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Emelkedett a cukor, tejtermékek és gabonafélék ára októberben
2016. november 10.
Októbert tekintve 0,7 %-kal emelkedtek az alapvető mezőgazdasági termények árai (172,6
pont), ami majdnem 10 %-kal magasabb a tavaly ilyenkor regisztrált szintnél. Az ok: az
alapvető gabonafélék ára – az elmúlt negyed év csökkenése után – elindult felfelé.
Az élelmiszerár-index, ami júliust kivéve az év folyamán folyamatosan emelkedett, az ENSZ
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által, az öt legfontosabb élelmiszer
alapanyag nemzetközi piaci ármozgásait tükröző súlyozott mutató. Az októberi növekedést a
cukor és a tejtermékek drágulása váltotta ki. Nőtt a sajtok és a vaj ára azután, hogy megélénkült
az Európai Unió országaiban a belső kereslet, így végül a tejtermékeknél majdnem 4 %-os
árszintnövekedést regisztráltak.
Az idei mezőgazdasági szezonban összesen 2 571 millió tonna gabonát takaríthatunk be – 1,5
%-kal többet tavalyhoz képest. A FAO legfrissebb Gabonakészletek és –igények
gyorsjelentéséből megtudható, hogy ezen belül a búza esetében is mintegy 4,3 millió tonnával
jobb eredményt várhatunk (összesen 746,7 millió tonna) az előző havi becsléshez viszonyítva.
Oroszország kibocsátása rekordméretű lehet, de Kazahsztánban is igen kedvező időjárás volt.
Ezzel a búza- és árpatermés bőven ellensúlyozza a kukoricatermésben várható, legfőképp az
időjárás számlájára írható terméskiesését (Brazíliában, Kínában, az Európai Unióban és az
Amerikai Egyesült Államokban). A rizsre vonatkozó előrejelzések nem változtak.
Bővebben: www.elelmiszer.hu
Új vezető az AMC élén
2016. november 14.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2016. november 11-ével Daróczi Lászlót nevezte
ki az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. igazgatói posztjára.
A közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat – az 1259/2016. (VI. 6.)
Korm. határozat szerint - 2016. június 15-étől az állam 100%-os tulajdonában lévő
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. látja el, mely felett a tulajdonosi jogokat a
földművelésügyi miniszter gyakorolja.
Az Agrármarketing Centrum aktív szerepet tölt be a magyar agrárium és élelmiszergazdaság
versenyképességének és üzleti eredményeinek javításában. Tevékenységével hozzájárul a
tudatos fogyasztói magatartás kialakulásához, az egészséges táplálkozás elterjedéséhez, a hazai
élelmiszertermékek megerősítéséhez, valamint erősíti a hagyományos és kézműves termékek
ismertségét és kedveltségét - olvasható a Földművelésügyi Minisztérium közleményében.
Forrás: Élelmiszer Online
Idén még több százmilliárd forintnyi vidékfejlesztési pályázatot hirdethet meg a kormány
2016. november 15.
November 10-ig negyvenegy pályázati felhívás jelent meg a Vidékfejlesztési program
keretében, több mint 965 milliárd forint összegben – nyilatkozta a Világgazdaság
megkeresésére Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkára. Ez azt jelenti, hogy a tárca e célra rendelkezésre álló 1300 milliárd forintos, uniós
forrásból származó keretének több mint 72 százalékát a gazdálkodók rendelkezésére bocsátotta.
Ennek tükrében – tette hozzá az államtitkár – jó eséllyel teljesülhet a kormány által kitűzött
határidő, amely szerint 2017 tavaszáig minden felhívást megismerhetnek az érdeklődők.
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Idén még több mint százmilliárd forint értékben tervez a Miniszterelnökség vidékfejlesztési
pályázatokat megjelentetni – mondta el a Világgazdaságnak Kis Miklós Zsolt. Legutóbb
november 8-án három új pályázatot ismerhettek meg a gazdálkodók, együttesen 24 milliárd
forint keretösszegben. A kertészeti gépbeszerzéshez, a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati
jelenségek által okozott károk megelőzéséhez és a magyarországi erdészeti fafajok meglévő
genetikai változatosságának és fafajaink evolúciós potenciáljának hosszú távú megőrzéséhez és
fenntartásához kapcsolódnak a felhívások.1,80 milliárd forintos kerettel várhatóan még idén
megjelenik a Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című pályázat is.
Az államtitkár a Világgazdaság kérdésére elmondta: a vidékfejlesztési program keretéből eddig
77 milliárd forintot fizettek ki, ami egyébként még 2015-ös determináció. A korábbi terveknek
megfelelően még idén lesznek előlegkifizetések is, például az agrár-környezetgazdálkodási
programban, a kiutalt összeg pedig elérheti a 30 milliárd forintot. Kifizetések terén jövőre
várható nagy dömping, hiszen – a projektek megvalósításával párhuzamosan – az előlegek és a
végkifizetések felgyorsítása a szándék annak érdekében, hogy a 2020-ban lezáruló uniós ciklus
végéig rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrást 2018 végéig eredményesen felhasználhassák.
Forrás: Világgazdaság
Fazekas: keményen meg kell majd küzdeni a gazdákat megillető agrártámogatásokért
2016. november 16.
Minden eddiginél keményebben kell majd megküzdeni a gazdákat megillető
agrártámogatásokért a 2020-ban kezdődő új uniós költségvetési időszakban – közölte Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter az uniós mezőgazdasági és halászati tanács brüsszeli ülését
követően.
A tárcavezető arról tájékoztatta telefonon az MTI-t, hogy a magyar álláspont szerint a Közös
Agrárpolitikának (KAP) egy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkező, erős politikának kell
lennie. Hozzátette, fontos, hogy a jövőben is az uniós gazdák legyenek az agrárpolitikai
támogatások fő kedvezményezettjei. Fazekas szerint Magyarország szempontjából kiemelt
jelentősége van a termeléshez kötött közvetlen támogatások fenntartásának, és emellett az is
fontos, hogy erős biztonsági háló védje a gazdákat, amely biztosítja, hogy a piaci versenyben
helytálljanak és ne legyenek kitéve aránytalanul nagy terheknek. A tárcavezető arról
tájékoztatott, hogy a tanácsi vitában tett hozzászólásokból kiderült, a tagállamok többsége
rendkívül kedvező állásponton van, különösen a közép- és kelet-európai országok, azonban
vannak, akik szerint nem a gazdák jövedelmét kellene kiegészíteni agrártámogatásokkal, a
forrásokat inkább környezetvédelmi és klímapolitikai célokra, kutatási-fejlesztési
tevékenységre kellene elérhetővé tenni. A magyar kormány szerint “ez nem lenne szerencsés,
hiszen azt jelentené, hogy eltávolítjuk a termelést a természettől, illetve a gazdáktól”. Mint
Fazekas mondta: “ha pluszfeladatokat kap az agrártámogatási keret, pluszköltségeket kell
belőle kifizetni, akkor ahhoz többletforrások szükségesek”. A szakminiszterek ülésének másik
fő témája a kutatási-fejlesztési tevékenység volt. A földművelésügyi miniszter azon
véleményének adott hangot, hogy növelni kell a közép-keleti régió részesedét a forrásokból.
Fazekas Sándor végezetül elmondta, hogy a tanácsülés alkalmával több kétoldalú megbeszélést
is folytatott, mások mellett Christian Schmidt német mezőgazdasági és élelmezésügyi
miniszterrel, valamint Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős uniós biztossal.
A tárgyalásokat követően a Földművelésügyi Minisztérium az MTI-vel közölte: fontos az is,
hogy egyszerűsödjenek az agrártámogatások, ám ezt évtizedek óta nem sikerült megvalósítani
az unióban. A közlemény szerint a földművelésügyi miniszter hangsúlyozta azt is, hogy fenn
kell tartani az erős, kétpilléres, megfelelő közösségi forrásokkal támogatott a Közös
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Agrárpolitikát. A KAP-ot érintő konkrét jogszabályi javaslatok vitája várhatóan 2018-ban, a
2020 utáni költségvetésé – hivatalos formában – 2017-ben kezdődik. (MTI, Bajnok Artúr)
Forrás: www.trademagazin.hu
A fiatalokat könnyebb elérni „cool, trendi, innovatív” fogyasztói elismerésekkel
2016. november 16.
Megújulási kényszerben vannak a gyártó cégek, nem csak termékeik, hanem az ahhoz
kapcsoldó elismerésekkel kapcsolatban is. Egy fogyasztói díj jelentősen, akár 25-40
százalékkal megnövelheti az adott termék forgalmát – többek között ezek derültek ki Az Év
Terméke díjnyertesek (Product of the Year) fókuszcsoportos kutatásából. A megkérdezettek
arra is rámutattak, hogy egy ilyen, nemzetközi hátterű elismerés azzal orientál a polcok előtt,
hogy hitelesíti a termékminőséget és az innovációt.
