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Idén is folytatódik a vidékfejlesztésés az 

agrárium megerősítése 

Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése 2020-

ban, a gazdák kiszámíthatóságra és stabilitásra számíthatnak a 

támogatáspolitikában – mondta Nagy István agrárminiszter a 

szaktárca évindító sajtótájékoztatóján, Budapesten. 
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Átadták a Zöld Óvoda címeket – 235 

intézmény kapta meg az elismerést 

 

Már tizenharmadik alkalommal ítélték oda a Zöld 

Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címeket, idén 

összesen 235 intézménynek. Az okleveleket László 

Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium 

környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és 

Kisfaludy László, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes 

államtitkára adta át.  

 

A következő nemzedékek környezettudatos 

nevelését nem lehet elég korán kezdeni – jelentette 

ki az Agrárminisztérium környezetvédelemért 

felelős helyettes államtitkára a Zöld Óvoda cím 

átadásán. László Tibor Zoltán emlékeztetett arra, 

hogy a program a legkisebbeket egy olyan fejlődési 

úton indítja el, amelynek köszönhetően 

felnövekedve eredményesebben nézhetnek szembe a 

környezetvédelmi kihívásokkal.   

László Tibor Zoltán emlékeztetett arra, hogy a Zöld 

Óvoda cím elnyeréséhez az intézményeknek olyan 

feltételeknek kell megfelelni, amelyek támogatják az 

óvodások körében a környezettudatos minta és a 

helyes szokások kialakítását, erősítik a 

klímatudatosságot, a gyerekek sok tapasztalatszerzés 

útján és életkoruknak megfelelően, játékosan 

tanulnak a környezetvédelem fontosságáról. A 

helyettes államtitkár úgy fogalmazott: mindez 

összességében hozzájárul egy olyan ifjúság 

felneveléséhez, amely képes felmérni környezete 

állapotát, kreatívan gondolkodik és keresi a 

megoldást a jövő kihívásaira. 

 

A beérkezett pályázatok magas száma is mutatja, 

hogy mennyire elkötelezettek az óvodapedagógusok 

a környezettudatos életmód mellett - jelentette ki az 



Emberi Erőforrások Minisztériumának 

köznevelésért felelős helyettes államtitkára. 

Kisfaludy László beszédében úgy fogalmazott: 

fantasztikus természeti- és épített értékek vesznek 

körül bennünket a Kárpát-medencében. 

Kulcsfontosságú, hogy már kicsi korban felhívjuk a 

figyelmet ezen értékek fontosságára és arra a 

felelősségre, hogy óvjuk a környezetünket. 

Kisfaludy László kifejtette: a Zöld Óvoda program jó 

a pedagógusoknak, hiszen megvalósíthatják saját 

szakmai elképzeléseiket. Jó a gyermekeknek, mert 

egy olyan szemléletmódot, környezettudatos 

látásmódot biztosít, amely nagyon hasznos lesz a 

felnőtté válásuk során. Az EMMI köznevelésért 

felelős helyettes államtitkára hozzátette: jó a 

szülőknek is, hiszen olyan pedagógusok nevelik 

gyermekeiket, akik hozzásegítik a kicsiket ahhoz, 

hogy felelős és tudatos felnőtté váljanak. 

 

A nyertes pályázók közül 48 intézmény először, 78 

másodszor, 65 pedig már harmadszor vehette át a 

Zöld Óvoda címet igazoló oklevelet. Ebben az évben 

41-en részesültek Örökös Zöld Óvoda elismerésben, 

3 intézmény pedig megtartotta a címét. A most 

díjazott óvodákkal együtt Magyarországon jelenleg 

mintegy ezer intézmény rendelkezik ilyen 

minősítéssel. 

******** 

Nagyobb hangsúlyt kap a bormarketing 

Ez év elejétől a Magyar Turisztikai Ügynökség 

(MTÜ) a magyar borral kapcsolatos egységes állami 

kommunikációért és a borturizmusért felel, míg az 

Agrárminisztérium (AM) irányítása alatt működő 

Agrármarketing Centrum (AMC) a közösségi 

bormarketing állami feladatait látja el. 

