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Rengeteg vidékfejlesztési pályázat jelenik meg ősszel
2016. szeptember 27.
Az ősszel újabb pályázati dömping várható a Vidékfejlesztési programban, az év végéig
mintegy 200 milliárd forint keretre jelennek meg kiírások - mondta Kis Miklós Zsolt, a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
Emlékeztetett: a 2014-2020 közötti programban 1300 milliárd forint keret áll rendelkezésre,
ebből 900 milliárd forintnyit már meghirdettek.
Kis Miklós Zsolt az eddigi tapasztalatokról elmondta, a beérkezett pályázatok azt mutatják, jól
mérték fel a pályázati területeket, hiszen a kiírások többségnél túljelentkezés van.
Az államtitkár egyebek közt példaként említette, hogy jelentős túljelentkezés van a
vidékfejlesztési pályázatokon az állattartó telepek korszerűsítésére, az élelmiszeripari, a
borászati, a kertészeti területeken. Kis Miklós Zsolt kiemelte: a pályázatok értékelést
felgyorsítják, létrejött az értékelő rendszer, rendelkezésre áll az informatikai háttér, ezért érdemi
előrelépésre lehet számítani az elbírálásokban.
Kérdésre válaszolva az államtitkár úgy vélte, a programban 2016 végéig tervezett 200 milliárd
forint kifizetés ambiciózus terv, és felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatói döntés esetén
lehetőség lesz előleg igénylésére. Az őszi pályázati kiírások közül az államtitkár kiemelte, hogy
lehetőleg még szeptember 30-ig szeretnék megjelentetni az agrár-környezetgazdálkodási kiírást
40 milliárd forint keretre.
A kertészeti gépbeszerzésre 18 milliárd forint kerettel jelenik meg a felhívás, a pályázó
árbevétele 75 százalékának a kertészethez kell kötődnie, és szeretnének minél több kis és
közepes családi gazdaságot elérni - tette hozzá.
A fiatal gazdák induló támogatására 38 milliárd forint keretet szánnak, az önkormányzatok a
szilárd burkolattal nem rendelkező, a mezőgazdaságot segítő utak fejlesztésére 18 milliárd
forintra pályázhatnak, a helyi termékek értékesítését szolgáló piacok fejlesztésére 12 milliárd
forint áll rendelkezésre, a hosszútávon működő termelői csoportok, szervezetek létrehozását 26
milliárd forint értékű pályázaton támogatják, segítik továbbá az erdészet, az agrárinnováció és
a diverzifikáció területét - mondta Kis Miklós Zsolt.
Forrás: MTI

Fazekas Sándor: nyugodtan tüntessenek a gazdák
2016. szeptember 28.
Az európai országokban már megindult a tejfelvásárlási árak emelkedése, Magyarországon
azonban ez még nem nagyon érzékelhető - mondta a földművelésügyi miniszter az M1en. Fazekas Sándor kifejtette: Magyarországon feszültséget okoz, hogy egyes kiskereskedelmi
láncok alacsonyan tartják az átvételi áraikat, ami kedvezőtlenül érinti a tejtermelőket és a
tejfeldolgozókat is.
A miniszter problémának nevezte, hogy a hazai kereskedelmi láncok külföldről hoznak be tejet,
tejtermékeket, míg más országok a saját tejtermelőiket is igyekeznek preferálni. Miközben
jelentős mennyiségű áru érkezik így az országba importból, addig a magyar tejesgazdák egy
része külföldre viszi a termékeit. A miniszter szerint ez egy piaci zavar, de bízik abban, hogy
sikerül felszámolni.
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Ennek érdekében a tárgyalások mellett akár a demonstrációk is hasznosak lehetnek. Azt
javasolta a gazdáknak, hogy nyugodtan lépjenek fel a saját érdekükben, mert minden egyes
akaratnyilvánítás közelebb visz a megoldáshoz.
Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a gazdák mellett áll, és
arra törekszik, hogy piaci viszonyok között a termelők méltányos árat érjenek el. Hozzátette:
bízik abban, a kereskedelmi láncok is tudomásul veszik, hogy a tejtermelőknek szükségük van
a méltányos bevételre, hiszen anélkül nem tudják fenntartani a jószágállományt.
Forrás: www.privatbankar.hu
Vidékfejlesztési Hivatal: idén nagyobb összegű előleget kapnak a gazdák
2016. szeptember 29.
Idén a magyar gazdálkodóknak több jogcímen, nagyobb összegeket fizetnek ki előlegként az
európai uniós agrártámogatásokból az év hátralévő részében – mondta a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal elnöke.
Gyuricza Csaba közölte, hogy összességében 420-430 milliárd forintot tesz ki az éves
agrártámogatás, ebből szeretnének legalább 200 milliárd forintnyi előleget év végéig kifizetni.
Megjegyezte, hogy az Európai Unió legfeljebb 70 százalékos előlegfizetést engedélyez.
Elmondta, hogy tavaly, az unió minden más országánál több, szám szerint nyolc jogcímen
utaltak előleget. Idén előlegfizetéseket indítanak mezőgazdasági kistermelői, tejhasznú
tehéntartás, fiatal mezőgazdasági termelők, egységes területalapú támogatás (SAPS), zöldítés,
hízott bikatartás jogcímeken.
Az elnök említést tett a magyar állam támogatásairól is, melyek 65-75 milliárd forintot tesznek
ki és ebből az elmúlt napokban kétmilliárd forintot jóváhagytak. A nemzeti méhészeti
programra egymilliárd forintot, a zöldség-gyümölcs ágazatnak 257 milliót, sertés jóléti
intézkedésekre 303 milliót, tenyésztőszervezeteknek 226 milliót, kedvezményes állatorvosi
szolgáltatások támogatására 109 millió forintot fizettek ki. Gyuricza Csaba beszélt a
termeléshez kötött támogatásokról is. Példaként említette a szójatermesztés pótlólagos
támogatását, melynek köszönhetően látványosan fellendült a szójatermesztési kedv. Tavaly a
termőterület a korábbi 47 ezer hektárról 76 ezerre nőtt, idén azonban átgondoltabbak voltak a
szójatermesztést választók, mert csak 51 ezer hektáron vetettek. Elmondta, hogy az Európai
Unió által a krízistartalékba helyezett összegeket október 15-ig fizeti ki az MVH. A
mezőgazdasági termelést érintő válságok kezelésére szánt fedezetet idén nem használták fel,
ezért hazánk csaknem 4,2 milliárd forintot fizet ki a kétezer eurónál több, éves támogatást
igénylő gazdáknak.
Forrás: www.trademagazin.hu

Hamarosan indul az az élelmiszeripar megújítását célzó támogatási program
2016. október 1.
Nemsokára indul az a támogatási program, amelyben elsősorban hazai cégek kapnak befektetési
lehetőséget az élelmiszeripar megújítására.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke rámutatott, hogy Magyarországon az élelmiszerfeldolgozó ipar szinte teljes egészében külföldi tulajdonban van, így „egyes ágazatok sorsát
néhány multinacionális nagyvállalat dönti el".
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Kifejtette, az élelmiszeripari export árbevételének 50 százalékát húsz nagyvállalat adja, ezek
közül tizenegynél 100 százalékos, négy esetében többségi külföldi tulajdon van, és mindössze
öt cég van hazai tulajdonban. Elmondta, a program célja, hogy az egészséges hazai
alapanyagokat feldolgozó, profi technológiát alkalmazó cégek jöjjenek létre lehetőleg
gazdatulajdonban, vagy résztulajdonban.
Jakab István elmondta: a pályázók maximum 500 millió forintra pályázhatnak, ennek
háromszorosát
csak
a
gazdatársulás
keretében
létrejövő
feldolgozóüzemek
kaphatják. Hangsúlyozta, hogy a feldolgozatlan alapanyagok exportálásával „a
munkalehetőséget is exportáljuk". Hozzátette: amennyiben a hozzáadott érték helyben
keletkezik, abból több bevétele származik a gazdatársadalomnak, mert az mindig magasabb
áron értékesíthető, mint a nyersanyag.
Forrás: MTI

„Tarthatatlan a tej alacsony felvásárlási ára”
2016. október 4.
A magyar vásárlók magyar gazdától származó, Magyarországon feldolgozott tejet vehessenek
– ebben érdekeltek a termelők, a feldolgozók és a kiskereskedelmi áruházláncok is.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál tartott október 4-i konstruktív egyeztetésen több nagy
áruházlánc, valamint a termelők és a feldolgozók képviselői is egyetértettek abban: tarthatatlan
a hazai feldolgozók által fizetett alacsony, 70 forintos tej felvásárlási ár, míg az exportra kerülő
tejet 110 forintért veszik át a gazdálkodóktól a külkereskedők. Tenni kell azért, hogy a termelők
ne vigyék külföldre a magyar tejet, mert tejhiány alakulhat ki itthon. A kamara továbbra is
lobbizni fog, hogy az UHT és a hosszan eltartható tejek (ESL) áfája is 5 százalékra csökkenjen.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
által 2016. október 4-én szervezett egyeztető megbeszélésen a kiskereskedelmi áruházláncok
képviselői is részt vettek. A nagy láncok közül sajnálatos módon a magyar tulajdonúak (CBA,
COOP, Reál) nem jelentek meg az egyeztetésen, ugyanakkor az ALDI, az Auchan, a Lidl, a
METRO, a Penny, a Tesco és a Spar képviseltette magát.
A találkozón a hazai és az uniós tejpiac helyzetéről is tájékoztatást adtak illetve kaptak a
résztvevők. Az idei év tavaszától emelkedtek a felvásárlási árak az EU-ban, ugyanakkor
hazánkban szinte stagnálnak. Itthon a tej felvásárlási ára kilogrammonkénti 70 forint, míg
Nyugat-Európában, illetve az exportpiacra kerülő tej ára ennek több mint másfélszerese, 110
forint. Azaz erős a kockázata annak, hogy sok magyar gazda külföldre értékesíti majd a tejét,
ami által még jobban destabilizálódna a magyar piac, és hiány alakulhatna ki a friss magyar
tejből. A kamara, a szakmaközi szervezet, a feldolgozók és az áruházláncok is tenni kívánnak
ez ellen.
A megbeszélésen a tejtermelők demonstrációs bizottságának képviselői is jelen voltak, akik
elmondták: nem céljuk tüntetni, de ha szükséges, alkalmazni fogják ezt az eszközt is. Mint több
áruházlánc részéről elhangzott, korábban is többször alkalmazkodtak a feldolgozók részéről
előre jelzett áremelkedéshez, és erre most is nyitottak. Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta:
elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a felvásárlási árak, különben sok olyan gazda külföldre
viszi a magyar tejet, akik a túlélésért küzdenek a jelenlegi hazai felvásárlási árak miatt. Az EU
termeléscsökkentési támogatása pedig sajnos nem használ, hanem inkább árt az ágazatnak.
Hozzátette: „szégyen és tragikus, hogy a magyar tulajdonú áruházláncok (CBA, COOP, Reál)
nem képviseltették magukat az egyeztetésen”.
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A megbeszélés résztvevői szerint javítani kell a tej termékpálya szervezettségét, a tejpiaci
környezetet hosszútávon kiszámíthatóbbá és kiegyensúlyozottabbá kell tenni, népszerűsíteni és
növelni kell a tej- és tejtermékfogyasztást. Szükséges továbbá együttműködni a feketegazdaság
elleni küzdelemben valamint a tisztességtelen piaci szereplők elleni fellépésben, az
áringadozások tompítására tett törekvésekben, valamint a beszállítói szerződéses kapcsolatok
rendezésében.
Forrás: Élelmiszer Online