A felmérésben résztvevők elmondták azt is, hogy Az Év Terméke díj presztízs értékét
nagymértékben annak köszönheti, hogy azoknak, akik fogyasztják az adott terméket – akik a
célcsoportot alkotják – abszolút pozitív véleményük van az elismeréssel kapcsolatban, mert az
elismerésről 2000 vásárló szavazata alapján hirdetnek eredményt. Mindezt erősíti az korábbi
adat is, miszerint a GFK Hungária Piackutató Intézet által 2016. augusztusában elvégzett online
kutatás során a válaszadók 70 százaléka már ismerte névről „Az Év Terméke Díj” elismerést.
A nemzetközi elismerés „cool, trendi, innovatív” A fókuszcsoportban megkérdezettek
tapasztalata szerint egy innovatív és nemzetközi háttérel rendelkező elismeréssel könnyebb az
út a fiatalokhoz. Ezek a típusú fogyasztói elismerések a díjazott márkákról gyorsabban alakítják
ki a fiatalok körében, hogy az adott termék megítélése „cool, trendi, innovatív” legyen.
Természetesen a „külföldi eredet” nem jelenti a magyar termékek vagy magyar díjak
leértékelését, de el kell fogadni, hogy bizonyos fogyasztói csoportok eltérő szempontok szerint
döntenek. – válaszolták a megkérdezettek.
Érdekes összefüggésre mutattak rá a kisebb marketing büdzséből gazdálkodó
brandtulajdonosok, akik örömmel fogadták, hogy húzó márkákkal együtt szerepelnek „Az Év
Termékei” között. Egy nagy marketing büdzsével támogatott kampány, ahol a díj is
kulcsszerepet kap, erősíti a többiek hírnevét is.
A díj kapcsán az elismerést elnyerő márkák képviselői arra is rámutattak: Egy olyan,
nemzetközi eredetű díj esetében, mint amilyen az Év terméke díj (The Product of the Year),
nagyon fontos a különböző piacok legjobb tapasztalatainak összegyűjtése. Ezért a
magyarországi díj szervezői workshopokkal és szakmai hírlevelekkel segítik a leendő
pályázókat.
A fókuszcsoportban résztvevő egyik – korábban többször díjazott – cég marketingvezetője,
arról számolt be, hogy az elismerés 40 százalékos éves lendületet jelentett a
forgalombővülésben, és nem csupán a díjazott termék esetében fejtett ki pozitív hatást, hanem
az általuk gyártott többi termék esetében is. Ennek hátterében az ismertség növekedése állt és
az, hogy a díj bővítette marketingeszközeiket.
„Újra pezseg a piac, folyamatosan nő a hazai vásárlóerő, és ez ösztönzi a márkagyártói
innovációt is. Egyre több új kategória és termék jelenik meg, a fogyasztók bátrabban nyúlnak
az újdonságok felé, ugyanakkor célzottabban, tudatosabban is vásárolnak. A növekvő
reklámzajban inkább a saját élményeik vagy más fogyasztók tapasztalata alapján hozzák meg
döntéseiket. Ezért felértékelődik a fogyasztói elismerésen alapuló díjazások szerepe, így az Év
Terméke cím használata kiváló lehetőséget jelent a márkáknak, hogy megkülönböztessék
magukat a konkurenciától.” – hangsúlyozta Fekete Zoltán, az Év Terméke Díj zsűri elnöke.
Forrás: www.trademagazin.hu
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Hamarosan megkezdődik az élelmiszeripar megújítása
2016. november 16.
Hamarosan indul az a támogatási program, amelyben elsősorban hazai cégek kapnak befektetési
lehetőséget az élelmiszeripar megújítására – mondta Jakab István, az Országgyűlés alelnöke.
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. A támogatási program célja, hogy az egészséges hazai
alapanyagokat feldolgozó, profi technológiát alkalmazó cégek jöjjenek létre lehetőleg
gazdatulajdonban vagy résztulajdonban. A pályázók maximum 500 millió forintra
pályázhatnak, ennek háromszorosát csak a gazdatársulás keretében létrejövő feldolgozóüzemek
kaphatják. Hozzátette, ennek révén szeretnék elérni, hogy a feldolgozatlan alapanyagok
exportálásával „a munkalehetőséget ne exportáljuk”.
Forrás: www.trademagazin.hu
Lezárult a Nemzeti Élelmiszergazdasági Stratégia társadalmi vitája
2016. november 22.
Az Élelmiszergazdasági Stratégián és a mezőgazdasági ágazat szereplőin múlik majd az, hogy
milyen élelmiszereket teszünk asztalunkra az elkövetkező évtizedekben – mondta Feldman
Zsolt.
Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a Földművelésügyi Minisztérium
egy olyan stratégiai programot alkotott, mely Magyarország élelmiszergazdaságának,
élelmiszerbiztonságának jövőjét egy emberöltőre meghatározza.
Feldman Zsolt hangsúlyozta: a stratégia túllép az európai uniós keretekben megszokott hétéves
tervezési periódusokon, mivel a gazdáknak sem hét esztendőre, hanem évtizedekre előre kell
tervezniük, amikor megveszik földjeiket, felépítik tárolóikat és istállóikat, beruháznak a
gépesítésbe.
A program az élelmiszergazdaság kérdéseire összpontosít, mert ez a magyar vidék alapvető
gazdasági rendszere. Végigkíséri az élelmiszerek útját a mezőgazdasági termeléstől és
tenyésztéstől az élelmiszerek teljes feldolgozásáig, kiterjed az élelmiszeripar valamennyi
ágazatára – fogalmazott a helyettes államtitkár. – Ragaszkodik az őseinktől örökölt értékes
hagyományainkhoz és a természetes élelmiszer-termelésben látja a jövőt, az Alaptörvény
szellemiségéhez hűen a GMO-mentes termelés mellett teszi le voksát.
Feldman Zsolt arról is beszélt, hogy Magyarországnak minőségi hazai élelmiszer-termelésen
alapuló és a családi gazdaságokra támaszkodó élelmiszer-gazdaságra van szüksége. Hozzátette:
földrajzi helyzetünknél fogva kulcskérdés az itthoni alapanyagok minőségi feldolgozása, a
feldolgozóipar erőteljes fejlesztése is.
A helyettes államtitkár megerősítette: a kormány arra törekszik, hogy a kis- és közepes
gazdaságok aránya a földhasználatban mihamarabb elérje a nyolcvan százalékot, hogy a magyar
vidék minél több ember számára nyújtson megélhetést.
Feldman Zsolt szerint a programban megfogalmazott irányok következetes megtartásával és a
kitűzött feladatok megvalósításával megalapozott várakozás, hogy 2050-re Magyarországon a
főállású foglalkoztatottak száma az agrobiznisz által lefedett ágazatokban elérje a 750 ezer főt.
A cél, hogy az agrárexport nagysága jelenáron érje el a 20 milliárd eurót, ami az elmúlt években
8 milliárd euró körül volt. A kormány tehát egy olyan nemzeti tervet dolgozott ki, mely egyre
több embert juttat munkához úgy, hogy növeli az ágazat súlyát a nemzetgazdaságon belül,
mozgósítja az ország erőtartalékait és javítja a piaci szereplők állóképességét – jegyezte meg a
helyettes államtitkár. Forrás: Élelmiszer Online
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Forráskimerülés miatt felfüggesztettek két vidékfejlesztési pályázatot
2016. november 22.
A források jelentős túligénylése, így forráskimerülés miatt két vidékfejlesztési pályázat
felfüggesztéséről döntött a Miniszterelnökség; az irányító hatóság felfüggesztette a nem
mezőgazdasági tevékenységek elindítását, valamint az élelmiszeripari fejlesztéseket támogató
pályázati felhívásokat.
A tájékoztatás szerint a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című (13,85
milliárd forint keretösszegű) pályázatra a mezőgazdasági termelők, illetve magánszemélyek
október 24-től nyújthatták be támogatási kérelmeiket. Az Irányító Hatóság közleménye
értelmében erre legkésőbb november 24-ig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívást - a
forráskeret kimerülése miatt - felfüggesztik.
A mostani tájékoztatás kitér rá: a beérkezett támogatási kérelmek előzetes értékelése során több
esetben mesterséges körülmény megteremtésének gyanúja merült fel. Ezért Kis Miklós agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Az irányító hatóság
vizsgálja az ügy részleteit.
A „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban" című (mintegy 141 milliárd forint keretösszegű) pályázatot - amelyre ez év
február 25-től nyújthatók be kérelmek - november 30-án 24 órától függesztik fel.
„A projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az ügyfelek részletesen
tájékozódjanak a pályázati követelményekről és a felfüggesztést megelőzően gondoskodjanak
a támogatási kérelem véglegesítéséről és benyújtásáról" - tartalmazza a közlemény.