 

A közösségi bormarketing állami feladatainak 

hatékony ellátása érdekében Magyarország 

Kormánya 2020 elejétől a magyar bor 

eladásösztönzését célzó feladatokat – melyek része 



többek között a bel- és külföldi kiállításokon való 

megjelenések szervezése is – az Agrárminisztérium 

irányítása alatt működő AMC-hez delegálja. Az 

MTÜ a továbbiakban a magyar bor ernyőmárkájának 

(MAGYAR BOR – SZEMÉLYESEN) gondozását, 

valamint a borturizmus fejlesztésének és 

népszerűsítésének feladatait látja el. Ezzel a lépéssel 

a magyar borok még erősebb részévé válhatnak 

Magyarország turisztikai márkájának, és a 

borturizmus fellendülésével hozzájárulhatnak az 

országba látogató turisták átlagos tartózkodási 

idejének meghosszabbodásához, mind a hazai 

turizmus területi és időbeli eloszlásához. 

 

Az MTÜ 2020-tól a változás eredményeként 

célzottabban foglalkozik a borturizmus 

fejlesztésével, az ide kapcsolódó utazások 

ösztönzésével, a magyar borvidékek ismertségének 

növelésével itthon és külföldön. Az MTÜ célja 

mindezek mellett a kialakított eszköztár – több 

nyelven elkészített kiadványok, térképek, fotó- és 

videóanyagok, webes felületek stb. – további 

fejlesztése, hogy ezeket az ágazati szereplők is 

hasznosíthassák a kommunikációs tevékenységük 

során. 

A döntés értelmében számos bormarketinghez 

kötődő feladatot a jövőben az AMC lát majd el, a 

többi között a világ legnagyobb borszakmai vásárán, 

a 2020. március 15-17. között megrendezendő 

ProWein Düsseldorf 2020 kiállításon már az AMC 

valósítja meg és üzemelteti a magyar bor közösségi 

standját, a tervek szerint összesen 45 magyar 

pincészet részvételével. 

******** 

Az uniós agárminiszterek nemzetközi 

összefogást sürgetnek a globális erdőirtás 

megállítása érdekében 

 

„Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megállítsuk a 

Föld erdeinek csökkenését, amely már nem csak az 



érintett országokban, de globális szinten is egyre 

nagyobb károkat okoz az emberiségnek” – mondta 

Nagy István agrárminiszter a Mezőgazdasági és 

Halászati Tanács 2019. december 16-i ülésén. 

 

Az ülésen a szakminiszterek egyetértettek abban, 

hogy csak az EU hatékony szerepvállalásával 

állítható meg az erdőterületek globális szintű 

csökkenése.  

 

Az Európai Bizottság által meghirdetett Zöld 

Megállapodásban is kiemelt szerep hárul az 

erdősítésre, mint a klímaváltozás elleni küzdelem 

egyik legfontosabb eszközére. A 2020-ban 

bemutatásra kerülő új uniós Erdészeti Stratégia is 

kiemelten foglalkozik majd a harmadik országokban 

az erdőterület csökkenését kiváltó egyik 

legfontosabb tényezővel, a mezőgazdasági célú 

földhasználat terjedésével, amely mögött az 

élelmiszerek iránti növekvő igény áll.  A miniszter 

reményét fejezte ki, hogy a stratégia kidolgozása 

során előnyt élvez majd az erdőket, az 

erdőgazdálkodást érintő politikák közti koherencia 

biztosítása, enélkül ugyanis nem lehetséges az EU-n 

kívüli országokban zajló erdőirtások hatékony 

mérséklése, valamint az erdőterület növelése – 

mondta a szaktárca vezetője. 

 

Nagy István miniszter kiemelte az ülésen, hogy 

Magyarország élen jár az erdősítésben. Hazánk az 

elmúlt 50 évben közel megduplázta az 

erdőterületeinek nagyságát, miközben a 

mezőgazdasági hozamok, a mezőgazdasági ágazat 

termelése is jelentős mértékben emelkedett – 

hangsúlyozta a miniszter. Saját példánkkal tudjuk 

igazolni, hogy az élelmiszer-termelés növelése, az 



élelmiszer-ellátás biztonságának javítása összefér az 

erdőterület folyamatos bővülésével.  

Hozzátette: Magyarország kész hozzájárulni a közös 

erőfeszítésekhez a hazai tapasztalatok megosztásával. 

******** 

Tisztelt Gazdálkodó Partnerünk! 