Brüsszel megtagadhatja Magyarországtól az uniós források kifizetését
2016. október 5.
Több területen is jelentős problémákat lát az Európai Bizottság (EB) a magyarországi EUtámogatási rendszerben, amelyekről rövidesen elkészül egy jelentés, és ha ez súlyos
megállapításokat tartalmaz, akkor az összes uniós támogatás kifizetését automatikusan
felfüggeszti Magyarország felé – tudta meg a Portfolio brüsszeli forrásból.
A magyar kormány és a Bizottság között most is zajlanak az egyeztetések, így ez a negatív
forgatókönyv még elkerülhető. Ez azonban nem lesz könnyű, és ha nem sikerül, akkor két másik
forgatókönyv áll elő: egyik esetben sem jutnánk gyorsan pénzhez Brüsszelből, de az ezekkel
járó jelentős átmeneti terheket egyelőre még elbírja a magyar államháztartás.
A lap információi szerint az Európai Bizottság szakértői most állítanak össze egy jelentést
Magyarország
2014–2020-as
uniós
támogatási
rendszerének
irányítási
és
kontrollmechanizmusairól, ebbe az anyagba kerülnek majd be a Brüsszel által problémásnak
tartott konkrét pontok.
A készülő anyag tartalma azért kulcsfontosságú, mert ha egy többfokozatú skálán a hármas
fokozatba sorolják a rendszerünket- vagyis súlyos problémákat állapítanak meg -, akkor a
bizottsági szabályok alapján automatikusan felfüggesztik az összes strukturális és kohéziós
támogatás kifizetését Magyarország felé. Ez a magyar állam által fizetett kiegészítéssel együtt
mintegy 9000 milliárd forint, ami a tavalyi egész éves magyar GDP-nek csaknem a negyede.
A brüsszeli aggodalmak jó része abból eredhet, hogy teljesül-e egy uniós jogszabályi
követelmény, vagyis hogy az irányító hatóságoknak befolyástól mentesen, függetlenül kell
dönteniük az uniós pályázatokról.
A Portfolio információi szerint a Bizottság úgy látja: több olyan pont is van a magyar
szabályozásban, amelynél felmerül az elv megsértésének veszélye. Például kérdéses, tud-e úgy
független döntést hozni egy irányító hatóság, ha egy-egy minisztérium berkein belül működik,
és a kormány jogszabályokban előre eldönti, hogy az egyes fejlesztési területeken mely állami
intézmény/szereplő indulhat egy-egy uniós pályázaton.
A Bizottságot az zavarhatja, hogy túl magas az ilyen, kiemelt felhívásoknak a száma
Magyarországon, azaz az EU-pénzek jelentős részét így osztják ki. A gond az, hogy ezen a
magyar kormány már nem sokat tud változtatni, hiszen a hét évre járó teljes uniós keretünk kb.
kétharmadára már kiírta a pályázatokat, és ezek között sok volt a kiemelt felhívás.
A most készülő jelentés a Bizottságban régebb óta fennálló aggodalmak - például hogy túl sok
előleget fizetünk ki fedezet nélkül - eredménye, azaz nincs köze a vasárnapi
kvótareferendumhoz.
Ha a súlyos irányítási és kontrollrendszeri problémákat jelentő hármas fokozat jelenik meg az
értékelésben, akkor két forgatókönyv léphet életbe:
 Ha az értékelés megjelenésekor még nincs kiküldött kifizetési kérelmünk Brüsszelbe,
akkor a Bizottság egy figyelmeztető levelet küld a magyar hatóságoknak, amelynek a
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lényege az, hogy ne küldjünk ki számlákat, mert úgysem fogják kifizetni egyik operatív
programban sem addig, amíg el nem rendezzük a vitákat.
 Ha viszont még a jelentés előtt a magyar hatóságok benyújtanak Brüsszelnek kifizetési
kérelmet, akkor ennek kifizetési határidejét megszakítja a Bizottság a jelentés tartalmára
tekintettel. Ezt a megszakítást az uniós jogszabályok szerint legfeljebb hat hónapra
teheti meg (ha ennek leteltéig sem sikerül megállapodni a feleknek, akkor a megszakítás
felfüggesztő határozattá változik, amelynek visszacsinálását sokkal nehezebb elérni).
Mindkét esetben lőttek a felpörgetett uniós kifizetéseknek, amely a kormány és főleg a
Miniszterelnökség egyik fontos célkitűzése a mostani időszakra.
Ez a Portfolio szerint a gyakorlatban állampapírok kibocsátásával vagy az állam pénzügyi
tartalékainak apasztásával oldható meg. Ugyanakkor jó hír, hogy egyelőre alacsony az
államháztartási hiány, így több százmilliárd forintos mozgástér van annak növelésére, és hogy
viszonylag magas az állam likvid pénzügyi tartaléka: augusztus végén mintegy 1300 milliárd
forintot tartott a kormány betétként az MNB-nél.
Ez a mozgástér viszont nem sokáig elég az EU-forrásokkal kapcsolatos pénzmozgások brutális
mérete miatt.
Itthon a kormány idén és jövőre is 2000 milliárd forintos méretű támogatás-kifizetést szeretne
elérni. Ha e mögött nem lesz záros határidőn belül brüsszeli forráslehívás, akkor az
államháztartási hiány jelentősen megnő, és finanszírozási okok miatt a kormány kénytelen lesz
a megállapodás felé mozdulni a Bizottsággal folytatott egyeztetéseken.
Forrás: Portfolio, Index

Több friss tejet adnának a gyermekeknek a közétkeztetésben
2016. október 6.
Módosítják az Emberi Erőforrások Minisztériumának közétkeztetési rendeletét, a változtatási
tervek között egyebek mellett az is szerepel, hogy több friss tejet adnának a gyermekeknek –
közölte a tárca család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.
Novák Katalin felidézte, hogy tavaly szeptemberben vezették be a rendeletet, amellyel az volt
a céljuk, hogy a közétkeztetésben naponta részt vevő több mint egymillió gyermek minél
egészségesebben táplálkozzon. Száműzni akarták a mesterséges alapanyagokat, a só és a cukor
túlzott használatát, ugyanakkor azt szerették volna, ha az ételek továbbra is megfelelnek a
magyar ízlésvilágnak – tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ígéretüket betartva
folyamatosan figyelték a visszajelzéseket a rendeletről, ennek lett az eredménye, hogy most
bizonyos pontokon módosítják a jogszabályt. Az érintettek gyakran kifogásolták, hogy túl
kevés sót tesznek az ételekbe. Az idősebb korosztályok esetében eddig is csak lépcsőzetesen
csökkentették a sótartalmat, most ezt a fokozatosságot a fiatalabbakra, így az egy-három és a
négy-hat évesek csoportjára is kiterjesztették – mondta. Az államtitkár kiemelte, hogy nem cél
a só teljes elhagyása, az viszont igen, hogy az ízesítés mértéke az egészségügyi határérték alatt
maradjon. A tervezett módosítás lényege, hogy a sócsökkentés kevésbé legyen drasztikus –
jegyezte meg. A változtatások másik fontos eleme, hogy több friss tejet akarnak adni a
gyermekeknek. Hozzáfűzte: ezzel együtt az is cél, hogy a háromévesnél idősebbek magasabb
zsírtartalmú, “természetesebb” tejet kapjanak. Novák Katalin cáfolta azt a sajtóban olvasható
vélekedést, amely szerint a tejtermékekre vonatkozó előírások módosítása közvetlenül növeli
az étkeztetés költségeit. Az államtitkár a harmadik legfontosabb változásnak azt nevezte, hogy
még tovább szigorítanák, minden korosztály esetében tiltanák az édesítőszerek használatát. A
tervezett módosításokat még az ősszel életbe léptetik – közölte Novák Katalin. Forrás: MTI
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Egyeztetés a százmilliárdos élelmiszeripari támogatásról
2016. október 7.
Az NGM pénteken társadalmi vitára bocsátotta az Élelmiszeripari komplex beruházások
támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázati felhívást. Az összesen 100 milliárd
forintnyi - 50 milliárd visszatérítendő és 50 milliárd vissza nem térítendő fejlesztési forrás - az
élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését, piaci pozíciójának erősítését,
munkahelyek megtartását eredményező beruházások megvalósítását segíti - tájékoztatott
Rákossy Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források
felhasználásáért felelős államtitkára.
A minisztérium alapvető fontosságúnak tartja az ipar és a gazdaság fejlesztését célzó Irinyi
tervben is kiemelt élelmiszer-feldolgozó ágazat fejlesztését. A pályázat célja, hogy a vissza nem
térítendő fejlesztési forrás és kedvezményes kamatozású kölcsön révén segítse az
élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások piaci pozíciójának erősítését, a munkahelyek
megtartását eredményező beruházásokat és a helyi gazdaság megerősítését.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges
piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és
hatékonyságot – hangsúlyozta Rákossy Balázs.
Az élelmiszeripari középvállalkozások 50-750 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyerhetnek el, míg az igényelhető kölcsön összege minimum 50 millió, maximum 2 milliárd
forint lehet.
A támogatásból lehetőség van új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, továbbá megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.
A támogatási kérelmeket várhatóan 2016. november 30. és 2018. november 30. között lehet
beadni – tette hozzá az államtitkár.
Forrás: MTI