Forrás: MTI
Több hazai tej kerül a polcokra
2016. november 23.
A hazai tejágazatot a támogatás tartja életben – fogalmazott Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács elnöke a VI. Tejágazati Konferencia tatai fórumán. Mélykuti Tibor
kifejtette, a magyarországi tejtermelők 72 százalékát tömörítő szakmai szervezet tagjai között
45 feldolgozó és 9 kiskereskedelmi lánc is megtalálható.
Az ágazat tagjai 2015-ben 49 milliárd forint értékű támogatást kaptak uniós és nemzeti
forrásokból. Idén, az eredeti kiírások alapján, összesen 63,5 milliárd forint illeti meg a
gazdaságokat, időközben további 6 milliárd forint kerettel bővült a megtermelt tej után
kifizethető támogatás. A tej jelenlegi átvételi ára a támogatások nélkül nem ad jövedelmet a
gazdálkodóknak, a literenkénti 67,5 forint átvételi ár helyett legalább 100 forint lenne
kívánatos.
A Tej Terméktanács az ágazat helyzetének javítása érdekében közös javaslatot készített az
Agrárkamarával és az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségével a közelmúltban,
amelyben szorgalmazták többek között a tej és tejtermékek járulék és adócsökkentését, a
feldolgozást korszerűsítő és bővítő beruházások támogatását, a vemhes üsző program
folytatását, az Agrár Széchenyi Kártyával elérhető hitelek kiszélesítését, illetve az uniós
támogatások mielőbbi kifizetését. Kívánatosnak tartják a szürke és a feketekereskedelem
kifehérítését, a tej vevőcsalogató státuszának kivezetését a boltokban, a forgalmi adó kulcsának
mérséklését, a piacvédelem erősítését, a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát.
Mélykuti Tibor jelezte, a NÉBIH kiskereskedelmi akciói sikerre vezettek, az ellenőrzések
nyomán a korábbi 90 százalékról 10 százalék alá esett vissza a boltok polcain a külföldi eredetű
UHT tejek aránya.
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Csökkent a fiatal generációk érdeklődése a tej iránt – mondta előadásában Törőcsik Mária, a
Pécsi Tudományegyetem tanára. Mára idejét múlt a vásárlók szemében a „tej – élet, erő”
kifejezés, hiszen megváltozott az emberek étkezési szokása, legfeljebb a reggelihez és a
kávéfogyasztáshoz kötődik a friss tej. Kutatások eredményeire hivatkozva Törőcsik Mária
kifejtette, a feldolgozott tejtermékek jól szerepelnek a vásárlók előtt, miként erősödött a lokális
készítmények iránti figyelem. A tejtermelők csatát vesztettek már azzal, hogy megjelentették a
0,1 százalékos tejet, amely nem nyújt fogyasztói élményt egy olyan életviteli trendben, ahol a
fiatalok az élményt keresik. Jó eséllyel akkor lehetséges a kitörési pontot találni a tejfélék
fogyasztása számára, ha például szélesítik a kínálatot funkcionális készítményekkel, kielégítik
a fiatalok önképét a tejfogyasztással.
A fogyasztói kutatások alapján a fiatalokat nem érdekli a tej. Őszinte marketinggel azonban
meg lehet szólítani őket, hiszen a 15-24 évesek fogyasztása sokszínű. Törőcsik Mária jelezte, a
marketing üzenetekkel a gyerekek mellett főként az anyukákat kell megszólítani, akik saját
étkezési szokásaikkal, félelmeikkel, tévhiteikkel, diétás étkezési szokásaikkal stb. befolyásolják
gyerekeik táplálkozását. Forrás: Élelmiszer Online
Putyin: a lehető legtovább érvényben marad az élelmiszerembargó
2016. november 23.
Moszkva a lehető legtovább el fogja húzni az uniós országokkal szemben bevezetett
élelmiszerembargó feloldását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában.
Putyin az Összoroszországi Népfront fórumán, egy kalinyingrádi agrárvállalkozó felvetésére
válaszolva mondta ezt. Viktor Gofman, aki a jelek szerint állattenyésztéssel foglalkozik, azt
kérte az elnöktől, hogy az orosz vezetés „semmiképp" se törölje el a „szankciókat", rámutatva,
hogy ezektől Oroszországban sokan függenek és sokan profitálnak belőlük. Elmondta, hogy
maga is beszállítója egy német húsipari vállalatnak.
„Értem. Megsúghatom: a lehető legtovább el fogjuk ezt húzni" - jelentette ki tévékamerák előtt
Vlagyimir Putyin, hozzátéve, hogy Oroszország az élelmiszer-behozatal korlátozását nem
„szankcióknak", hanem ellenlépéseknek tekinti.
Putyin hangoztatta, hogy az orosz termelők érdekeltek abban, hogy a jelenlegi helyzet minél
tovább eltartson. Rámutatott ugyanakkor: a fogyasztó abban érdekelt, hogy jó minőségű
termékekhez a lehető legalacsonyabb áron jusson hozzá, ezért szükség van a versenyhelyzetre.
Oroszország, válaszul az ukrajnai beavatkozás miatt bevezetett nyugati szankciókra, 2014.
augusztus 7-én hirdette meg az élelmiszerembargót, amelyet Moszkva idén augusztusban 2017.
december 17-ig meghosszabbított. A zárlat az Egyesült Államokból, az Európai Unióból,
Ausztráliából, Norvégiából, Kanadából, Albániából, Montenegróból, Izlandból,
Liechtensteinből és Ukrajnából származó termékekre terjed ki.
Alekszandr Tkacsov orosz mezőgazdasági miniszter szeptemberben a behozatali korlátozás öt
évvel való meghosszabbítását javasolta. A tárcavezető úgy vélekedett, hogy az embargó
feloldása esetén az orosz agrárpiac nem omlik majd össze, mert az ágazat versenyképessé vált.
Az embargó (a konzervek kivételével) megtiltotta a csirke-, sertés- és marhahús, a tejtermékek,
az élő, hűtött és fagyasztott hal, a mogyorófélék, a zöldség és gyümölcs, valamint a só bevitelét
Oroszországba. A korlátozás alól mentesülnek a bioaktív adalékok, a sport-, gyermek- és
egészségügyi élelmiszerek, beleértve a laktózmentes termékeket, a lazac- és pisztráng-, kagylóés osztrigaivadékot, valamint a vetni és ültetni való burgonyát, hagymát, cukorrépát és borsót.
Az orosz gazdaságfejlesztési tárca augusztusban közölte, hogy számításai szerint a
szankciópolitikai szembenállás Oroszországgal az Európai Uniónak évi 40-50 milliárd dolláros
veszteséget okoz, ami mintegy 0,4 százaléka az unió GDP-jének.
Forrás: MTI
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Európai Bizottság: az uniós tejágazati csomag javítja a tejtermelők helyzetét
2016. november 24.
Uniós szintű intézkedésekkel javítani lehet a tejtermelők helyzetét az ellátási láncon belül –
jelentette ki Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős uniós biztos Brüsszelben,
az uniós tejágazati csomag második jelentését ismertetve.
Egyre gyakoribb például, hogy a gazdák termelői szervezetekbe tömörülve kollektív
tárgyalásokat folytatnak a szerződéses feltételekről, amelyek erősítik a tejtermelők
alkupozícióját. Emellett írásbeli szerződést kötnek a felvásárlókkal, amely növeli az
átláthatóságot és a nyomonkövethetőséget a mezőgazdasági termelők számára.
Az Európai Bizottság a jelentésben arra buzdította a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges
lépéseket a termelői szervezetek létrehozásának további ösztönzésére, és gondoskodjanak arról,
hogy a termelői szervezetek tevékenysége a kollektív tárgyaláson túl a kollektív fellépés más
formáira is kiterjedjen.
Emellett a szakmaközi szervezetek szerepének kibővítését tanácsolták, valamint a csomagba
tartozó intézkedések hatályának meghosszabbítását 2020 utánra is.
A tejágazati intézkedéscsomagot 2012-ben fogadta el az Európai Bizottság abból a célból, hogy
megerősödjön a tejterméktermelők pozíciója a tejtermék-ellátási láncban, valamint, hogy az
ágazat felkészülhessen a piacorientáltabb és fenntarthatóbb működésre.
A csomag rendelkezései alapján a tagállamok dönthetnek úgy, hogy kötelezővé teszik a
tejtermelők és a tejfeldolgozók közötti írásbeli szerződéskötést, a mezőgazdasági termelőknek
pedig lehetőségük nyílik arra, hogy termelői szervezeteken keresztül közösen tárgyaljanak a
szerződéses feltételekről.