Támogatásra alkalmasnak minősítette és 90%-os 

támogatásban részesítette a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága szaktanácsadási 

tevékenységünket, a VP1-2.1.1-2.1.2-17 

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-

feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 

szaktanácsadás pályázati felhívás alapján. 

 

Ez az Ön számára azt jelenti, hogy 90%-os 

támogatottság mellett is igénybe veheti 

szaktanácsadási tevékenységünket, a gazdálkodói 

önrész ezúttal 10% mértékű, azaz 22.000 Ft + áfa / 

év. 

 

Évente 200.000 Ft + áfa összegű szaktanácsadási díj 

mértékéig áll helyt az Iránytó Hatóság a gazdálkodó 

helyett, amennyiben azt igénybe szeretné venni. 

 

Támogatás igénylési és adminisztratív 

szolgáltatásaink egész évben: 

1. Stratégiai tervezéssel kezdünk 

2. majd évente az egységes Terület alapú 

támogatások lehívása, és annak biztosítása, 

hogy visszafizetési kötelezettség nélkül 

kerüljön ez az összeg felhasználásra 

https://www.videkert.hu/


3. AKG – Az agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetések célprogramjaiban támogatott 

gazdálkodók adminisztratív feladatait is 

ellátjuk 

4. Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, 

ökológiai gazdálkodás pályázataiban nyertes 

gazdálkodók adminisztratív feladatait is 

ellátjuk 

5. Tápanyag-gazdálkodási terv készítés 

6. Vetésváltási terv készítés 

7. Anyajuhtartás támogatás igénylése 

8. Anyatehéntartás támogatás igénylése 

9. Hízottbika-tartás támogatás igénylése 

10. Tejhasznú tehéntartás támogatás igénylése 

 

11. Gyümölcs-termesztés támogatás igénylése 

12. Zöldségnövény termesztés támogatásának 

igénylése 

13. Ipari zöldségnövény 

termesztés támogatásának igénylése 

14. Szemes fehérjenövény 

termesztés támogatásának igénylése 

 

15. Szálas fehérjenövény 

termesztés támogatásának igénylése 

16. Natura2000-es és KAT (kedvezőtlen 

adottságú területek) mint kötelezettségek 

teljesítésében való segítségnyújtás 

17. Gázolaj jövedéki adó igénylés 

18. Bérelt földek és bérmunka esetén a 

teljesítések nyomon követése (igény esetén) 

19. Fajtaoltalmi jelentés elkészítése (igény 

esetén) 

20. NAK tagsági díj bevallás elkészítése (igény 

esetén) 

21. Vis maior bejelentések 

22. MVH-nál eljárások 

23. Ellenőrzéseken való részvétel (igény esetén) 

24. Gazdálkodási naplóvezetés AKG/ÖKO 

támogatás 

25. Kárenyhítési elszámolás 

26. Nitrát jelentés 

27. MVH egyéb támogatási kérelmek 



28. Fiatal gazda üzemméret számítás (igény 

esetén) 

29. Pályázati igényfelmérés (igény esetén) 

30. Pályázat előkészítése (igény esetén) 

31. Levélminta vétel (igény esetén) 

32. Talajminta vétel (igény esetén) 

33. Területek egészségügyi állapotfelmérése 

(igény esetén) 

34. Növényvédelmi tanácsadás (igény esetén) 

35. Termelési szaktanácsadás (igény esetén) 

 

Kérje ajánlatunkat itt! 

Szaktanácsadó kollégámmal állunk 

rendelkezésére!  

Üdvözlettel: Hernáczki Ibolya 

Telefonszám: 30/616-8869 

Email:ibolya.hernaczk@videkert.hu 

 

******** 

450 milliárd forint támogatás a 

mezőgazdaságnak 

Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium 

megerősítése 2020-ban, a gazdák kiszámíthatóságra 

és stabilitásra számíthatnak a támogatáspolitikában – 

mondta Nagy István agrárminiszter a szaktárca 

évindító sajtótájékoztatóján, Budapesten.A miniszter 

ismertette, a magyar gazdálkodóknak idén több mint 

450 milliárd forintot fizetnek majd ki különböző 

terület- és állatalapú támogatási jogcímeken a 

tavasszal benyújtandó támogatási kérelmeik után. 