MVH: az átszervezés nem veszélyezteti az agrártámogatások kifizetését
2016. október 7.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal átszervezése nem veszélyezteti az
agrártámogatások jövő évi kifizetését, a Miniszterelnökség az Európai Bizottsággal
együttműködve folyamatos kapcsolattartás mellett azon dolgozik, hogy a Magyar
Államkincstár (MÁK) 2017. január 1-től kifizető ügynökségként működhessen, valamint az
MVH további feladatait a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium és a megyei
kormányhivatalok átvegyék - közölte a Miniszterelnökség.
Kiemelték: a MÁK munkatársai eddig is foglalkoztak európai uniós társfinanszírozású operatív
programok kifizetéseivel, ezért számukra nem jelent problémát a vidékfejlesztési források
kifizetése sem. Az MVH kollégái pedig - mostani munkavégzésük helyén - továbbra is folytatni
fogják a kifizetési feladatokat.
A közlemény szerint az MVH átszervezése a meghatározott ütemterv szerint, az illetékes tárcák
és az EB folyamatos aktív együttműködésével halad. A következő időszakban 1300 milliárd
forint vidékfejlesztési forrás segíti a magyar gazdálkodókat.
A Bizottság az uniós és Közös Agrárpolitika jogszabályrendszere szerint vizsgálja az
akkreditációt és annak érvényességét. Az államkincstár feltételes akkreditációja az MVH
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átalakításával párhuzamosan zajlik. Az uniós szabályok értelmében már a feltételes
akkreditáció is elegendő a kifizetéshez, így a gazdálkodók időben megkapják a támogatásokat.
A teljes akkreditáció a jövő év folyamán megtörténik - írták.
Hangsúlyozták: a program végrehajtási, kifizető ügynökségi feladatok ellátásának
intézményrendszere - bizonyos alapszabályok betartásával - teljes mértékben tagállami
hatáskör, amit az EB is megerősített. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az MVH sikeres
átalakítása érdekében Brüsszel minden segítséget megad.
A közlemény szerint a Vidékfejlesztési Program jóváhagyását követő első évben 35 pályázati
felhívás jelent meg, 900 milliárd forint értékben, - ami a napokban 940 milliárdra emelkedett vagyis a források több mint 70 százalékát kiírták.
A tárca az Európai Unió egyre bonyolultabbá váló Közös Agrárpolitikájában is a mikro-, kisés középvállalkozások érdekeit szem előtt tartva működteti a Vidékfejlesztési Programot tették hozzá.
A Miniszterelnökség felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a támogatási kérelmek értékelése
megfelelően halad, az MVH átszervezésénél pedig nem kell a kifizetések felfüggesztésétől
tartani. A Miniszterelnökség egyértelmű célja az, hogy az átszervezésnek köszönhetően a
gazdálkodók egyszerűbben, átláthatóbban és időben juthassanak hozzá az őket megillető
támogatásokhoz.
Forrás: MTI

Jól fogadták a gazdák a tejmennyiség csökkentését Ausztriában
2016. október 7.
A bécsi mezőgazdasági minisztérium által kiadott közlemény szerint a csökkentési támogatás
igénylésének első szakaszában az Osztrák Agrárrendtartási Hivatalhoz (AMA) mintegy 4000
kérvényt nyújtottak be 26 500 tonna tervezett mennyiségcsökkentésre. Ezzel az első szakaszban
a tejgazdaságok 15 százaléka vett részt ebben az intézkedésben. Andrä Rupprechter
osztályvezető a „tejpiac irányában mutató pozitív jelzésről” beszélt.
Az EU tejcsökkentésre vonatkozó támogatására a kérvényezés első határideje 2016. szeptember
21-ig tartott. A mintegy 4 000 kérvény a 2016 októberétől decemberig tartó időszakra
vonatkozik. Köztük található 180 olyan igénylés, ami az alpesi tejtermelésre vonatkozó külön
szabályozás alá esik, és a rendkívüli adaptációs támogatási alapból kerül kifizetésre.
A minisztérium szerint az EU tejcsökkentésre vonatkozó támogatásával együtt az osztrák
rendkívüli adaptációs támogatás is igényelhető a 2017. január-március közötti időszakra. A kb.
3700 igényléssel a kérvényezők közel 90 százaléka használta ki ezt a kiegészítő lehetőséget,
kb. 33 600 t tervezett mennyiségcsökkentéssel.
Az EU tejcsökkentési támogatására a minisztérium adatai szerint Ausztriában a 2015 októbere
és decembere közötti időszakhoz viszonyítva a termelési mennyiség mintegy 3,5 százalékára
vonatkozó igénylést nyújtottak be, a rendkívüli adaptációs támogatásra pedig a 2016. január és
március közötti szállítási időszak közel 4,2 százalékára érkezett igénylés. Az adaptációs
támogatásra felhasznált 5,86 millió euró uniós pénzeszköz 42 000 tonna lehetséges
mennyiségcsökkentésnek felel meg, mondta a tárca vezetője.
A potenciális igénylők számára, akik eddig nem vettek részt az EU intézkedésben, 2016.
november 14. és december 7. között újra lehetőség nyílik, hogy igénylést nyújtsanak be a 2017.
január és március közötti időszakra.
Forrás: agrotrend.hu / raiffeisen.com
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Szétválik a Reál Hungária
2016. október 11.
Szétválik a Reál Hungária Élelmiszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft. – döntöttek a
tulajdonosok szeptember végén. A cél, hogy önálló társaságba kerüljön az ingatlanvagyon,
illetve a védjegyek és a domainnevek – olvasható a Világgazdaság Online-on.
A 400 milliárd forintot közelítő bruttó árbevételével az ötödik legnagyobb kiskereskedelmi
láncként jegyzett Reál-birodalom ezzel két új céggel gyarapszik, a létrejövő Reál
Védjegyhasznosító Kft.-vel, illetve a Reál Vagyonkezelő Kft.-vel.
A védjegycég 3 millió forint jegyzett tőkével alakul meg, ebből a vagyonmérleg tervezete
alapján a bankbetétek 1,357 millió forintot tesznek ki, a vagyoni értékű jogokat pedig 1,643
millió forinton tartják nyilván. A vagyonkezelő 779 millió forint saját tőkével alakul meg, ebbe
a cégbe apportálnak a tervek szerint csaknem kétmilliárd forint értéken nyilvántartott ingatlant.
A vagyonkezelő a szétváló társaság vagyonának kevesebb mint a felét, a kötelezettségekből
viszont több mint 70 százalékot, 1,5 milliárd forintot visz tovább. A szétválás után a
fennmaradó társaság, a Reál Hungária saját tőkéje 2,7 milliárdról csaknem egymilliárddal
csökken, a kötelezettségei pedig 1,2 milliárddal apadnak.
A cégalakítás egyéb változásokkal nem jár – válaszolta a Világgazdaságnak Kujbus Tibor, a
Reál Hungária ügyvezetője, ő vezeti majd az újonnan megalakuló két társaságot is. A Reál
Hungária másfél évtizede működik a piacon, kiskereskedelmi hálózata a honlapja szerint több
mint kétezer egységből áll, ezek részben saját tulajdonú üzletek, részben a hálózathoz
csatlakozott magánvállalkozások. A hálózat tavalyi árbevételét mintegy 390 milliárd forintra, a
forgalomnövekedést pedig 3 százalék közelébe teszik az előző évihez képest. A központi cég,
a Reál Hungária 12,8 milliárd forint árbevételt mutatott ki a múlt évben. Adózott eredménye
megközelítette a másfél milliárdot, amiből a tulajdonosok – az Alaszka, az Alföld-Szeged, az
Élésker, a Kelet-Alfi-Ker, a Kisalföld Füszért, valamint a Z+D Nagykereskedelmi Kft. – 1,3
milliárd forint osztalékot vehettek ki. Forrás: www.vg.hu