A csomag szabályozza azt is, hogy a tagállamok bizonyos feltételek mellett rendelkezhetnek az
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajtok
kínálatának szabályozásáról. A tejágazati csomagot alkotó intézkedések a jelenlegi tervek
szerint 2020 közepéig lesznek hatályban. Forrás: MTI
2017-ben 2000 milliárd forintnyi forrásra pályázhatnak a vállalkozások
2016. november 25.
A magyar vállalkozások rengeteg új forrásra, mintegy 2000 milliárd forintra számíthatnak
2017-ben - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.
Csepreghy Nándor úgy fogalmazott: a várakozásokkal ellentétben komoly fejlesztéspolitikai
sikereket értek el az idén, figyelemmel a kiírt uniós pályázatokra, az elindult projektekre és a
sikeresen pályázóknak kifizetett mintegy 1600 milliárd forintra.
Szerinte jövőre még "ambiciózusabb év elé néz Magyarország", a makrogazdasági mutatók jól
alakulnak, soha nem látott alacsony mértékű költségvetési hiány és inspiráló gazdasági
növekedés várható.
Kifejtette: Magyarország azért is érdekelt a gyors pályázati kiírásban és kifizetésében, mert
Nagy-Britannia távozásával az egyik legerősebb tagállamát veszíti el az Európai Unió.
A britek jelentős befizetői voltak az uniós kasszának, ha pedig a Brexitre nem reagál kellő
gyorsasággal a magyar kormány, azt a vállalkozók is megérezhetik - közölte.
A Széchenyi Programirodákról szólva elmondta: a hálózat feladata, hogy állami szervezetként
ingyen támogassa a pályázókat. Felidézte: a 2007-2013-as uniós pénzügyi ciklusban a
pályázatírók méltatlanul sok pénzt vittek el.
Olyan rendszert hoztak ezért létre, amelyet minden magyar állampolgár, vállalkozás és
önkormányzat ingyenesen tud használni, segítségükkel pedig a pályázók képessé válhatnak
arra, hogy saját maguk, közvetítők nélkül is kezelni tudják pályázataikat - mondta.
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Az MTI kérdésére kifejtette, szeretnék, ha egy-egy nagyprojekt kivitelezésében vagy a
különböző szolgáltatások biztosításában a helyi vállalkozások sokkal nagyobb szerepet
kapnának. Ezt a célt szolgálja a már a parlament előtt lévő új közbeszerzési törvény, amely több
lehetőséget biztosít a kis helyi szereplőknek, egyebek mellett a belépési kritériumok
enyhítésével. Ezzel pedig a helyi vállalkozások figyelme ráirányulhat olyan beruházásokra is,
amelyeket eddig figyelmen kívül hagytak.
Forrás: MTI
435 millió eurót visszatérítenek a válságtartalékból az európai gazdáknak
2016. november 28.
Visszatérítenek 435 millió eurót a közvetlen kifizetésekre jogosult európai gazdáknak a
válságtartalék terhére. Ebből az összegből a magyar gazdáknak mintegy 15 millió euró jár derült ki az Európai Bizottság hatályba lépett végrehajtási rendeletéből.
A Közös Agrárpolitika 2013-ben végrehajtott reformjának alapján minden évben elkülönítenek
egy meghatározott összeget a közvetlen kifizetési keretből válságtartalékolás céljából. Ezt a
tartalékot akkor lehet mozgósítani, ha az éves költségvetés nem elégséges olyan piactámogatási
intézkedések finanszírozásához, mint az állami intervenció, a magántárolás vagy
válsághelyzetekben rendkívüli lépések. Ha azonban az év végéig nem használják fel a
válságtartalékot, az abban elkülönített pénzt kifizetik a gazdáknak.
Tavaly 441,6 millió euró került a válságtartalékba. Az Európai Bizottság a múlt év szeptembere
óta nagyjából egymilliárd euró rendkívüli pénzügyi támogatást nyújtott a különösen súlyos
piaci helyzetbe került agrárszektornak. Ezt a nem tervezett kiadást úgy fizették ki, hogy nem
nyúltak hozzá a válságtartalékhoz. A ténylegesen kifizethető összeg 435 millió euró, a
visszatérítés december 1-jén kezdődik. Eddig még egyszer sem fordult elő, hogy a
válságtartalékot használta volna a brüsszeli bizottság. Forrás: MTI
Legfőbb cél az uniós agrártámogatások megőrzése
2016. november 29.
2016. november 25-én Brüsszelben került megrendezésre a második európai fi-compass
konferencia a pénzügyi eszközökről, azon belül is az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapról (EMVA). A rendezvény célja az volt, hogy megvitassák, a pénzügyi
eszközök miként nyújthatnak segítséget az EMVA célkitűzéseinek megvalósításában, különös
tekintettel a mezőgazdaságra és a mezőgazdasági vállalkozásokra. A konferenciát - többek
között - Phil Hogan, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, Jyrki Katainen,
munkahelyteremtési, növekedési, beruházási és versenyképességi biztos, illetve az Európai
Beruházási Bank és Európai Beruházási Alap vezető tisztviselői nyitották meg.
Kis Miklós Zsolt, mint COPA alelnök, előadásában hangsúlyozta, hogy a vidéki térségekben
fokozni kell a mezőgazdasági beruházások hozzájárulását a munkahelyteremtéshez és a
növekedéshez. A mezőgazdaság egy olyan ágazat, mely 100 százalékban hozzájárul az
élelmiszertermeléshez, a termőföld 40 százalékát kezeli, az élelmiszerláncban szereplő érték 15
százalékáért felelős és 2 százalékban járul hozzá a GDP-hez; ezen tényeket nem lehet figyelmen
kívül hagyni. A beruházási igények tekintetében hangsúlyozta, hogy erős pénzügyi támogatásra
van szükség ahhoz, hogy az ágazat szembenézzen a jelenlegi kihívásokkal. Felhívta a figyelmet,
hogy a beruházásoknak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességének és
fenntarthatóságának növelésére, illetve a világpiacon történő szerepük fokozására kell
összpontosítani. Kulcsfontosságú ebből a szempontból az új technológiákba, kutatásba és
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innovatív megoldásokba történő beruházás, amelyhez a köz- és a magánszféra közötti erős
együttműködés elengedhetetlen. Az alelnök az ehhez szükséges eszközök tekintetében
kiemelte, hogy a gazdák számára az uniós költségvetésnek, azaz az ágazatra vonatkozóan a
Közös Agrárpolitikának kell biztosítani a kitűzött célok megvalósításához szükséges
forrásokat. Hozzátette azonban, hogy az EMVA által társfinanszírozott pénzügyi eszközök
segítséget jelenthetnek a gazdák és az agrárszövetkezetek számára mezőgazdasági
vállalkozásaik fejlesztési beruházásaiban.
Mindazonáltal Kis Miklós Zsolt nyomatékosította: ezek felhasználása csak kiegészítő jellegű
lehet, és nem a beruházási támogatások helyettesítésére szolgálnak. A KAP 2020 utáni
alakulása szempontjából ez különösen fontos. A gazdaszervezetek aggasztónak tartják ugyanis,
hogy a vidékfejlesztési programok ezen új eleme esetlegesen helyettesítheti a vissza nem
térítendő támogatásokat. Az Európai Bizottság reakciójában hangsúlyozta, hogy a szándék a
rendelkezésre álló eszközök összekapcsolása és nem a támogatások megszüntetése. Az
eszközök kombinációja révén bővíteni szeretnék az ágazati szereplők lehetőségeit.
Kis Miklós Zsolt végezetül elmondta, hogy a jövőben is a támogatások kell, hogy képezzék a
vidékfejlesztési beruházások „magját”, ezen források nélkülözhetetlenek a munkahelyteremtés
és növekedés szempontjából.
Forrás: Élelmiszer Online
Először kapnak uniós támogatási előleget a gazdák
2016. november 29.
Napokon belül hozzájuthatnak a támogatási előlegekhez az agrár-környezetgazdálkodási,
illetve az ökológiai termelést célzó programban részt vevő gazdálkodók, miután megkezdték
az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az ökológiai (ÖKO) termelést segítő támogatás
előlegeinek kifizetését - írta a Magyar Idők.
A napilap szerint az európai uniós csatlakozásunk óta ez az első eset, amikor egy
vidékfejlesztési programból finanszírozott támogatás esetében előleghez juthatnak a gazdák.
Viski József, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke a Magyar Időknek elmondta,
a korábbi gyakorlat szerint a programban részt vevő gazdálkodók évente egy összegben kapták
meg a támogatást, jellemzően a tárgyévet követő évben. November végéig 15 milliárd forintot
meghaladó összeg kifizetését tervezik. Tájékoztatása szerint a napokban azok a gazdálkodók
kaphatják meg a nekik járó összeget, akiknél az előzetes ellenőrzések rendben lezárultak, a
kifizető ügynökség pedig mindent rendben talált.