 

A vidékfejlesztési program keretében beérkezett 

kérelmek folyamatos elbírálásával és a kifizetések 

további gyorsításával folytatódik a nyertes 

pályázatok kihirdetése. Még a mostani program 

keretében új pályázatokat hirdetnek meg idén a 

termelői csoportok újabb támogatására, az öntözési 

közösségek együttműködésének és a csemetekertek 

gépbeszerzésének támogatására. 

Emellett – bár a program jelenlegi, mintegy 1400 

milliárd forintos kötelezettségvállalása meghaladja a 

keret 100 százalékát – a maradványösszegek és az 

esetlegesen visszahulló források figyelemmel 

kísérésével új pályázatokat is meghirdetnének idén. 

https://www.videkert.hu/forrasbevonas/


Nemzeti forrásokból 2020-ban is 100 milliárd 

forintot fordítanak agrártámogatásokra, kiemelten 

fókuszálva az állattenyésztésre – tette hozzá a 

tárcavezető. Nagy István kiemelte, hogy idén a többi 

között támogatják az öntözésfejlesztési 

beruházásokat, folytatják a vidékfejlesztési 

programot, és folytatódnak a közös agrárpolitika 

(KAP) reformjára vonatkozó tárgyalások is. 

 

A jogalkotási feladatok között van a családi 

gazdasági és az őstermelői kategória évtizedes, 

“ráncfelvarrásra szoruló” szabályozási 

környezetének rendezése, a mezőgazdasági adózás 

rendszerének megújítása, valamint a hazai szőlő-bor 

ágazat szabályozási környezetének megújítása, egy 

új bortörvény megalkotása – jelezte a miniszter. 

Nagy István fontosnak nevezte, hogy a 

mezőgazdasági termelőknek az időjárás okozta 

tavalyi veszteségeik után a kárenyhítő juttatást idén 

március 31-ig kifizessék a kárenyhítési alapból. 

Előzetes becslések szerint mintegy 15 milliárd 

forintot folyósíthatnak majd mintegy 7500 

gazdálkodónak. Idén is kedvezményes 

hitelprogramokkal segítik a mezőgazdasági 

termelést és az ágazat beruházásait. Várakozásaik 

szerint 2020-ban teljes egészében lekötik a 

mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az 

élelmiszeripar 100 milliárd forint összegű beruházási 

hitelhez kapcsolódó kamattámogatási programjának 

forrásait. Folytatódik az Agrár Széchenyi Kártya 

folyószámlahiteleinek támogatása is, így a 

vállalkozások továbbra is csaknem kamatmentesen 

jutnak a napi működésüket finanszírozó hitelekhez – 

jegyezte meg. 

 

A tárcavezető kiemelte, hogy január elsején hatályba 

lépett az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény, 

amely szerint az öntözés közérdek és ahhoz való 

hozzájutást igyekeztek egyszerűbbé, átláthatóvá, 

olcsóbbá és könnyebben elérhetővé tenni. A cél, 

hogy a jelenlegi 87,5 ezer hektáros öntözött terület 

nagyságát két év alatt 200 ezer hektárra növeljék. 

Ennek elérése érdekében ösztönöznék az öntözési 

közösségek, együttműködések kialakulását, 

valamint elérnék, hogy ne lehessen a mozaikos 



földszerkezetből adódóan megakadályozni az 

öntözési szándékot. 

 

Nagy István beszélt arról is, hogy a tavaly létrehozott 

Nemzeti Földügyi Központ idén a törvény által 

meghatározott módon segíti az öntözéses 

beruházásokat, készíti az engedélyezést gyorsító 

dokumentumokat. Ez a központ kulcsszerepet tölt be 

az osztatlan közös tulajdon tervezett rendezésében is. 

Az agrártárca elkészítette és tervei szerint idén 

tavasszal az Országgyűlés elfogadja azt a 

birtokrendezésről szóló törvénycsomagot, amely a 

rendszerváltás óta le nem zárt állami birtokpolitikai 

ügyek rendezését célozza, és jelentős részben az 

osztatlan közös földtulajdon felszámolásának 

gyorsítására szolgál. A miniszter az idei év egyik 

legfontosabb témájának nevezte a generációváltás 

kérdését. Ezért olyan szakpolitikai programon 

dolgoznak, amely megkönnyíti, hogy a gazdaságokat 

az idősebb generációk átadják a fiatalabbaknak. 