Megindul a magyar tejexport Chilébe
2016. október 11.
A Földművelésügyi Minisztérium sikeres egyeztetéseinek eredményeként október 10-én tíz
magyar tej- és tejtermékgyártó üzem regisztrációját fogadta el a chilei hatóság. A
jóváhagyásnak köszönhetően az érintett hazai vállalatok megindíthatják első szállítmányaikat
a dél-amerikai országba.
A tej- és tejtermékek – a sertéshús után – a második olyan termékkör, amelynek szállítására a
magyar szakpolitikai tárgyalások eredményeként lehetőség nyílt. A jövőben a Friss Élelmiszer
Kft., a Sole-Mizo Zrt., a Szarvasi Mozzarella Kft., a Tolle (Tolnatej Zrt.) és a Pannontej Zrt.
üzemei exportálhatják termékeiket Chilébe.
Az FM a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások számára
új piaci lehetőségeket teremtsen. Emellett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) szakemberei tanácsadással segítik az előállítókat, forgalmazókat, hogy megfeleljenek
az EU-n kívüli országok speciális elvárásainak. A szakpolitikai képviselők munkájukkal
támogatják a hazai előállítók fejlődését, továbbá hozzájárulnak, hogy a kiváló minőségű
magyar élelmiszerek jó híre ismertebbé váljon a külföldi vásárlók körében.
Forrás: Élelmiszer Online
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Beérett az Agrárkamara munkája: Árat emelnek az áruházláncok
2016. október 11.
Megtört a jég a hazai tejpiacon, a termelők és a kereskedelmi láncok múlt heti tárgyalásának
eredményeként az egyik hazai diszkontlánc közölte, hogy 10 forinttal emeli a tejtermékek
átadási árát. Azóta több áruház is jelezte: éltek az áremelés lehetőségével.
Nem volt eredménytelen a tejtermelők tiltakozása és a kereskedőkkel folytatott többkörös
tárgyalássorozat.
A Lidl Magyarország ugyanis bejelentette, hogy hétfőtől tíz forinttal többet fizet a magyar friss
és tartós tejért a beszállítóknak.
A társaság közölte: annak ellenére, hogy érvényes szerződéses átadói árai vannak érvényben,
az áruházlánc úgy határozott, hogy a bajbajutott tejágazat megsegítése érdekében változtat a
szerződésben foglaltakon és automatikusan megemeli minden hazai tartós és friss tej átadói
árát.
Az áremelés hátterében minden bizonnyal az a múlt hétfői megbeszélés áll, amelyen a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szervezésében a termelők mellett a hazai kiskereskedelem legtöbb
szereplője részt vett. A találkozó után Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke jelezte: a
termelők, a feldolgozók és a kiskereskedelmi áruházláncok is abban érdekeltek, hogy a magyar
vásárlók magyar gazdától származó, Magyarországon feldolgozott tejet vehessenek.
Elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a felvásárlási árak, különben sok gazda külföldre viszi a
magyar tejet, a hazai árak ugyanis még mindig 70 forint környékén mozognak, míg az
exportpiacon 110 forintot fizetnek egy literért – emelte ki. Majd hozzátette: az Európai Unió
termeléscsökkentési támogatása sajnos nem használ, inkább árt az ágazatnak.
A megbeszélésen a Tej Terméktanács demonstrációs bizottsága is egyértelművé tette, hogy a
tiltakozó akció kereszttüzébe elsősorban azok az áruházak kerültek volna, amelyek a termelők
szerint rendre letörik a piaci árat. Korábban a Lidlt is idesorolták.
Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke a döntést a tejárak normalizálása felé vezető fontos
lépésként értékelte. Lapunknak elmondta: a Lidl volt az egyik olyan piaci szereplő, amely
májusban hat hónapra kötött szerződést a beszállítókkal, ezzel az árakat is stabilan alacsony
szinten tartva.
A korábbi egyeztetéseken a kiskereskedelmi láncok többsége hajlott volna ugyan az áremelésre,
ugyanakkor negatív példaként szinte minden alkalommal a német tulajdonú diszkontláncot
hozták fel, ahol folyamatosan nagyon alacsonyan vannak a tejárak. A boltok attól tartottak,
hogy ha árat emelnek, a vásárlóik átpártolnak a versenytársakhoz – emelte ki a terméktanács
elnöke.
A Lidl áremelésével elindulhat egy pozitív folyamat a hazai piacon, amelyet Mélykuti Tibor
szerint tovább kell folytatni. Augusztusban a nyerstej felvásárlási átlagára 68,4 forint volt, amit
szeptemberben néhány forintos áremelkedés követett. A terméktanács az év végére 85 és 90
forint közötti felvásárlási árakat szeretne elérni.
A Magyar Idők megkereste a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncokat is, arról érdeklődve,
hogy terveznek-e hasonló áremelést a közeljövőben.
Hétfő estig csupán három helyről érkezett válasz. A Spar kommunikációs osztálya annyit
közölt, hogy az áruházlánc már szeptemberben döntött az átadási árak emeléséről, annak
mértékéről azonban nem adtak tájékoztatást. Hasonló választ kaptunk a Tescótól is.
Jelezték: az áruházlánc nem ma, hanem már hetekkel ezelőtt a termelők segítségére sietett,
pontos számokról azonban a téma versenyjogi érzékenysége miatt nem beszéltek.
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Fodor Attila kommunikációs igazgató szerint a CBA jelenleg is egyeztetéseket folytat az
áruházba beszállító csaknem tucatnyi feldolgozóval az átadói árak további növelésével
kapcsolatban. Bár értesüléseinket az Auchan kommunikációs osztálya nem erősítette meg, úgy
tudjuk, hogy a multinacionális vállalat is felajánlotta a tejárak emelését.
Az Aldi nem kívánt nyilatkozni.
Forrás: www.magyaridok.hu
Több áruházlánc is enged a tejtermelőknek
2016. október 13.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. már szeptember óta magasabb átvételi árat fizet a friss
és tartós tej-, illetve a tejtermékek beszállítóinak, ami az esetek többségében nem járt fogyasztói
áremeléssel.
Az ALDI felelős vállalatként figyel a piaci folyamatokra, illetve a beszállítók körülményeire és
igényeire, ezért olyan megállapodásokra törekszik, amelyek egyaránt előnyösek a termelők és
a gyártók számára is – írja sajtóközleményében az áruházlánc. A tejtermékek beszállítói által
korábban jelzett piaci folyamatokat is figyelembe véve az ALDI, amely május óta a Tej
Terméktanács tagja, Magyarországon szeptember eleje óta magasabb áron veszi át a friss és
tartós tejet, továbbá a magyar beszállítóktól érkező alapvető tejtermékeket, például a tejfölt
vagy a trappista sajtot.
Az áruházlánc összesen 18 tej-, illetve tejtermék esetében fizet magasabb árat a beszállítók
számára, ezt azonban az esetek túlnyomó többségében nem hárítja át a vásárlókra, mivel az
érintett 18 termék közül 16 esetében változatlan árakkal találkozhatnak a fogyasztók az ALDI
üzletek polcain.
Nemrég a tejtermelők bírálatai miatt a Lidl is bejelentette, hogy megemeli minden hazai tartós
és friss tej átadói árát, és változtat az érvényben levő szerződéses árakon. A vállalat ezzel a
lépésével szeptember 1-je óta minden érintett tejtermék átadói árát legalább 10 forinttal
megnövelte. A termelők ugyanis kritizálták a kereskedelmi láncokat, amiért a magyar tejért és
tejtermékekért túlságosan alacsony árat fizetnek, miközben jelentős mennyiségű olcsó
importterméket árulnak.
„Fontosnak tartjuk, hogy a Tej Terméktanáccsal és Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával
együttműködve támogatni tudjuk a hazai tejtermelőket és tejfeldolgozókat, hiszen ők biztosítják
vásárlóink számára a magas minőségű friss és tartós magyar tejet, és a közkedvelt
tejtermékeket. Az ALDI a friss tej esetében 100 százalékban magyar beszállítókkal dolgozik
együtt, de számos, a fogyasztók által közkedvelt tejtermék is honi beszállítóktól származik” –
idézi a közlemény Székács Tibort, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető
igazgatóját.
Az áruház egyik legnagyobb beszállítója az Alföldi Tej Kft., amelynek 102 tejtermelő
a tulajdonosa, így a magasabb átvételi ár közvetlenül a tejtermelőkhöz jut, és direkt módon
érvényesül az ALDI által nyújtott segítség.
Forrás: www.mti.hu
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Kamat és költségmentes hitel a tej és sertéságazat vállalkozásai részére
2016. október 13.
A Földművelésügyi Minisztérium kamat és költségmentes hitelt biztosít a kedvezőtlen piaci
helyzetben lévő tej és sertéságazat vállalkozásai részére, így az Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámlahitelhez kapcsolódóan kiemelt támogatást vehetnek igénybe a tejhasznú tehén,
illetve sertéstartással foglalkozó kis-és középvállalkozások.
Az FM által biztosított támogatás mértéke 100%-os kamat- és kezességi díjtámogatás, valamint
a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri
közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj továbbá a kezelési költség
együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.
A támogatás a 2016.12.31-ig benyújtott hitelkérelmek alapján megkötött, legfeljebb 1 éves
futamidejű, állategységenként legfeljebb 500 000 forint, összesen legfeljebb 50 millió forint
összegű új hitelszerződésekhez vehető igénybe.
Az állatlétszám igazolása, a tejhasznú tehéntartás 2016. évi támogatás igénylésére vonatkozó,
támogatási kérelem „Összesítő kimutatás a 2016. évi egységes kérelem főbb adatairól” című
dokumentum másolati példánya, továbbá a NÉBIH által üzemeltetett webENAR felületről
letölthető - a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó igazolás nyomtatott és a
mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példánya alapján történik.
A vállalkozások az igénylőlapot (hitelkérelmet) az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban
nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban (www.kavosz.hu) nyújthatják be. A
támogatások közül a kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és a kezelési költségtámogatást
a hitelnyújtó pénzügyi intézmények teljes mértékben megelőlegezik a vállalkozás részére, így
esedékességkor a vállalkozásoknak nem kell kamat-, kezességi díj és kezelési költséget
fizetniük, valamint támogatási kérelmet, kifizetési kérelmet benyújtaniuk.
A kezelési költségen kívüli költségtámogatások igényléshez a vállalkozásnak a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) meghatározott nyomtatványon a hitelszerződés hatályba
lépését követő harminc napon belül, de legkésőbb 2016. december 31-ig költségtámogatás
iránti kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. A kérelemhez csatolni kell az igényelt
költségtámogatás összegét alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok, valamint a költségek
és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. Az igénybevett támogatások nem terhelik
a vállalkozások csekély összegű támogatási keretét, azok más támogatási jogcím (a
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami
támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (30)
pontjának) hatálya alá tartozó támogatásnak minősülnek. Forrás: FM Sajtóiroda

NGM: az engedélyezett gazdálkodóknak egyszerűbb az ekáeres bejelentés
2016. október 14.
Az engedélyezett gazdálkodók a csütörtöktől hatályos jogszabálymódosítással egyszerűbb
bejelentést tehetnek az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszerben (ekáer) – hívta
fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.
Az egész unió területén megbízhatónak minősülő engedélyezett gazdálkodóknak a feladó és a
címzett adatain kívül csak a rendszámot kell megadniuk az ekáer-szám igénylésekor. Az
úgynevezett engedélyezett gazdálkodó a vámügyeinek intézése, vámáruk fuvarozása és egyéb
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kezelése során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól, így többek között kevesebb fizikai
és okmányalapú ellenőrzésen kell átesnie. Ezek a már meglévő kedvezmények egészülnek most
ki a kormány adópolitikájával összhangban az ekáer-könnyítéssel. A szabályok kijátszásával az
érintettek sokat kockáztatnak, hiszen az adójogszabályok súlyos megsértése esetén nemcsak a
hagyományos szankciókkal – adóbírsággal, késedelmi pótlékkal – számolhatnak, hanem
elveszthetik kedvezményes minősítésüket is.
Forrás: www.trademagazin.hu