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerint
jelentős erőfeszítések árán sikerült elérni, hogy hazánk még az idén el tudja juttatni az agrárkörnyezetgazdálkodási feltételeket betartó, illetve az ökológiai termelést végző gazdákhoz a
nekik járó juttatás egy részét. Forrás: MTI
„Növelni kell a KAP-ban a rugalmasságot”
2016. december 1.
Az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) komoly kihívásokkal néz szembe - jelentette ki
Joost Korte, az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatóság főigazgatóhelyettese. Joost Korte szerint növelni kell a KAP-ban a rugalmasságot, amely elősegítheti a
gazdálkodók jobb együttműködését, részesedésük növekedését az ellátási láncban. Fontos
szempontnak nevezte a fenntarthatóságot és az innovációt is. Ugyancsak változásokra van
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szükség a jogszabály-alkotásban és azok alkalmazásában - mondta, hozzátéve: elsősorban a
KAP irányítását kell átalakítani.
Tájékoztatása szerint januártól széleskörű egyeztetések kezdődnek az egész EU-ban, hogy
nyáron megjelenhessen a KAP modernizálását és egyszerűsítését célzó dokumentum.
Hozzátette: a folyamat vége felé, 2018-ban jelenhetnek meg a jogszabálytervezetek, ajánlások,
amelyek a 2020-as időszakra lépnek életbe.
Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a KAP jövőjével
kapcsolatos előzetes magyar álláspontról azt mondta, hogy a rendszer gyökeres átalakítását nem
tartják szükségesnek. Kiemelte: alapvető követelmény az, hogy az agrárpénzeket továbbra is az
agrártermelők kapják. Azt is megjegyezte, hogy bármely új cél beemelése a KAP-ba csak a
megfelelő források hozzárendelésével lehetséges.
A konferencia első kerekasztal-beszélgetésén a pályázati rendszer és a kifizetések indulása volt
a téma. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke rámutatott, hogy a 20142020 közötti tervezési időszakban az uniós jogi környezet 2015 végére alakult ki. Egy éve nyílt
lehetőség pályázatok kiírására, ehhez képest a pályázatok háromnegyede már megjelent - tette
hozzá.
Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke utalva a pályázati kiírások többszöri
módosítására elmondta: átgondolt kiírások kellenek, mert a magyar mezőgazdaságnak komoly
versenyhelyzetre kell felkészülnie. Úgy vélte, inkább többször módosuljanak a kiírások, mint
hogy a gazdák komoly veszteségeket szenvedjenek el.
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára
hangsúlyozta, hogy jelenleg négy, főként erdészethez kapcsolódó pályázat társadalmasítása
folyik, decemberben meghirdetik a fiatal gazdák indulását támogató pályázatokat 38 milliárdos
kerettel, a diverzifikációs folyamatok támogatására szolgáló 36 milliárdos, a
tanyavillamosításra jutó nyolcmilliárdos, illetve a helyi piacok fejlesztésére és a
közétkeztetések fejlesztésére szolgáló 12,5 milliárd forintos keretösszegű pályázatokat.
Várhatóan megjelennek az idén a vízvédelmi célú beruházások, a többi pályázati ablak 2017
tavaszáig nyílik meg - tette hozzá.
A pályázati rendszer vontatottságával kapcsolatban kiemelte: több mint 90 százalékos volt a
hiánypótlási arány.
Az értékelő csapat készen áll, a 141 milliárd forintos keretű Élelmiszeripari fejlesztési
pályázatoknál (ÉLIP) heteken belül döntések lesznek, majd a kertészeti és az állattenyésztési
források következnek - tette hozzá.
Krisán László, a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvertítő Zrt. vezérigazgatója szerint
nehéz pozitívan értékelni, hogy 3 év eltelt érdemi előrelépés nélkül, miközben a 2014-2020
közötti időszakról van szó. Érthetőnek nevezte a gazdatársadalom dühét a pályázati
mechanizmus lassúsága miatt, mert 2012 környékére szinte minden uniós forrás elfogyott, tehát
4-5 éve nincsen hozzáférhető fejlesztési forrás.
Máhr András, a MOSZ főtitkár-helyettese szerint nehezen engedhető meg, hogy 9-10 hónapig
ne legyen elbírálva egy-egy beadott pályázat. Arra kérte a Miniszterelnökséget, hogy mielőbb
induljon el az elbírálás, hogy elindulhassanak a fejlesztések.
Az exminiszterek kerekasztal-beszélgetésén Gráf József, az első és második Gyurcsánykormány agrárminisztere nagy bajnak nevezte, hogy az ő időszakában elmaradt az állattartó
telepek korszerűsítése mellett a feldolgozóipar fejlesztése, ugyanis korszerű feldolgozóipar kell
a mezőgazdaság fejlődéséhez, csak exportra nem lehet alapozni.
A földprogramokkal kapcsolatban kifejtette: a „speciális magyar találmányként futó esztelen
földosztás" nélkül lenne értelme állattenyésztésről beszélni, de így nincs.
Németh Imre, a Medgyessy-kormány és az első Gyurcsány-kormány agrárminisztere szintén
tragikusnak látja az állattenyésztés helyzetét, mert a KAP csökkenő támogatásokat hoz majd, a
piaci viszonyok pedig szelektálni fogják a gazdákat.
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Torgyán József, az első Orbán-kormány agrárminisztere rámutatott: a statisztika önmagában
nem mutatja a jó irányt, a növénytermesztési világrekordok mellett a valóság az, hogy a családi
gazdák azt érzik, senki nem törődik velük. Hozzátette: végre rendszerben kellene gondolkodni
és meghatározni, a szántóföldi termelés mennyire van összhangban az állattartással.
Vonza András, az első Orbán-kormány agrárminisztere kiemelte: jó úton jár a magyar
mezőgazdaság, a szaktudás megvan, ami az időjárással párosulva meghozza a jó teljesítményt.
Az állattartás esetében is lát biztató jeleket - tette hozzá.
A négy exminiszter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetését és a
Kanadával kötött uniós szabadkereskedelmi egyezményt is negatívan látta. Előbbi esetében a
gazdálkodóknak a forrásokhoz jutását, utóbbi esetében a nagy multinacionális cégekkel való
versenyeztetésük torzulását emelték ki. Forrás: MTI
Agrárkamara: a versenyképesség növelése a magyar gazdáknak is érdeke
2016. december 1.
A magyar gazdáknak és az európai mezőgazdasági termelőknek is érdeke, hogy versenyképesen
termeljenek, valamint, hogy fel legyenek készítve arra a nemzetközi versenyre, ami például a
szabadkereskedelmi megállapodások révén gyűrűzik majd be az Európai Unióba, ezt pedig
elsősorban a vissza nem térítendő agrártámogatások rendszere segíti elő – mondta a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke.
Kis Miklós Zsolt szerint ezek a támogatások azt szolgálják, hogy a termelők színvonalasan
termeljenek, illetve, hogy minél jobban járuljanak hozzá a bruttó hazai termék (GDP)
növekedéshez. Felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt héten a kérdésben tartott konferencián
Brüsszelben az Európai Bizottság (EB) ugyanakkor azt a véleményt képviselte, hogy a vissza
nem térítendő támogatások mértéke csökkenjen. Kis Miklós Zsolt közölte az EB-nél még
dolgoznak a részletek megalkotásán, ezért még nem dőlt el, hogy marad-e a jelenlegi rendszer,
vagy az agrártámogatásokat a jövőben a gazdálkodók vissza térítendő támogatások formájában
vehetik majd igénybe. A NAK alenöke úgy vélte, hogy a két rendszer kombinációja lehet a
megoldás. Forrás: MTI
FM: az év végéig jelentkezők az idei áron mehetnek az OMÉK-re
2016. december 1.
Az év végéig jelentkezők még az idei áron vehetnek részt jövőre a 78. Országos Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron – közölte a Földművelésügyi Minisztérium az MTI-vel.
Az OMÉK szervezője, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. az MTI kérdésére közölte:
a részvételi díj emelkedni fog, de azt még nem tudják, mennyivel. A minisztérium közleménye
szerint a rendezvényt 2017. szeptember 20. és 24. között rendezik meg a Hungexpo Budapesti
Vásárközpont és a Kincsem Park területén. Újdonság lesz, hogy jövőre az OMÉK-et szakmai
nap előzi meg, ahol fórumokra és találkozókra várják az érintetteket. A közlemény szerint a
jövő évi OMÉK-ra érkező mintegy százezer látogató megismerheti a fejlett, hatékony,
környezettudatos vállalkozásokra és a családi gazdaságokra épülő magyar mezőgazdaság
értékeit és eredményeit. A termelők kistájak szerint mutatkoznak be, így a látogatók
megismerhetik például az Őrség, a Nyírség és a Szigetköz jellemző termékeit, ízeit és
gasztronómiáját. Forrás: MTI
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Újra nő a tej felvásárlási ára
2016. december 9.