2020-ban hangsúlyosan törekszenek arra, hogy a 

gazdatársadalom figyelmét ráirányítsák a 

gazdaságátadás és a rendezett öröklés fontosságára, 

valamint az agráréletpálya népszerűsítésére, ezért 

kommunikációs kampányt indítanak. Nagy István 

szerint az élelmiszergazdaságban nem megoldható a 

károsanyag-kibocsátás mérséklésére a termelés 

mértéke csökkentése, ezért az agráriumban 

kibocsátáscsökkentő technológiák bevezetése 

jelentheti a megoldást a klímavédelem érdekében. 

Magyarország mezőgazdaságában klímapolitikai 

szempontból a miniszter kiemelt jelentőségűnek 

tartja például a fejlesztést az öntözés, a digitalizáció 

és a precíziós mezőgazdaság, az állattartótelepek, a 

trágyakezelés, a mezőgazdasági kockázatkezelési 

rendszer, az agrárkörnyezeti és klímakutatási, 

innovációs és tudásátadási rendszerek területén. 

Kitért arra is, hogy a klímavédelmi célokat szolgálva 

idén is folytatódik az országfásítási program, 

valamint hangsúlyos a talajvédelem kérdése. 

Mindezek mellett hatékony eszközökkel lépnének fel 

az élelmiszerpazarlás ellen, továbbá a tervek között 

szerepel a beporzók védelme, valamint megoldások 

keresése fontos és aktuális mezőgazdasági 

kihívásokra is. 

******** 



Számos előterjesztéssel könnyítette az 

Agrárminisztérium 2019-ben is a magyar 

gazdák munkáját 

 

A 2019. évi jogalkotás az Agrárminisztérium 

életében termékenyen alakult. A tárca 5 törvény, 13 

kormányrendelet és 67 miniszteri rendelet 

előkészítését, illetve megalkotását végezte el, 

valamint a Kormány elé 105 előterjesztést nyújtott be 

az év folyamán. Ezek közül érdemes kiemelni 

néhány, a gazdák széles körének munkáját 

megkönnyítő rendelkezést. 

 

Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény 

elfogadásával a minisztérium tervei szerint lehetőség 

nyílik az öntözésbe vont területek jelentős 

bővülésére. Az új szabályozással ugyanis jelentősen 

egyszerűsödnek az öntözéshez szükséges hatósági 

eljárások, megszűnnek a bonyolult és bürokratikus 

szakhatósági eljárások, könnyebbé válik az 

öntözővíznek a kijuttatás helye szerinti táblához 

történő elvezetése. 

Az állattenyésztésre vonatkozó joganyag idei évben 

teljes átalakuláson ment keresztül. Az Európai 

Unióban elfogadott új jogi szabályozásra 

figyelemmel a tárca megalkotta az ágazatra 

vonatkozó alapokat lefektető, az állatgenetikai 

erőforrások védelmét szolgáló törvény, valamint az 

állattenyésztéssel kapcsolatos részletes szabályokat 

megállapító kormány- és miniszteri rendeletet, 

amelyek mind az ágazat további fejlesztését célozzák 

meg. 

 

Július 1-jei hatállyal felállítottuk a Nemzeti Földügyi 

Központ. Az új szervezet hatáskörébe tartozik az 

állam tulajdonában álló földekkel kapcsolatos 

tulajdonosi joggyakorlás mellett az osztatlan közös 

tulajdonban álló területek megosztásával összefüggő 

feladatok ellátása, a területalapú támogatásokhoz 



kapcsolódó mezőgazdasági térképészeti tevékenység, 

az öntözési ügynökségi feladatok, valamint az 

erdőtervezés központi irányítása. 

Az Agrárminisztérium a 2019. évben megjelent, 

egyes miniszteri rendeletekben bevezetett 

támogatási programok keretében: 

– a zöldség- (beleértve a fűszerpaprikát is) és 

gyümölcsfélékből, valamint gyógy- és 

fűszernövényből forró levegővel, mesterségesen 

szárított, illetve aszalt terményt előállítók fűtési 

költségeinek, 

 

– a baromfi- és sertés ágazatokban alkalmazott 

szakképzett munkaerő megtartása érdekében a 

vállalkozásoknál termék-feldolgozási, 

termékforgalmazási és más kiegészítő 

tevékenységeket végző foglalkoztatottakkal 

kapcsolatban felmerült költségek, 

– a mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen 

méhészeti tevékenység versenyképesebbé tétele, 

valamint a méhállomány egészségügyi 

kondíciójának megőrzése érdekében méhcsaládok 

vásárlása, 

 