Megkezdődött a mezőgazdasági támogatások előlegeinek fizetése
2016. október 17.
Hétfőn megkezdte a 2016-os mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).
A kifizetések a SAPS (területalapú támogatás) előlegének utalásával indultak, az MVH
összesen 11 jogcímre fizet előleget. A közvetlen támogatások kerete idén 415 milliárd forint,
az átmeneti nemzeti támogatások összege 26 milliárd forint - mondta Czerván György.
Ismertetése szerint a közvetlen támogatások közül az SAPS, a zöldítés, a kistermelők, a fiatal
gazdálkodók, a tejhasznú tehéntartás, a hízottbika-tartás és az anyajuhtartás támogatásának
előlegét fizetik ki, míg az átmeneti nemzeti támogatások közül az anyajuhtartás, a termeléstől
elválasztott tejtámogatás, a termeléstől elválasztott hízott bika és a termeléstől elválasztott
szarvasmarha extenzifikáció támogatásának előlegét folyósítják.
Az államtitkár rámutatott: minden eddiginél több jogcímre fizetnek előleget (tavaly ez a szám
8 volt), s ennek az évnek az újdonsága, hogy a kistermelői támogatásra, illetve a fiatal gazdák
támogatására jogosultak is részesülhetnek az előrehozott kifizetésekből.
Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyik már
az első lehetséges teljesítési napon elindítja a gazdák számára az előlegfizetést, és élenjár abban
is, hogy él a legfeljebb 70 százalékos előlegfizetés lehetőségével. Czerván György kifejtette: a
70 százalékos elméleti maximum a gyakorlatban a teljes kifizetés körülbelül 55-60 százalékát
jelenti előlegként, mert az elméleti összegből le kell vonni az előlegfizetés időpontjában még
ismeretlen csökkentési tényezőket. Az államtitkár a kifizetések kapcsán emlékeztetett rá: a
Közös Agrárpolitika (KAP) a kifizetési összeg meghatározására a szeptember 30-i
euróárfolyamot jelöli ki, ami 309,79 forint volt.
Czerván György megjegyezte, hogy a 415 milliárd forint közvetlen támogatás mellé ebben az
évben összesen 86,5 milliárd forint nemzeti agrártámogatás társul.
Gyuricza Csaba kiemelte: Magyarország a gazdálkodók érdekében az idén bevezette az előzetes
ellenőrzés intézményét, amely lehetőséget teremtett a hibás vagy hiányzó dokumentumokkal
beadott kérelmek szankciómentes javítására, s ennek is köszönhető, hogy az idén több volt a
hibátlan kérelem. Ez hozzájárul ahhoz, hogy többen kaphassanak a lehető legkorábban
támogatást, „előleg fizetésére ugyanis csak azokban a támogatási ügyekben van lehetőség, ahol
az ellenőrzések befejeződtek" - hívta fel a figyelmet az MVH elnöke.
Gyuricza Csaba elmondta, hogy az előlegek kifizetése a SAPS utalásával kezdődött, és mintegy
60 ezer gazdálkodóhoz jut el hétfőn, ami a 123 ezer jogosult mintegy fele. Az SAPS teljes
összege 2016-ban 127 milliárd forint. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az uniós szabályozás
értelmében az MVH a kifizetéseket jogcímenként külön utalja a jogosultak számlájára, így az
SAPS és a zöldítés előlegét is külön-külön kapják a gazdálkodók. Jelezte: a zöldítés előlegét
keddtől utalják, első körben 21 600 jogosulthoz 4,3 milliárd forint jut el a 125 milliárd forintból.
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Gyuricza Csaba kiemelte: év végéig a teljes agrártámogatási összeg csaknem felét kívánják
eljuttatni a gazdálkodók számára.
Az MVH elnöke felhívta a figyelmet, hogy minden támogatás esetében az előlegek fizetése
november 30-ig folyamatos, a támogatásokat több részletben fizetik ki. Azt követően, egészen
jövő év közepéig tartanak a kifizetések az ellenőrzések függvényében.
Forrás: MTI
Elkerülhetetlen a tej drágulása
2016. október 19.
A tejtermékek átvételi árát az utóbbi időben gyakorlatilag minden lánc megemelte, a
nemzetközi piacokon ugyanis olyan áremelkedés volt, hogy a termelők ott literenként már akár
30-35 forinttal is drágábban adhatták volna el a tejet, ahhoz képest, mintha a magyar
felvásárlókkal üzleteltek volna. Míg Magyarországon 70 forint körül volt az átadási ár, az
úgynevezett spot piacokon már a 110 forintot is megadják a vevők a tejért – írja a hvg.hu.
A HVG megkérdezett néhány élelmiszerboltláncot arról, hogy ez a literenként egyelőre mintegy
10 forintos növelés (ami ideiglenesen stabilizálta a piacot, de még nem tekinthető hosszabb távú
megoldásnak) megjelent-e már a polcokon, de egyelőre úgy tűnik, a boltok igyekeztek benyelni
a drágulást, és nem hárították át a fogyasztókra.
„Az UHT, az ESL tej, a vaj és a sajtok esetében mindenképpen további áremelésekre lesz
szükség, és arra számítunk, hogy ez végső soron valamennyire a polcokon is meg fog
mutatkozni” – mondja Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke.
A tej átvételi ára egyébként az oroszországi embargó 2014-es bevezetése után kezdett
csökkenni, akkor még 110 forint körül mozgott az árszint, de az Európában bennragadt
mennyiség túlkínálathoz vezetett. A csökkenés üteme 2015-ben ugyan mérséklődött ugyan, de
maradt a nyomott 80 forint körüli szint. Idén viszont beindult a hullámvasút. Először az év első
felében 65 forintig zuhant az árfolyam, ami már tényleg az a szint, amikor a gazdák inkább
kiöntik a tejet egy-egy nagyáruház parkolójába, vagyis elértük a trend alját. Hamarosan el is
indult az emelkedés, amit most elsősorban a kínai kereslet élénkülése hajt, és végső soron ez
érkezik meg most a magyar boltok polcaira is, némi fáziskéséssel.
Januártól a baromfihús és a tojás mellett a friss tej áfája is 5 százalékra csökken, ez azonban
nem érinti a feldolgozott termékeket, ahol az adóteher továbbra is 27 százalék marad.
Forrás: www.hvg.hu

Kínai trendforduló a tejágazatban
2016. október 20.
Trendforduló következett be a tejágazatban, az utóbbi időben a felvásárlási árak korábbi
csökkenő tendenciája megállt, és árnövekedés kezdődött a piacon. A Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács adatai szerint a kínai piac élénkülése miatt a tavasz végi 65-66 forintos
literenkénti felvásárlási ár augusztusra 70 forint közelébe emelkedett.
A kínai piacon tapasztalható keresletnövekedés hatását a magyar tejágazat szereplői
közvetlenül is megtapasztalhatják, miután a tervek szerint októberben írják alá azt a kínai–
magyar megállapodást, amely lehetővé teszi magyar tejtermékek szállítását Kínába.
Forrás: www.trademagazin.hu
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Támogatás az étel- és italautomata felügyeleti egység beszerzéséhez
2016. október 20.
A kormány összességében 1,5 milliárd forinttal támogatja az étel-, illetve italautomata piacon
tevékenykedő vállalkozókat. Az érintettek a megfelelő adóhatósági felügyeletet biztosító
eszközt – a lehető legegyszerűbben – „egyablakos" rendszerben, az adatkapcsolatot biztosító
előfizetéssel és szervizeléssel együtt vehetik igénybe.
A cél az illegális szereplők, illetve az áfa csalók kiszűrése, amit a gyakorlatban az automata
lelkének is nevezett, ún. automata felügyeleti egység biztosít. Ezzel az eszközzel kizárható a
bevétel eltitkolása, hiszen az automaták értékesítési adatai online jutnak el a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz.
A kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja az automata piac kifehérítését. Ez az összeg
várhatóan az automata felügyeleti egység beszerzési költségeit teljes mértékben fedezi majd.
A vállalkozónak nagyon egyszerű dolga lesz, hiszen a felügyeleti szolgáltatóval szerződik
majd, amellyel a gyakorlatban egy „három az egyben” szolgáltatást köt. Hiszen nemcsak az
automata felügyeleti egység megvételét, hanem annak az automatába történő beszerelést és
folyamatos működtetést is biztosítania kell a szolgáltatónak. Az adóhivatali
adatszolgáltatásra kiépített adatkapcsolat egyben a vállalkozó hatékonyságát is javíthatja, ha - a
két fél megállapodása alapján - a felügyeleti szolgáltató például készpénzmentes fizetési
megoldást, vagy logisztikai támogatást is nyújt az üzemeltető számára.
Már a 2015-ös regisztráció is jelentősen fehérítette a szektort. Az idehaza működő étel- és
italautomaták majd 20 százalékát (kb. 5 ezret) még tavaly leszereltek az üzemeltetők. A NAV
ellenőrzési szakterülete szerint a gépek jelentős része a közterhek megfizetése nélkül üzemelt,
a készülékek pedig épp azért tűntek el, mert minden automatát be kellett jelenteni az
adóhivatalhoz.
A regisztráció után a második lépés az automaták felügyeleti egységgel történő ellátása, amely
egy hatóságilag vizsgált és engedélyezett műszaki berendezés. Ezt - a trükközések elkerülése
és kizárása érdekében - a már meglévő automata berendezések vezérlőpaneljéhez
elválaszthatatlanul kapcsolódó módon kell beépíteni. Ezzel a lépéssel a kormány megvédi a
szektor tisztességes vállalkozóit a bevételeltitkolást üzletvitelszerűen alkalmazó adócsalóktól.
Forrás: Élelmiszer Online

Drágulhat a tej, a kenyér és a hús
2016. október 20.
Elkezdtek drágulni az alapvető élelmiszerek, az áremelkedés hatása már a szeptemberi
inflációban is érezhető. Összességében 5-10 százalékos áremelkedés sem kizárt, de miért éppen
most emelik a fogyasztói árakat a kereskedők?
A nemzetközi piacokon emelkedett a tejár, így a magyarországi élelmiszerláncok is drágábban
veszik át a tejtermékeket. Ez nemsokára a fogyasztói árakban is megjelenhet. Magyarországon
eddig átlagosan 70 forintért vettek át a termelőktől egy liter tejet – ami nem mellesleg jelentős
veszteséget okozott a tehenészeteknek –, míg másutt már a 110 forintot is megadják érte. A
különbség tarthatatlan, ezért volt muszáj idehaza is árat emelni, hacsak nem akarták, hogy
hiánycikk legyen a boltokban a tej.
Meghatározó ágazati szereplők arra számítanak, hogy az UHT tej, az ESL tej, a vaj és a sajtok
esetében mindenképpen további áremelésekre lesz szükség, amit végül a fogyasztókkal
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fizettetnek meg. A lapunknak nyilatkozó szakértők ennek kapcsán felhívták a figyelmet arra,
hogy a fogyasztói ár emelése önmagában még nem garancia arra, hogy a termelőknek fizetett
tejátvételi ár is növekedjék, a feldolgozóüzemek ugyanis „szociálisan nem érzékenyek”.
Lapunk piaci forrásokból származó információi szerint ugyanakkor a tej mellett drágulhat a
kenyér és a hús is. Az élelmiszerek esetében összességében 5-10 százalékos áremelkedést
valószínűsítettek a piacon.
Szeptemberi drágulás
A fogyasztói árak már szeptemberben átlagosan 0,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy
évvel korábban. Az élelmiszerekért 0,8 százalékkal többet kellett fizetni, ezen belül a cukor ára
22,2, az étolajé 5,8, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 4,3
százalékkal nőtt egy év alatt, míg a sertéshúsé 10,8, a tojásé 3,3, a baromfihúsé pedig 2,1
százalékkal csökkent.