2016 augusztusában a mezőgazdasági termelői árak 2,6%-kal csökkentek az előző év azonos
időszakához képest, ami a növényi termékek árának 5,5%-os csökkenéséből, illetve az élő
állatok és állati termékek árának 2,5%-os növekedéséből tevődik össze, adta hírül a KSH. A
gabonafélék árcsökkenése mögött a búza és a kukorica árában bekövetkezett ellentétes folyamat
húzódik meg. Míg a búza ára 2015 augusztusához képest jelentősen (48,4 forint/kilogrammról
38,6 forint/kilogrammra) csökkent, addig a kukorica ára kismértékben (43,4
forint/kilogrammról 46,2 forint/kilogrammra) emelkedett.
2016 augusztusában 2015 augusztusához képest a gabonafélék ára 5,0%-kal csökkent. A búza
ára 17%-kal visszaesett, a kukoricáé 4,8%-kal emelkedett. A gyümölcsök ára 4,6, a
zöldségféléké 8,3%-kal csökkent. A burgonya ára 18%-kal nőtt.
Az élő állatok termelőiár-szintje 4,5%-kal emelkedett, az állati termékeké 2,4%-kal csökkent.
A vágósertés ára 15%-kal nőtt. A tej ára 4,7%-kal csökkent. A tej felvásárlási ára 2015
decemberétől 2016 júliusig csökkent, ekkor 66 forint/liter volt, de augusztusban 71 forint/literre
nőtt. Forrás: www.tredamegezin.hu
Az állattenyésztési ágazatok számára nagy kihívás az orosz embargó
2016. december 2.
A Visegrádi Négyek agrárkamaráinak 63. ülését rendezték meg 2016. december 1-2. között
Balatonfüreden, ahol a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Cseh Köztársaság
Agrárkamarája (AKČR), a lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa (KRIR) és a Szlovák
Élelmiszeripari és Agrárkamara (SPPK) vezetői találkoztak.
A V4-országok agrárkamarái közös állásfoglalásban utasították el, hogy az Európai Unióra
nehezedő migrációs kihívás kezelése érdekében az Európai Bizottság javaslatot tett a migráció
és menekültügy témájának az Európai Strukturális és Beruházási Alapok forrásai és a
vidékfejlesztési támogatások közé történő beillesztésére. A vezetők szerint érthetetlen, hogy
miért van szükség a migrációs célkitűzésnek a kohéziós és a vidékfejlesztési jogszabályokban
való konkrét nevesítésére, miközben már a jelenleg hatályos szabályok között is van lehetőség
arra, hogy a tagállamok e két politikaterület intézkedésein keresztül forrásokat biztosítsanak a
migrációs kihívások kezelésére. Az agrárkamarák képviselői a javaslat törlését, vagy az
intézkedés kizárólag önkéntes alapon történő alkalmazását javasolják.
A Visegrádi Országok agrárkamaráinak képviselői megvitatták a mezőgazdasági piacok
jelenlegi helyzetét. A magyarországi tapasztalatokból kiderült: a hazai betakarítási munkák
alapján az idei évi termés jónak mondható, mennyiségében kiemelkedő. Az állattenyésztési
ágazatokat továbbra is jelentős kihívás elé állítja az orosz embargó miatt az EU belpiacán
felhalmozódott árumennyiség, ezért országaink számára kiemelkedően fontos, hogy a keleti
piacokhoz minél előbb újra hozzáférhessünk, az akadályokat az Unió mihamarabb lebontsa. A
lépés azért sürgető, mert az elvesztett piacokra már most beléptek új nemzetközi szereplők,
ráadásul helyben is nőtt a termelés, ezért félő, hogy az elvesztett piaci pozícióinkat már nem,
vagy csak nagyon magas költségek mellett leszünk képesek visszaszerezni. Piacra jutási
tevékenységünket hasznosan szolgálják a marketing- és promóciós alapok, amelyekre az
előzőekből adódóan mind nemzeti, mind közösségi szinten egyre nagyobb figyelmet és forrást
célszerű biztosítani, és ezekre fel kell hívni gazdálkodók figyelmét is.
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A kiskereskedelem további bővülésére számít az NGM
2016. december 6.
A kiskereskedelmi forgalom a karácsonyi vásárlási időszakban, illetve a következő hónapokban
és években is jelentősen emelkedik majd – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.
Marczinkó Zoltán elmondta: a következő években a kiskereskedelmi forgalomban tapasztalható
növekedés annak a bérmegállapodásnak köszönhető, amit a kormány a szociális partnerekkel
kötött. A megállapodás következtében elinduló bérkiáramlás jelentősen gyarapítja a
háztartásoknál maradó jövedelem nagyságát, amelynek a jelentős részét a lakosság további
fogyasztási kiadásokra, ezen belül is kiskereskedelmi forgalmi kiadásokra fordítja majd –
fejtette ki. A KSH legfrissebb közlése szerint októberben 2,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi
forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers és a naptárhatástól
megtisztított adatok szerint egyaránt.
Forrás: MTI
Újra nő a tej felvásárlási ára
2016. december 9.
2016 augusztusában a mezőgazdasági termelői árak 2,6%-kal csökkentek az előző év azonos
időszakához képest, ami a növényi termékek árának 5,5%-os csökkenéséből, illetve az élő
állatok és állati termékek árának 2,5%-os növekedéséből tevődik össze, adta hírül a KSH. A
gabonafélék árcsökkenése mögött a búza és a kukorica árában bekövetkezett ellentétes folyamat
húzódik meg. Míg a búza ára 2015 augusztusához képest jelentősen (48,4 forint/kilogrammról
38,6 forint/kilogrammra) csökkent, addig a kukorica ára kismértékben (43,4
forint/kilogrammról 46,2 forint/kilogrammra) emelkedett.
2016 augusztusában 2015 augusztusához képest a gabonafélék ára 5,0%-kal csökkent. A búza
ára 17%-kal visszaesett, a kukoricáé 4,8%-kal emelkedett. A gyümölcsök ára 4,6, a
zöldségféléké 8,3%-kal csökkent. A burgonya ára 18%-kal nőtt.
Az élő állatok termelőiár-szintje 4,5%-kal emelkedett, az állati termékeké 2,4%-kal csökkent.
A vágósertés ára 15%-kal nőtt. A tej ára 4,7%-kal csökkent. A tej felvásárlási ára 2015
decemberétől 2016 júliusig csökkent, ekkor 66 forint/liter volt, de augusztusban 71 forint/literre
nőtt.
Állást foglaltak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben
2016. december 13.
Az Európai Unió tagállamainak mezőgazdasági miniszterei politikai állásfoglalást fogadtak el
egyebek mellett a tisztességtelen forgalmazói magatartások visszaszorításáról - közölte a
Földművelésügyi Minisztérium.
A tárcavezetők kiálltak amellett, hogy az Európai Bizottság a jövő év folyamán tegyen olyan
javaslatot, ami uniós szinten sikerrel veszi fel a harcot a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokkal szemben.
Gulyás Andrea közigazgatási államtitkár, a magyar delegáció vezetője a közlemény szerint
elmondta: a V-4-ek szintjén és az uniós fórumokon is végig támogatták a kezdeményezést, a
kormány határozottan kiáll a gazdálkodók védelmében. Magyarországon évek óta törvény
szabályozza a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a tisztességtelen
forgalmazói magatartást - hangsúlyozta.
15

A közleményben kiemelte: a megtett intézkedéseken túl tovább kell javítani a gazdák
élelmiszer-ellátási láncban betöltött helyzetét, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak. A tárca
álláspontja szerint az áringadozások miatti kockázatot igazságosabban kell viselniük az ágazati
szereplőknek, emellett növelni kell a piacok átláthatóságát. Az Európai Bizottság által tavaly
életre hívott, magyar részvétellel működő Mezőgazdasági Piacokkal foglalkozó szakértői
csoport novemberben hozta nyilvánosságra jelentését a témában, amely ajánlásokat fogalmaz
meg a gazdák helyzetének stabilizálása érdekében.
Forrás: MTI
Ismét kötelező a tápértékjelölés feltüntetése az előrecsomagolt élelmiszereken
2016. december 13.
2016. december 13-tól ismét kötelező a tápértékjelölés feltüntetése az előrecsomagolt
élelmiszerek többségénél. A határidőt megelőzően forgalomba hozott, tápértékjelölés nélküli
termékek a készlet erejéig szintén a polcokon maradhatnak.
A 1169/2011/EU európai parlamenti és tanács rendelet értelmében életbe lépő változás miatt
az élelmiszer-vállalkozásoknak fokozottan figyelniük kell a tápértékadatok helyes
feltüntetésére. Az érintett előállítók és forgalmazók a NÉBIH honlapján megtalálhatják a
legfontosabb információkat, például a jelölés kötelező elemeit és a feltüntetés sorrendjét is.