– a sokszínű agrártermelési szerkezet megőrzése 

érdekében haszongalambok vásárlása, 

– a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat 

termelési hatékonyságának, valamint az állomány 

genetikai színvonalának növelése érdekében a 

megfelelő minőségű és genetikai értékű apaállatok 

tenyésztésbe állításának, 

– a viharok által a gazdálkodás folytatását 

ellehetetlenítő, a mezőgazdasági 

termelőeszközökben bekövetkezett károk 

kompenzálásának, 

– a hazai és uniós állatjóléti követelményeken 

túlmutató kötelezettségvállalásokat teljesítő 

baromfitartók többletköltségeinek, 

– a komlótermesztés leginkább tőkeigényes 

elemének, az ültetvény létesítésének, 



– az agrárgazdasági célú fejlesztéseket megvalósító 

vállalkozások beruházási kedvének ösztönzése 

céljából a vállalkozások széles köre által igénybe 

vehető beruházási hitelekhez kapcsolódó kamatnak, 

valamint 

 

– a méhtartási kedv fenntartása és a méhészeti ágazat 

versenyképességének növelése, hatékonyabbá tétele 

érdekében a 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó 

Magyar Méhészeti Nemzeti Programban részletezett 

intézkedések költségeinek európai uniós, illetve 

hazai forrásból történő támogatását tette lehetővé. 

******** 

Idén jelentősen emelkedik a méhészek és a 

haszongalamb-tartók támogatása 

 

Az Agrárminisztérium jelentős mértékben 

megemelte a méhészek és a haszongalamb-tartók 

támogatását. Méhcsaládonként ötszázról ezer 

forintra nő a méhállomány egészségügyi 

kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatás, a haszongalamb vásárlásához nyújtott 

támogatásra pedig 2020-ban 100 millió forint a 

megemelt keretösszeg. 

 

Ebben az évben 700 millió forintra emelkedett a 

méhállomány egészségügyi kondíciójának 

megőrzéséhez igénybe vehető, úgynevezett csekély 

összegű támogatás keretösszege, ami jelentősen 

hozzájárul a méhészeti tevékenység 

jövedelmezőségének javításához, a méhtartási kedv 

fenntartásához. 

 

A méhészek a támogatási kérelmet a korábbiakhoz 

képest jóval korábban, 2020. február 1. és 28. között 



nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a 

célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen 

keresztül. A kérelmeket legkésőbb 2020. május 31-

ig elbírálják, a méhészek így már a szezon kezdetén 

hozzájuthatnak az igényelt támogatáshoz. 

 

Haszongalamb vásárlásához – az első támogatási 

időszak pozitív tapasztalataira tekintettel – 2020-ra 

jelentősen megemelt keretösszeget, 100 millió 

forintot különített el az agrártárca. A támogatás 

mértéke a támogatási időszakban vásárolt 

haszongalamb ellenértékének 75 százaléka, de 

legfeljebb 6000 forint/haszongalamb. Emellett már a 

legalább 100 darab haszongalambot vásárlók is 

igényelhetnek támogatást a 2019. október 16. és 

2020. április 30. közötti, vagy a 2020. május 1. és 

2020. október 15. közötti támogatási időszakokban. 

A támogatási kérelmek 2020. május 1-jétől május 

15-éig és 2020. október 1-jétől október 15-éig a 

Magyar Államkincstár által rendszeresített és a 

honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton 

nyújthatók be. 

Mindkét támogatás igénybevételének feltételeiről az 

érdeklődők a Magyar Államkincstár honlapján 

találhatnak további információkat. 

******** 

IMMUNITY+ A TERMÉSZETES 

VÉDŐPÁNCÉL 

 

Az antibiotikumok használata nem megoldást nyújt 

az állomány egészségügyi problémáira, csupán a 

betegségek tüneteit kezeli.  