Nagy kérdés, hogy miért éppen most emelik a fogyasztói árakat a kereskedők, akik eddig az
éles piaci verseny miatt igyekeztek elkerülni az áremelést az élelmiszereknél. Ágazati
információk szerint hiába küzdöttek például munkaerőgondokkal, a béremelés költségét
igyekeztek inkább a kiadások átcsoportosításával, ütemezésével vagy csökkentésével
kigazdálkodni, sokszor a nyereség terhére.
A kereskedelmi vállalkozások nemcsak azért mernek most élelmiszerárat emelni, mert eddig
az olcsó tejjel-hússal be tudták csalogatni a vásárlókat, most azonban már nekik is többet kell
kifizetniük az áruért. Az alapvető élelmiszerek alacsonyabb árszintjét ugyanis ennek ellenére is
tudnák tartani úgy, hogy más árukat drágítanak. Azért is emelik az élelmiszerek árát, mert most
bátrabban megtehetik ezt, mint eddig.
Megugrottak a bérek
Megugrottak ugyanis a munkabérek Magyarországon, vagyis van minek a terhére drágítani.
Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője rámutatott arra, hogy augusztusban kiemelkedő
mértékben, 6,7 százalékkal nőttek a bruttó bérek, míg az szja-kulcs egy százalékpontos
csökkentése miatt a nettó bérek 8,5 százalékkal nőttek, így a júniusi –0,1 százalékos infláció
mellett a nettó reálbérek az előző hónapokhoz képest lényegesen gyorsabban, 8,6 százalékkal
emelkedtek. Az elemző felhívta a figyelmet arra is, hogy jövőre az inflációt egyes alapvető
élelmiszerek áfájának csökkentése fékezi.
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Mit is jelent ez? Januártól a baromfihús és a tojás mellett a friss tej áfája is 5 százalékra csökken,
ez azonban nem érinti a feldolgozott termékeket, ahol az adóteher továbbra is 27 százalék
marad. Emiatt részben hiába történik meg a folyadéktej áfájának a csökkentése, a külpiaci
hatások begyűrűznek Magyarországra is, azaz a tejtermékek esetében borítékolható a drágulás.
Fentiek alapján könnyebben végrehajtják az átadási árra vonatkozó emelési törekvéseiket a
pékek és a húságazati szereplők is.
Januártól jön az özönvíz?
Az élelmiszerár-emelésekkel a kereskedők lényegében elébe mennek a januártól várható
áfacsökkentéseknek. A politikai döntéshozókkal szemben ugyanis „nem lenne túl elegáns”, ha
nem tudnák felmutatni, hogy az áfacsökkentésnek milyen kézzel fogható hatásai vannak –
ahogyan mutatták ezt a sertéshús áfacsökkentése esetében is. Elterjedt nézet ugyanis, hogy az
áfaemelés hatásait az eladók a fogyasztókra hárítják, viszont az áfacsökkentés hatásait lenyelik.
A 2006. januári 5 százalékpontos áfacsökkentés és 2006. szeptemberi 5 százalékpontos
áfaemelés élelmiszerárakra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzők szerint viszont az derült ki,
hogy míg az áfaemelés közel 90 százaléka gyűrűzött át az érintett termékek árszintjébe, addig
az áfacsökkentésnek csak 40 százaléka jelent meg árcsökkentésekben. Néhány hónap kellett
hozzá, amíg az áfacsökkentés szinte teljes mértékben megjelent az árakban, vagyis a fogyasztók
olcsóbban juthattak hozzá az élelmiszerekhez.
Attól tehát nem kell tartani, hogy januártól jön az özönvíz, arra azonban mindenképpen
számítani kell, hogy többet költünk majd az élelmiszerekre és kevesebbet járunk étterembe.
Ezzel azonban a vendéglátás kerül jól belátható satuhelyzetbe: csökken a forgalma, miközben
nem emelheti az árait, bár az alapanyagárak a vendéglátóipari szereplők számára is emelkednek.
Forrás: www.mno.hu

Kilábalt a válságból a tejpiar
2016, október 23.
Sikeresnek bizonyulnak az európai uniós tejpiaci intézkedések, a termelés az idén egymilliárd
literrel csökkent, míg a növekvő kínai keresletnek köszönhetően az export is emelkedni tudott.
A csúcson lévő uniós árakhoz lassan a hazai felvásárlási szint is felzárkózhat, novembertől tíz
százalékkal magasabb összeget fizet a kereskedelem a magyar tejtermékekért. A várakozások
szerint az intézkedés nem okoz majd nagyobb drágulást a boltokban.
Úgy tűnik, eredményre vezetett az Európai Bizottság kezdeményezése: az előzetes
várakozásokhoz képest több gazdálkodó élt a tejtermelés visszafogását célzó támogatással. Az
unió tejtermelése egymilliárd literrel csökkent az idén, ennek nagy részét a legnagyobb piaci
szereplőknek számító francia és német tejpiaci szereplők vállalták. Brüsszel a nyár elején
készítette el a tejpiacon kialakult válság megoldását célzó intézkedéscsomagját. A mintegy 500
millió forintos kerettel elindított program része a termeléscsökkentést támogató konstrukció is.
Erre a célra a teljes összeg közel harmadát, 150 millió eurót szánt a bizottság.
Az intézkedés lényege, hogy a termelők literenként 14 eurócentet kapnak, ha vállalják, hogy
csökkentik a feldolgozóknak beszállított tej mennyiségét. Az érdeklődést azonban minden
bizonnyal alulbecsülte a testület, jelen állás szerint a keret a tervezettnél jóval korábban
kiürülhet. A januári vállalásokat még vélhetően ki tudja fizetni a bizottság, a februári és a
márciusi támogatás finanszírozása azonban nem biztosított – mondta lapunknak Mélykuti
Tibor.
A Tej Terméktanács elnöke szerint a termelés csökkenése mellett a növekvő export is segíti az
uniós tejpiaci szereplőket. A Kínába szállított tejpor mennyisége jelentősen emelkedett az idén,
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ha marad az intenzív kereslet, az árak továbbra is jól alakulhatnak. Az EU-ban a tejpor termelése
5 százalékkal nőtt az év első hét hónapjában, az éves export 2 százalékkal bővülhet.
Bár ma még valóban felfelé ívelnek az európai uniós piacon a tejárak, a kereskedők várakozásai
szerint a drágulás a jövő év elején megállhat.
Az úgynevezett azonnali piacon most 34-37 eurócentes áron (105-114 forint) kötnek szerződést
a tej literenkénti átvételére a kereskedők, ez az ár a jövő év elején 28-29 centre (87-89 forint)
mérséklődhet. – Ma senki sem tudja, hogy az európai uniós tejpiacon milyen változások
következnek be a jövőben. A kereskedők többsége ezért kizárólag novemberre hajlandó a
mostani áron szerződést kötni.
A legfrissebb statisztikai adatok szerint a hazai felvásárlási árak is nőttek az elmúlt hónapban,
a literenkénti 72 forint körüli szint azonban még mindig jelentősen elmarad az uniós átlagtól.
Sőt, régiós szinten is sereghajtók vagyunk, a szomszédos Szlovákiában például átlagosan 26
eurócent (80 forint) a termelői ár.
A hazai kiskereskedők és a tejipar közti tárgyalások nemrég fordulóponthoz érkeztek, több
bolthálózat is vállalta, hogy emelni fogja a tejtermékek átvételi árát. A feldolgozók ennek
köszönhetően november elsejétől tíz forinttal magasabb árat kapnak a kész termékekért, így a
termelőknek fizetett magasabb felvásárlási árat is emelni tudják.
Azt egyelőre nem látni, hogy a boltokban lesz-e áremelés, Mélykuti Tibor szerint azonban
nagyobb drágulásra nem kell számítani.
– Az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 40 százalékkal csökkentek a felvásárlási árak, a
boltok pedig 25-28 százalékkal olcsóbban jutottak a termékekhez, a fogyasztói árakban azonban
ilyen mértékű csökkenést nem tapaszaltunk – emelte ki. Véleménye szerint a tej bolti árát akkor
lehetne tartósan alacsonyan tartani – ami egyébként a fogyasztásra is ösztönzőleg hatna –, ha a
jövő év elejétől nemcsak a friss tej, hanem az ultrahőkezelt és más kategóriába tartozó
folyadéktej is az ötszázalékos adókulcs alá kerülne. Ezzel az intézkedéssel mindenki jól járna:
a lakosság olcsóbban jutna az éves tejtermékfogyasztás felét kitevő áruhoz, a tejipar pedig
magasabb áron adhatná át a kereskedelemnek az árut – tette hozzá.
Forrás: www.magyaridok.hu

Októberben zárul a nemzeti élelmiszergazdasági program vitája
2016. október 25.
Októberben lezárul a nemzeti élelmiszergazdasági program társadalmi egyeztetése – közölte a
Földművelésügyi Minisztérium az MTI-vel.
A tárca közleménye szerint Nagy István, az FM parlamenti államtitkára az Agrárgazdasági
Tanács rendkívüli ülésén kedden Budapesten elmondta: Magyarország kormánya a gazdasági
és környezeti szempontból is fenntartható, egészséges és minőségi élelmiszert előállító
mezőgazdaságban látja a jövőt, amely teljesítményének és hozzáadott értékének folyamatos
növelése révén aktívan hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez, valamint a vidéki térségek
munkahelyeinek gyarapításához. Hangsúlyozta: a fő irányvonalakat 2050-ig határozták meg,
hiszen a mezőgazdasággal, a magyar élelmiszerek termelésével és előállításával
foglalkozóknak hosszú évtizedekre kell terveznie. A tárca szeptemberben bocsátotta társadalmi
vitára a Magyarország élelmiszergazdasági programja 2016-2050 című dokumentumot. A
társadalmi-szakmai vitát annak érdekében kezdeményezte, hogy a nemzeti élelmiszergazdasági
programot az ágazati partnerekkel együtt alakítsa. Az államtitkár aláhúzta, a jövő
élelmiszergazdasága a tudásra és az innovációra épül. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkár kiemelte: szakmai becslések szerint a magyar élelmiszergazdaságban 60
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százalékkal több termelési potenciál rejlik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiacon
prémium minőségű termékekkel kell megjelenni. A helyettes államtitkár arról is szólt, hogy a
programtervezet az agrobizniszt egységként kezeli, mivel napjainkra az élelmiszerlánc átfogó
módon integrálódott hálózattá vált. Ebbe a mezőgazdasági üzem termelőtevékenységén kívül a
mezőgazdasági termelőfelhasználást szolgáló valamennyi tevékenység és az üzemek
termékeinek feldolgozása és forgalmazása is beletartozik. (MTI)
Forrás: www.trademagazin.hu