Magyarországon a tápértékjelölés az EU csatlakozás előtt kötelező volt. A belépést követően
csak azokon a termékeken kellett feltüntetni az adatokat, amelyek tápanyag-összetételre vagy
egészségre vonatkozó állítást tartalmaztak. Emellett a különleges táplálkozási igényeket
kielégítő élelmiszereknél a speciális tápértékadatokról tájékozódhattak a vásárlók.
A hároméves átmeneti időt követően 2016. december 13-tól ismét kötelező válik a
tápértékjelölés feltüntetése az előrecsomagolt élelmiszereken.
A tápértékjelölés feltüntetési módja és sorrendje
Energia
— zsír
amelyből
— telített zsírsavak
— egyszeresen telítetlen zsírsavak
— többszörösen telítetlen zsírsavak
— szénhidrát
amelyből
— cukrok
— poliolok

kJ/kcal
g

KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ

g
g
g
g

KÖTELEZŐ
NEM KÖTELEZŐ
NEM KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ

g
g

KÖTELEZŐ
NEM
KÖTELEZŐ,
javasolt
feltüntetni,
tartalmaz cukoralkoholt
NEM KÖTELEZŐ
NEM
KÖTELEZŐ,
javasolt
feltüntetni,
tartalmaz rostot
KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ

— keményítő
— rost

g
g

— fehérje
— só

g
g

Forrás: Tudatos Vásárló
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Kinevezték a COOP új elnökét
2016. december 14.
A CO-OP Hungary Zrt. Igazgatósága Pekó Lászlót, a Nyírzem Zrt. vezérigazgatóját választotta
új elnökévé, aki a közelmúltban elhunyt Csepeli Lajos tisztét tölti be a jövőben. Az új elnök
továbbra is folytatja a COOP fejlesztéseit, és megőrzi a kereskedelmi lánc meggyőző piaci
részesedését.
Arra fogok törekedni, hogy a COOP Gazdasági Csoport továbbra is megőrizze masszív piaci
pozícióját a hazai kereskedelemben, és hogy az eddigi fejlődésünk a jövőben is töretlen legyen
– mondta el Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának új elnöke. A hazai
kereskedelmi láncnál azt követően választottak az Igazgatóság élére új elnököt, hogy a pozíciót
eddig betöltő Csepeli Lajos a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Forrás: Élelmiszer Online
400 millió euró vidékfejlesztésre
2016. december 15.
400 millió eurós hitelkeretről írt alá megállapodást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
és Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke. A szerződés a 2014-2020-as
programozási időszakban az uniós Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló projektek
hazai központi költségvetési forrásainak refinanszírozását biztosítja.
Hazánk a hitelkeretet 2020 végéig tudja felhasználni a Vidékfejlesztési Program kiválasztott
intézkedéseihez kapcsolódóan – tájékoztatott Varga Mihály. Hozzátette, a forrás elsősorban
mezőgazdasági üzemek és vállalkozások, valamint erdőterületek fejlesztésére, természeti
katasztrófák által károsított mezőgazdasági területek helyreállítására, tárgyi eszközök
beszerzésére, valamint szakképzéshez és készségek elsajátításához kapcsolódó
tevékenységekre vehető igénybe.
Varga Mihály emlékeztetett: az Európai Beruházási Bank 2016 júniusában nyitotta meg
budapesti irodáját, de a pénzintézet és Magyarország közötti együttműködés már 26 éves múltra
tekint vissza. A nemzetközi fejlesztési intézmények közül az EIB fejti ki Magyarországon a
legaktívabb projektfinanszírozási tevékenységet. A bank a legjobb „AAA” minősítéséből eredő
előnyét érvényesíti a hazánknak nyújtott források árazásában. Az EIB egy nem profitorientált
intézmény, ezért elsődleges célja lehetővé tenni a tagállamok számára beruházásaik kedvező
feltételű, alacsony kamatozású, hosszú lejáratú finanszírozását. Az Európai Beruházási Bankot
a jövőben is fontos együttműködési partnerként tartjuk számon - mondta a nemzetgazdasági
miniszter.
Vazil Hudák, az EIB alelnöke az aláírást követően elmondta: a bank által biztosított források
segítenek az ország hátrányosabb helyzetű régióiban lévő munkahelyek megőrzésében és újak
teremtésében, egyebek mellett az élelmiszergyártás, az erdészet, a vidéki turizmus és a
szolgáltatásnyújtás területein. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a szerződésben rögzített források
a környezet fejlesztésével és az élelmiszerbiztonság színvonalának fokozásával a vidéki
lakosság életminőségének javításához is hozzájárulnak.
Forrás: Élelmiszer Online
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Átfogó mérleget vont 2016 mezőgazdasági teljesítményéről Fazekas Sándor
2016. december 15.
A mezőgazdaság az egyik leggyorsabban növekvő ágazat, a nemzetgazdasági növekedés
hajtómotorja volt 2016-ban - jelentette ki a földművelésügyi miniszter.
Fazekas Sándor felidézte a statisztikai adatokat, közöttük azt, hogy az első háromnegyedévben
a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumene 17,9 százalékkal nőtt, ennek
köszönhetően 0,6 százalékponttal járult hozzá a 2,1 százalékos GDP-növekedéshez. Így
meghaladta például az autógyártást, a gyógyszeripart, az élelmiszeripart, és az elektronikai ipart
is magába foglaló feldolgozóipar 0,2 százalékpontos értékét – hangsúlyozta. Hozzátette: a
mezőgazdaság kibocsátása 2010 óta folyamatosan növekszik, a kibocsátás az idén 2620
milliárd forintot tesz ki, – 55 százalékkal nőtt ebben az időszakban – és történelmi rekordot
jelent – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Hangsúlyozta, hogy a teljesítményben az állam is tevőleges szerepet vállalt azzal, hogy
biztosította a szükséges feltételeket: a megfelelő szabályozási környezetet, a támogatási
forrásokat a munka elvégzéséhez. A problémák között ugyanakkor megemlítette a sertés- és
tejpiaci válságot, a madárinfluenza miatti exportkiesését, és azt, hogy az alacsony
mezőgazdasági árak minden termelőnek gondot okoznak.
Ismertette, búzából 5,6 millió tonnát takarítottak be a gazdák, 5 százalékkal többet, mint egy
éve és 18 százalékkal többet, mint a 2011-2015 közötti években. Az 5,4 tonnás hektáronkénti
hozam pedig szintén kiugróan jónak számít. Repcéből 809 ezer tonna került a magtárakba, 57
százalékkal több, mint 2015-ben, ugyancsak rekord, 3,2 tonna/hektáros átlaghozammal. Az őszi
betakarításnál a kukorica termésmennyisége meghaladja a 9 millió tonnát, napraforgóból 1,8
millió tonnát takarítanak be, 20 százalékkal haladva meg az előző év és 28 százalékkal a 2011
és 2015 közötti évek szintjét. Ezzel Magyarország idén az Európai Unió legnagyobb
napraforgó-termelője, a közösség termésmennyiségének 22 százalékát adja – mondta.
Az állatállomány növekedése vegyes képet mutat – jegyezte meg a tárcavezető. A
szarvasmarha-állomány a tejpiaci válság ellenére is tovább növekedett, folytatódott a juhok
számának bővülése is, míg a sertésállomány elmaradt az egy évvel korábbitól, bár itt várhatóan
változás következik be, mert a sertés ára emelkedésnek indult. Az állattenyésztés támogatása
63,5 milliárd forint volt. Az ágazat exportteljesítménye 8 milliárd euró körül van, amely
várhatóan növekszik majd, ha a mezőgazdasági árak emelkednek. Hangsúlyozta, hogy ezt az
exportbevételi szintet a magyar mezőgazdaság úgy teljesíti, hogy az árak évek óta csökkennek.
Beszélt arról is, hogy a kormány határozott adócsökkentési politikát folytat, amiből az FM is
kiveszi a részét. Az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának (áfa) csökkentése évek
óta folyik. Most a friss tej, a tojás és a baromfihús áfájának mérséklése van napirenden, az
áfacsökkentés 2017 január elsején léphatályba, ami több tízmilliárd forintos megtakarítást jelent
a családoknak, és fehéríti az ágazatot is. A tárcánál további áfacsökkentéseken is dolgoznak,
ezen a területen lényegében valamennyi eddig kimaradt belföldi élelmiszer szóba jöhet –
mondta. Hozátette mindez védi a munkahelyeket is. Beszámolt arról is, hogy az ágazatban
foglalkoztatottak száma az első háromnegyedévben 219 ezer volt, 8,3 százalékkal, 16,7 ezerrel
több, mint egy éve.