 

Ráadásul fokozott elővigyázatosságot és hatósági 

ellenőrzést igényel. Napjainkban azonban a 

betegségek kialakulása már természetes módon 

megelőzhető. 20 évvel ezelőtt elkezdett genetikai 

kutatásaink eredményeképpen megszületett az 

Immunity+®. Ha csapást akarunk mérni a támadó 

kórokozókra, nem kell mást tenni, mint Immunity+® 

bikák használatával genetikai úton maximalizálni az 



állomány ellenállóképességét. Az erős immunválaszt 

adó lányok esélye a megbetegedésre 30%-kal 

alacsonyabb, mint az átlagos vagy gyenge 

immunválaszt adó társaiké, így erős belső 

védelmükre egy sokkal egészségesebb állomány 

építhető. 

 

Az Immunity+ betegségekkel szemben ellenálló 

genetikai termékek ma már a 37%-át teszi ki a Semex 

eladásainak. Az, ami egy kutatási projektként indult 

több, mint húsz éve, a Semex megalapítása előtt, 

mára átírta a játékszabályokat. A Semex genetikusa 

és üzleti elemzője, Dr. Steven Larmer úgy gondolja, 

hogy számos oka van az Immunity+ sikerének, 

legfőbb mérőfoka azonban mégis az a bizalom, 

amelyet a termelők tanúsítanak a termék iránt. 

 

Nemrégiben a guelphi egyetemmel végzett kutatás 

során számszerűsítették a profit mértékét, amelyet a 

termelők az Immunity+ befektetésüktől remélhetnek. 

Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy az 

Immunity+- bikák lányai ellenállóbbak a 

betegségekkel szemben, amellyel 72$-ral 

csökkenthetik a tejtermelők költségeit a 

születésüktől az első laktáció végéig. 

 

Larmer azt mondja, hogy ugyan fontos mérni a 

pénzügyi megtérülést, de amikor a termelőkkel 

beszél, egyértelmű, hogy az Immunity+ ennél 

lényegesen nagyobb és fontosabb hatást fejt ki. A 

magas immunválasz annyit jelent, hogy a tehenek 

ritkábban betegszenek meg, termelékenyebbek és 

nagyobb hasznot hoznak. Végső soron egyetlen 

gazdálkodó sem akar beteg tehenekkel bajlódni. A 

felszabaduló időt olyan tevékenységekre fordíthatják, 

amelyek sokkal hasznosabbak és kellemesebbek. 

 



Sok termelő a tőgygyulladás és a sántaság ritkább 

előfordulását jelöli meg az Immunity+ legfőbb 

előnyeként, azonban Larmer úgy véli, hogy a 

technológiában ennél sokkal több lehetőség rejlik. 

Nem akarunk túlzott hangsúlyt fektetni az egyedi 

egészségügyi esetekre. Az Immunity+ átütő ereje 

abban van, hogy segítségével olyan utódokat 

tenyészthetünk, amelyek ellenállók lesznek 

bármilyen útjukba kerülő betegséggel szemben - 

magyarázza Larmer. - Arra összpontosítunk, hogy 

hogyan működik a teljes immunrendszer, és azt 

akarjuk biztosítani, hogy az állat egész 

immunrendszere erős és hatékony legyen. 

Erős immunrendszerű állomány esetén a 

gazdálkodók nem csak az olyan gyakori betegségek 

terén tapasztalnak ritkább előfordulást, mint a 

tőgygyulladás és a sántaság – teszi hozzá Larmer. 

Fontos hangsúlyozni, hogy egy telepen megjelenő 

egészségügyi kihívások, kórokozók és betegségek 

idővel valószínűleg változnak. A termelőknek nem 

szabad elfelejteniük, hogy három év telik el, mire az 

általuk tenyésztett utódok termelni kezdenek. 

 

Larmer azt mondja, hogy az Immunity+ 

felhasználóival történő beszélgetések gyakran 

kezdődnek a borjak egészségével. Az első dolog, 

amit észrevesznek, hogy az Immunity+ bikák borjai 

ritkábban betegszenek meg, és kevesebb az 

egészségügyi problémájuk, amikor kikerülnek a 

csoportba. Ez az, ami igazán segít a termelőknek a 

technológia melletti döntés meghozatalában. Idővel 

a termelők egyre több pozitív hatást tapasztalnak a 

tenyészetükben - mondja Larmer. Amikor az adatok 

mélyére ásnak, kevesebb tőgygyulladást, sántaságot 

és egyéb betegséget találnak. Azt látjuk, hogy 2012-

es indulása óta az Immunity+ folyamatosan terjed, 

mivel egyre több tejtermelő tapasztalja ezeket a 

valódi, kézzelfogható eredményeket a gazdaságában. 