Járulékcsökkentést szorgalmaz az agrárkamara
2016. október 27.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett
foglalkoztatói járulékkedvezményt a mezőgazdaság mellett más szakágazatokra, az
élelmiszeriparra is ki kellene terjeszteni, mert a vállalkozások munkabért terhelő járulékfizetési
kötelezettségének csökkentése lehet az egyik megoldás az országos munkaerőhiányra – mondta
Győrffy Balázs, a NAK elnöke.
A NAK a gazdasági tárcának néhány hónapja javaslatot tett a járulékfizetési kedvezmény
kiterjesztésére a főtevékenységként mezőgazdasági termelésből származó hazai alapanyagot
feldolgozó élelmiszeripari vállalkozások fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalóira.
Forrás: www.trademagazin.hu

A vasárnapival jöhet a szombati boltzár is
2016. október 27.
Még az idén a parlament elé terjesztheti a KDNP azt a törvényjavaslatot, amely előírná, hogy
havonta két szabad vasárnapot kell biztosítani a kereskedelmi dolgozók számára, és a hét utolsó
napján nyolc órában korlátozzák a munkavégzést.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, nem
egy üzlet zárva- vagy nyitva tartásáról van szó, hanem a kiszolgáltatott helyzetben lévő
munkavállalók körülményeinek a javításáról.
Mint fogalmazott, a Fidesz ezt az elképzelést úgy bővítené ki, hogy amikor szabad vasárnap
van, akkor legyen szabad szombat is az érintett kereskedelmi dolgozóknak, ahogy másoknak
is.
Nem az a fő kérdés, hogy vasárnap vagy szombat, hanem az, hogy a kereskedelemben dolgozók
is kapják meg azt a hétvégét, amit mindenki megkap. Tudom, hogy egy ilyen intézkedés nem
fogja jókedvre deríteni a multinacionális cégek képviselőit, de most olyan időket élünk, amikor
a bér emelkedésével a munkaerő-toborzás is megtörténik – tette hozzá.
Megjegyezte, a nagy láncok olyan nyereséget tudnak elkönyvelni, amellyel lehet béreket emelni
vagy létszámot növelni úgy, hogy a szombati és vasárnapi nyitva tartás ne jelentsen problémát.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség támogatja a korlátozást
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség közleményben tudatta, hogy támogatja a vasárnapi
munkavégzés korlátozását A közlemény szerint az egész országban súlyos munkaerőhiány
tapasztalható, amely a kereskedelemben fokozottan érzékelhető, és amely negatívan érinti a
szektorban működő valamennyi vállalkozást.
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Hozzátették, a munkaadók és a munkavállalók érdekében feltétlenül szükség van a vasárnapi
munkavégzés korlátozására. A szervezet ezért egyetért azzal is, hogy a vasárnapi
munkavégzésre vonatkozó szabályozást feltétlenül meg kell változtatni. Fontosnak tartják,
hogy az új szabályozás bevezesse és kötelezővé tegye minden kereskedelmi egység számára a
vasárnapi egyműszakos munkarendet, ezzel lehetővé téve azt, hogy kereskedelmi egységenként
egy műszakban történjen a munkavégzés, maximálisan 8 órás időtartamban.
A közlemény szerint ezáltal a kereskedelmi dolgozókat a hétvégéken kevesebb munkavégzésre
lehetne kötelezni, és így több időt tölthetnének családjukkal és pihenéssel.
Forrás: MTI

Az év végén csaknem 37 ezer őstermelői igazolvány érvényessége törlődik
2016. november 3.
2015-ben csaknem 37 ezer őstermelői igazolványnál érvényesítettek 2017-es, illetve 2018-as
betétlapot. Egy jogszabályi változás értelmében azonban a 2016. január 1-je előtt kiállított
igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) felhívja az érintettek figyelmét, hogy az őstermelői jogviszony
folyamatosságának megőrzéséhez legkésőbb az év végéig ki kell váltaniuk az új, plasztikkártya
típusú igazolványt.
Tavaly – az akkori előírásoknak megfelelően – 36 754 igazolványnál érvényesítettek 2017-re
és/vagy 2018-ra szóló értékesítési betétlapokat a NÉBIH által vezetett Őstermelő
Nyilvántartásban. A 2016. január 1-jétől hatályos jogszabálynak megfelelően azonban a 2016
előtt kiváltott, barna színű, papír alapú igazolványok december 31-el hatályukat vesztik. Ez igaz
azokra az igazolványokra is, amelyekhez 2017-es és/vagy 2018-as betétlapot is érvényesítettek
az őstermelők.
Az új jogszabály alapján a NÉBIH automatikusan kivezeti a nyilvántartásból a hatályukat
vesztett igazolványokat, amiről az őstermelőt nem kell külön értesítenie és az intézkedésről
hatósági döntés sem születik. A rendeletnek megfelelően, illetve az új igazolványok
kiadhatóságának érdekében, a hivatal a január 1-je előtt kiadott igazolványok 2017-re és/vagy
2018-ra érvényesített értékesítési betétlapjait is törölte a nyilvántartásból.
A hatóság felhívja az őstermelők figyelmét, hogy a folyamatos őstermelői jogviszony
megőrzéséhez új, plasztikkártya formátumú őstermelői igazolványt kell kiváltaniuk a 2017-es
évre. Ezt december 31-ig a bejelentett és érvényes lakcímkártyával igazolt állandó lakóhely
vagy tartózkodási hely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél, falugazdásznál
kell kérvényezniük. Az igazolvány kiállítása és érvényesítése díjmentes. A falugazdászok címei
és elérhetőségei itt megtekinthetők.
Az új igazolvány számos előnnyel jár: védett az esetleges hamisítás ellen, hozzájárul a
tisztességes versenyhez és öt évig érvényesíthető. Az új típusú őstermelői igazolvány egyben
adathordozó is, a NÉBIH nyilvántartásában szereplő összes, az őstermelőre vonatkozó adat
elérhető a hatóságok számára a kártya adattároló chipjén.
További információk az új típusú igazolványról a NAK weboldalán olvashatók.
Forrás: NÉBIH
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Lázár nem hajlandó együtt dolgozni Fazekas embereivel
2016. november 3.
Az MVH folyamatban lévő átalakításának zökkenőmentes lebonyolítása és a folyamat
felgyorsítása érdekében döntött Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a
vezetőváltásról – közölte az agrárszektor.hu-val a minisztérium. A tárca múlt pénteken
jelentette be, hogy azonnali hatállyal felmentette megbízatása alól Gyuricza Csabát, az MVH
elnökét és Dragovácz Nikolettát, a hivatal elnökhelyettesét.
Az új feladatok új vezetőt kívánnak – fogalmazott az események kapcsán a tárca sajtóosztálya.
Mint ismert, a kormány a nyáron határozta el, hogy az uniós és a hazai agrár- és vidékfejlesztési
támogatások kifizető ügynökségeként működő agrár-csúcshivatalt 2017. január 1-től
jogutódlással megszünteti. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az illetékes tárcák az
Európai Bizottsággal együttműködve dolgoznak azon, hogy az átszervezés minél rövidebb idő
alatt megtörténjen.
A felmentésekkel párhuzamosan Lázár János az MVH új elnökévé Viski Józsefet nevezte ki
november elsejétől. Ő eddig a Miniszterelnökség helyettes államtitkára volt, ahol most
megbízatása megszűnt.
Lázár János a napokban kapta meg az MVH feletti irányítási jogosítványokat, amelyeket eddig
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter gyakorolt. Az azonnali hatállyal felmentett
Gyuricza Csabát és Dragovácz Nikolettát is az agrárminiszter nevezte ki tavaly az MVH élére.
A hivatal átvételekor Lázár János azt is bejelentette, hogy két új miniszteri biztost nevez ki,
akik az MVH több tárcát érintő átalakítását, illetve Magyar Államkincstárba integrálódását
koordinálják majd. A tárca tájékoztatása szerint ők a későbbiekben kapják meg megbízatásukat,
így személyük ma még nem nyilvános.
Az MVH folyamatban lévő átalakítása nem befolyásolja az idei agrártámogatási kifizetésekre
– húzta alá az agrárszektor.hu kérdésére a Miniszterelnökség. Mint ismert, a hivatal október
közepén összesen 11 jogcímen indított előlegfizetéseket, és a közelmúltig mintegy 60 milliárd
forintot utalt ki.
Bár az MVH az idén a gazdáknak minden korábbinál több jogcímen fizet előlegeket, ezek
között egyetlen vidékfejlesztési támogatás sem szerepel. Mint ismert, az uniós vidékfejlesztési
támogatások – vagyis a magyar Vidékfejlesztési Program - felügyelete a Lázár János vezette
Miniszterelnökséghez tartozik.
Kis Miklós Zsolt, a tárca államtitkára a kifizetésekkel kapcsolatban a közelmúltban úgy
nyilatkozott, hogy a minisztérium szeretné elérni, hogy a területalapú vidékfejlesztési
támogatásoknál – az agrár-környezetgazdálkodási és az ökogazdálkodási pályázatoknál – is
előleget lehessen fizetni 2016-ban. A Miniszterelnökség most kérdésünkre azt közölte, hogy az
idén a Vidékfejlesztési Program keretéből is lesznek előlegkifizetések.
Forrás: www.agrarszektor.hu

Reklámadó - EB: a magyar szabályozás sérti az uniós előírásokat
2016. november 4.
A magyarországi reklámadó sérti az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokat, mivel
annak progresszív adókulcsai szelektív előnyt biztosítanak egyes vállalatoknak - írta
közleményében az Európai Bizottság.
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A bizottság 2015 márciusában indított mélyreható vizsgálatot és megállapította, hogy a magyar
reklámadó indokolatlan előnyben részesíti azokat a vállalkozásokat, amelyek 2013-ban nem
voltak nyereségesek, lehetővé téve számukra, hogy kevesebb adót fizessenek.
A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság határozata arra kötelezi Magyarországot, hogy
szüntesse meg a 2014-es reklámadó-törvényen vagy annak uniós kérésre már tavaly módosított
változatán alapuló indokolatlan megkülönböztetést a vállalatok között, és állítsa helyre az
egyenlő bánásmódot a piacon.
A bizottsági vizsgálat azt állapította meg, hogy az egyetlen adókulcsra épülő adórendszerekben
a kisebb vállalatok minden esetben kevesebb adót fizetnek nagyobb versenytársaiknál, mivel
kevesebb reklámbevétellel rendelkeznek. A törvényben szereplő progresszív adómértékek
miatt azonban az alacsony reklámbevételű vállalatok - még reklámbevételük arányához képest
is - lényegesen kevesebb reklámadó fizetésére voltak kötelesek, mint a nagyobb
reklámbevétellel rendelkező vállalatok. Ez tisztességtelen gazdasági előnyt biztosított az
alacsony árbevételű cégeknek versenytársaikkal szemben - jelentették ki.
Az uniós bizottság vizsgálata ezenfelül megállapította, hogy a törvény elhatárolt veszteségek
levonásának lehetőségére vonatkozó rendelkezése szintén indokolatlan előnyben részesített
egyes vállalatokat. Ezt a lehetőséget azokra a cégekre korlátozták, amelyek 2013-ban nem
voltak nyereségesek.
A közlemény szerint ez a gyakorlat is tisztességtelen gazdasági előnyt biztosít ezeknek a
vállalatoknak hatékonyabb versenytársaikkal szemben.
A bizottság kimondta azt is, hogy a 2015 júliusa óta hatályos, uniós kérésre módosított
reklámadó a helyes irányba tett lépéseket jelentett, azonban nem teljes mértékben oszlatta el az
aggályokat.
A módosított rendszer ugyanis lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy maguk döntsenek arról,
hogy a módosított szabályozás visszamenőleges alkalmazását választják-e, valamint fenntartja
az árbevételen alapuló progresszív adókulcsokat (0 százalék és 5,3 százalék) - jelentették ki.
A bizottság aláhúzta, Magyarországnak joga van arra, hogy saját adózási szabályait, illetve az
adók és illetékek célját maga határozza meg, ugyanakkor az adórendszernek összhangban kell
állania az uniós joggal, így az állami támogatási szabályokkal, és indokolatlanul nem részesíthet
előnyben egyes vállalatokat másokkal szemben.
A módosított reklámadóról szóló törvény szerint nulla százalék a reklámadó mértéke a 100
millió forintot meg nem haladó adóalaprész után, e felettti rész után pedig valamennyi
adóalanynak 5,3 százalékos adót kell fizetnie.
Forrás: MTI

Megnyílik a kvótapiac a tejtermelők számára
2016. november 4.
Hamarosan már a tejtermelők is hozzáférhetnek majd a szén-dioxid piachoz, köszönhetően egy
új módszernek, mellyel a gazdák és a szakértők megbízható adatokhoz juthatnak káros
üvegházhatású gázkibocsátásukról. Ezzel az állattartás szektor számára új finanszírozási
lehetőségek nyílnak.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által a tejágazat kistermelői
számára kifejlesztett módszer révén két égető problémát is megoldhatunk egyszerre: úgy
növekedhet a termelés volumene, hogy közben a mezőgazdaság szén-dioxid lábnyoma
csökken, feloldva azt a dilemmát, hogy miből finanszírozzuk a haszonállat-tartás „zöldítését.”
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A módszer segítségével egyértelműen azonosíthatóvá válnak azon pontok, ahol
lecsippenthetnénk a káros üvegházhatású gázkibocsátásból (pl. a takarmány összetételének
változtatásával, energiabarát eszközök használatával), és abban is segít, hogyan mérhetjük és
regisztrálhatjuk a csökkenést.
Ezen felül, az eszköz megkapta a Gold Standard tanúsítványát, ami egy klímaváltozással
kapcsolatos projekteket értékelő független, nemzetközi szervezet. Enélkül a termelők nem
lennének jogosultak részt venni a nemzetközi szén-dioxidkvóta-rendszerben – vagyis nem
válthatnák pénzre alacsonyabb kibocsátásukat.
„A világ tejtermelésének 2025-re 144 millió tonnával kell bővülnie a növekvő igények
kielégítéséhez,” mondta Henning Steinfeld, a FAO szakértője.
Az állatok körülményeinek és takarmányozásának, továbbá a trágyagazdálkodás javításával,
magasabb tejhozamot garantáló fajták preferálásával szintén fontos lépéseket tehetünk ebbe az
irányba.
Áttörést jelentő módszer
A jelenlegi szabályozás szerint projektgazda kormányok, for- és nonprofit szervezetek
folyamodhatnak kibocsátási engedélyért, az általuk vélhetően kibocsátott üvegházhatású gáz
(pl. szén-dioxid, metán) nagyságában. Amennyiben azonban ténylegesen kevesebb káros gázt
termeltek, a megspórolt mennyiséggel kereskedhetnek a nemzetközi piacon, ezzel adva
pénzügyi ösztönzést a klímabarát fejlesztésekhez.
Az állattartás mindezidáig nem képezte részét ennek, mert hiányzott a metódus, ami a
gázkibocsátásra és –csökkentésre vonatkozó hiteles számításokat lehetővé tette volna.
Kenya példája
Az új eszköz kifejlesztése Kenyában történt, ahol az már jelenleg is a részét képezi az ország
azon törekvésének, hogy tejtermelését fenntartható módon növelje.
Az állattartó szektorban főleg kistermelők dominálnak, akik nehezen férnek hozzá az új,
termelékenységnövelő technológiákhoz, így kibocsátásuk alacsony – ellentétben az egységnyi
tejre vetített gázkibocsátással.
Ezentúl azonban a kenyai kormány képes lesz nyomon követni és hiteles adatokkal szolgálni
arról, hogy lépései ténylegesen csökkentették a szektor kibocsátását, vagyis hogy az egységnyi
tejre vetített gázkibocsátás alacsonyabb lett. Ezzel az állattartás is hozzájárul majd az ország
nemzetközi klímavállalásainak teljesítéséhez.
Amit az ágazatról tudni kell
A tejtermelés káros üvegházhatású gázkibocsátása területenként eltérő. Egyes országokban alig
1,7 kg szén-dioxid jut egy kilogramm tejre (CO2 e/kg), míg máshol akár 9 kg is lehet ez az
érték. A világátlag 2,8 jelenleg, míg Kenyában farmtól függően 3 és 8 között változik. Ebből is
látható, hogy a termelési módszer jó megválasztásával milyen hatással lehetünk a klímaváltozás
hatásainak enyhítésére.
A hamarosan kezdődő ENSZ klímakonferencia (COP22) ilyen innovatív megoldásokra
fókuszál, hogy képesek legyünk jobban alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hatásait
csökkenteni, és közelíteni a párizsi klímaegyezményben elfogadottakhoz.
Az eszköz kifejlesztésében a FAO Kenya Nemzetközi Haszonállat Kutatóintézetével és a
Unique Forestry and Land Use and Climate Check Corporationnel dolgozott együtt.
Forrás: Élelmiszer Online
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Kínai tartomány érdeklődik a magyar agrártermékek iránt
2016. november 4.
Kína harmadik legnépesebb tartománya kiemelt figyelemben részesíti a magyar mezőgazdasági
termékeket és agrártechnológiákat - közölte a Földművelésügyi Minisztérium.
A közlemény szerint a tartomány fővárosában, Csengtuban rendezik meg november 2. és 6.
között a 16. Nyugat-kínai nemzetközi vásárt, ahol 32 magyar cég mutatkozik be, az esemény
kísérőrendezvényén a 11. Európai Unió-Kína üzleti és technológiai együttműködési fórumon
idén Magyarország a díszvendég.
A közlemény idézi Gulyás Andreát, a tárca közigazgatási államtitkárát, aki a magyar pavilon
megnyitóján kifejtette: a mezőgazdasági és környezetvédelmi területen működő magyar
vállalatok és kutatóintézetek olyan innovatív technológiákat alkalmaznak, amelyek kínai
partnereik számára is gyümölcsözőek.
Az államtitkár a magyar delegáció vezetőjeként tárgyalt a tartomány kormányzóhelyettesével,
illetve Szecsuán fővárosának párttitkárával, akik leginkább a magyar élelmiszeripari termékek
és technológiák iránt érdeklődtek. A tárca államtitkára a kétoldalú egyeztetésen egyebek mellett
a magyar egészséges és biztonságos élelmiszerekről adott tájékoztatást - ismertették.
Forrás: MTI

Tisztább viszonyokért - megállapodást kötött a NAV és a Tej Terméktanács
2016. november 7.
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács a magyarországi tejkereskedelem ellenőrzése, a tejágazat piaci
viszonyainak megtisztítása, a tejtermelők helyzetének könnyítése és a tisztességes piaci verseny
megteremtése érdekében.
A megállapodást Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért
felelős államtitkára és Mélykuti Tibor, a terméktanács elnöke írta alá.
Az adóhatóság közleménye szerint a jövőben a tejtermelőket képviselő szakmai szervezet a
tejágazatban zajló piaci folyamatokról, tendenciákról rendszeresen tájékoztatja a NAV-ot,
szakmai ismereteivel támogatja és segíti a hivatal ellenőrzéseit, és jelzi, ha az adóhatóság
hatáskörébe tartozó jogsértést tapasztal.
Kiemelték: a NAV és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által létrehozott Tej
Munkacsoport az ekáer (elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer) lehetőségeit is
kiaknázva működik majd együtt a nyerstej-szállítmányok ellenőrzésében - olvasható az
adóhatóság közleményében.
Forrás: agrotrend.hu / MTI

Budapest, 2016. november 7.

A piaci hírek adott hónapon belüli esetleges változásainak pontosabb követhetősége
érdekében a sajtócikkek megjelenési sorrendben kerülnek feltüntetésre.
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