Különösen szembetűnő a különbség az Immunity+ 

bikák utódai és a tenyészet többi tagja között – ez 

minden esetben rendkívül meggyőző érv. Larmer 

megjegyzi, hogy más technológiák is megjelentek az 

Immunity+ mellett a piacon, azonban két rendkívül 

vonzó tulajdonsága kiemeli versenytársai közül: a 

kolosztrum magas minősége, valamint a 

vakcinázásra adott erősebb reakció. Ez sokkal jobb 

indulást garantál a borjak számára, és a termelők 

biztosak lehetnek abban, hogy amikor vakcinázásra 

kerül a sor, az állataik hatékonyan és eredményesen 

reagálnak majd. Ezek azok az előnyök, amelyek 



valódi értéket képviselnek. A Semex olyan 

megoldásokra összpontosít, amelyek segítik a 

tejtermelőket a termelés és a gazdaságosság 

növelésében, és Larmer úgy érzi, hogy egy olyan 

újítás, mint az Immunity+ egy lépéssel közelebb 

viszi a céget e kötelezettségvállalás teljesítéséhez. 

Tudatában kell lennünk, hogy a termelők az egész 

világon napról napra egyre elfoglaltabbak. 

Megoldásainkat úgy alakítjuk ki, hogy a partnereink 

életét a lehető legkönnyebbé tegyék, és hogy minél 

kevesebb időt töltsenek el azzal, hogy az állataik 

miatt aggódnak. Az Immunity+ tökéletesen beleillik 

ebbe a törekvésbe. 

******** 

A jelenlegi európai mézpolitika nem 

nyújt elegendő védelmet az európai 

méztermelők számára 

Az európai mézpolitika teljességgel tarthatatlan, 

hiszen nem nyújt elegendő védelmet a laboratóriumi 

körülmények között létrehozott, főként Ázsiából 

érkező műmézekkel szemben, ezzel teljesen 

tönkreteszi az európai mézpiacot és a méztermelőket 

– jelentette ki Nagy István agrárminiszter 

Brüsszelben, magyar és spanyol méztermelők 

tüntetésén elmondott nyilatkozatában hétfőn. 

Az agrárminiszter hangsúlyozta: az Európai 

Bizottságnak újra kell nyitnia a mézirányelvről szóló 

dossziéját, ugyanis sokkal szigorúbban meg kell 

határozni, és a mézesüvegeken feltüntetni a méz 

eredetét. Meg kell nevezni, hogy mely országból 

származik a termék, és milyen arányokban tartalmaz 

európai és más eredetű mézet. 

 

Elmondta, a méhészek brüsszeli tüntetése hozzájárul 

ahhoz, hogy az uniós tagországok miniszterei az 

Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során 

védeni tudják a beporzókat, és az európai méz 

minőségét. Az európai méhészek is szigorú 

eredetvizsgálatot, a címkézés és európai védjegyek 

révén pedig nyomon követhetőséget szeretnének az 

európai eredetű méznek – közölte. 

 



Nagy István kiemelte: a méhészet kis ágazat, 

ugyanakkor stratégiai ágazatról van szó, hiszen a 

méhek beporzó tevékenységétől függ, hogy 

megfelelő mennyiségű étel van-e az asztalokon. Ha 

a méhészek tönkremennek, nincsenek méhek, nincs 

beporzás, az élelmiszerek kétharmada eltűnik az 

áruházak polcairól – figyelmeztetett. 

Kijelentette, hogy a méhtartáshoz olyan gazdasági 

háttérre van szükség, amely a méz felvásárlási árán 

keresztül biztosítja, hogy a méhészeknek megérje ezt 

a gazdasági tevékenységet folytatni. 

A mézkészítés, mint gazdasági tevékenység 

önmagában nem tudja eltartani a méhészeket, ezért a 

magyar kormány keresetkiegészítő támogatást 

biztosít számukra. Hosszú távú megoldás lenne, ha 

európai szinten lehetne védelmet biztosítani a 

méhészek és a teljes méhpopuláció számára – tette 

hozzá. “Célunk, hogy a fogyasztó eredeti mézet 

tudjon fogyasztani, hiszen ezzel hozzájárulunk 

teremtett világunk hosszú távú fenntartásához” – 

fogalmazott az agrárminiszter. 

******** 

 