Az államreform keretében a tárcát is érinti az intézményi átszervezés, amelynek a
legjelentősebb állomása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH) az
Államkincstárhoz kerülése. Ez a munka most is folyik, és a tárcánál bíznak benne, hogy a
gazdák számára a kifizetések továbbra is zavartalanok lesznek. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) önálló szervezetként működik tovább, funkciói tovább erősödnek,
amihez a szükséges anyagi források is rendelkezésre állnak. Emellett az Agrármarketing
Centrum (AMC) újra önálló szervezetként működik, és így az ágazat számára a szükséges
marketingtevékenységet közvetlenül tuja biztosítani.
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Közölte, a tárca azért alkotta meg az ágazat 2050-ig szóló fejlesztési elképzeléseit, mert úgy
ítéli meg, hogy szükség van az uniós ciklusokon túlmutatót stratégiai tervezésre. A program
lényege, hogy Magyarország GMO-mentes, jó minőségű, egészséges élelmiszert termeljen, és
vigyen piacra mind bel-, mind pedig külföldön húzta alá Fazekas Sándor.
Forrás: MTI
Már igényelhető a trágyatárolók építését elősegítő források előlege
2016. december 15.
Már igényelhetik az előleget azon gazdálkodók, akik a Vidékfejlesztési Program trágyatárolók
építését támogató felhívása keretében nyertek forrást projektjük megvalósítására - közölte a
Miniszterelnökség.
A Miniszterelnökségen működő irányító hatóság a felhívás keretében korábban 281 támogatási
kérelem esetében, összesen mintegy 6 milliárd forint értékben hozott pozitív támogatói döntést.
A nyertes pályázók most a megvalósításra megítélt támogatás maximum 50 százalékát
kaphatják meg előleg formájában. Az előleg kizárólag elektronikus úton igényelhető a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal weboldalán.
Forrás: MTI
80 százalék fölé emelkedett a hazai tej aránya az itthoni boltokban
2016. december 16.
Azzal, hogy minimálisra csökkent a tejimport, az áfacsalások száma is mérséklődött az
ágazatban - mondta a Tej Terméktanács elnöke. A hazai kiskereskedelmi láncok zömében már
80 százalék felett van a hazai UHT tejek aránya a kínálatban.
Érzékelhető jelei vannak a hazai tejpiac fehéredésének, jövőre pedig tovább tisztulhat az ágazat
– írta szakmai érdekképviseletektől származó információira hivatkozva a Magyar Idők.
Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke a lapnak azt mondta, a kiskereskedelmi láncokkal
kötött megállapodás eredményeként jelentősen emelkedtek a felvásárlási árak a hazai tejpiacon.
Szintén kedvező fordulat, hogy a hazai kiskereskedelmi láncok zömében már 80 százalék felett
van a hazai ultrahőkezelt, vagyis az UHT tejek aránya a kínálatban. Azzal, hogy a minimálisra
csökkent az import, az áfacsalások száma is mérséklődött – olvasható a lapban. Mélykuti Tibor
szerint az elmúlt hónapokban érzékelhetően visszaszorult a trükközők száma. Azzal, hogy
megszűnt az importnyomás és egyre kevesebb áfacsalással érintett termék kerül a magyar
piacra, levegőhöz juthat az ágazat, a termelők és a feldolgozók pedig a fejlesztéseken
gondolkodhatnak.
A Magyar Idők szerint a tervek között szerepel, hogy a földművelésügyi miniszter kiterjeszti a
termelők, a feldolgozók és a kereskedők adatszolgáltatási kötelezettségét, így minden piaci
mozgás látható lesz a hatóságok előtt.
Forrás: MTI
Októberben 5,2 százalékkal visszaestek a mezőgazdasági termelői árak
2016. december 16.
A mezőgazdasági termelői árak októberben 5,2 százalékkal csökkentek az előző év azonos
időszakához képest, ami a növényi termékek árának 9,7 százalékos csökkenéséből, illetve az
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élő állatok és állati termékek árának 2,6 százalékos növekedéséből tevődik össze - közölte a
Központi Statisztikai Hivatal.
Tavaly októberhez képest a gabonafélék ára 12 százalékkal csökkent, a csoport mindkét
főtermékének az ára esett: a búzáé 15, a kukoricáé 11 százalékkal. A gyümölcsök ára 11, a
zöldségféléké 10 százalékkal csökkent, a burgonya ára 3,1 százalékkal nőtt.
Az élő állatok termelőiár-szintje 2,2, az állati termékeké 3,6 százalékkal emelkedett októberben
éves bázison. A tej felvásárlási ára július óta nő, októberben 79 forint/liter volt, ami 2015
októberéhez képest 1,4 százalékos növekedést jelent.
A vágósertés ára 11 százalékkal nőtt egy év alatt, de szeptemberhez képest 25 forinttal csökkent
kilogrammonként, így októberben 390 forint/kilogramm volt.
Az év első tíz hónapjában a mezőgazdasági termelői árak 2,3 százalékkal maradtak el az egy
évvel korábbi szinttől, ezen belül a növényi termékek ára 2,4, az élő állatok és állati termékeké
2,1 százalékkal csökkent.
Január-októberben a zöldségfélék ára 2,5, a gyümölcsöké 3,2 százalékkal csökkent, a
vágósertésé 2,0 százalékkal nőtt a 2015 első tíz havival összevetve.
A tej árának az elmúlt hónapokban történt növekedése nem tudta kompenzálni az év eleji
mérséklődését, így az az év első 10 hónapjában 9,2 százalékkal csökkent.
Forrás: MTI
Az embargó csak megerősítette az orosz mezőgazdaságot
2016. december 19.
Budai Gyula szerint jelentősen változott a mintegy 2 és fél éve tartó orosz embargó megítélése,
mivel az uniós szankciók gyakran a várttal ellentétes hatást érték el.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Oroszország által elrendelt embargóból fakadó
külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztosa kifejtette: az uniós szankciók amelyeket az EU 2014-ben vezetett be Oroszország ellen - nem segítették a kelet-ukrajnai
konfliktus megoldását. Ezzel szemben megerősítették az orosz mezőgazdaságot és
élelmiszeripart, amely fokozta termelését, így több árucikkből is nagyon gyorsan önellátóvá
vált Oroszország. Ennek lett a következménye, hogy teljesen más megítélés alá esik most az
EU Oroszország elleni szankciós politikája, mint korábban.
Oroszország a szankciókra válaszul meghosszabbította az uniós mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek beviteli tilalmát, és orosz politikusok többször is kijelentették, hogy ezt az
állapotot bármeddig fenn tudják tartani. Az embargó által érintett uniós vállalkozások pedig
igyekeztek alkalmazkodni a fennálló körülményekhez.
Amellett, hogy az uniós szankciók jót tettek az orosz mezőgazdaság és élelmiszeripar
fejlődésének, az uniós szankciós politika felgyorsította az orosz mezőgazdaságban és
élelmiszeriparban a külföldi befektetések ütemét, mivel sok cég vegyes vállalati formában
kihelyezte termelését Oroszországba, így ugyanis az ott előállított termékekre, illetve a
technológiai transzferre nem vonatkozik az embargó.
Budai Gyula megemlítette, hogy ugyanakkor van olyan magyar mezőgazdasági és
élelmiszeripari terület, mint például a víziszárnyas és baromfiágazat, amely nem tudott
beruházásokat végrehajtani Oroszországban, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium
segítségével az elmúlt két év alatt a délkelet-ázsiai piacokon olyan stabil pozíciót ért el, amely
ellensúlyozta az oroszországi kivitel elmaradását. A magyar baromfitermékek keresetté váltak
például Hongkongban, Szingapúrban, Vietnamban és Kínában is.
A miniszteri biztos rámutatott, a változások várhatóan kihatnak majd az EU és Oroszország
hosszú távú gazdasági kapcsolataira is a szankciók és az embargós lépések megszüntetése után
is. Ha az Európai Unió megszünteti a szankciókat, az uniós cégek csak nehezen kerülhetnek
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vissza az orosz piacra, ahol egy lényegesen erősebb versenyhelyzetben találják magukat, mivel
az orosz termékek a piac nagy részét már lefedték.
Példaként említette, hogy Oroszország baromfihúsból már csaknem 100 százalékban önellátó,
marhahúsból pedig 90 százalékban. A zöldségtermelésben ugyanakkor vannak még
kiaknázatlan lehetőségek Budai Gyula szerint, aki hozzátette, hogy ha az unió továbbra is
fenntartja a szankciókat, akkor Oroszország ezen a területen is eléri az önellátási szintet.
Budai Gyula úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió „öngólt rúg", amikor mereven egy
politikai kérdéshez köti az Oroszországgal szembeni szankciók feloldását. Véleménye szerint
tekintetbe kellene venni, hogy a szankciók a várttal teljesen ellentétes folyamatot indítottak el,
Oroszországot ugyanis a szankciók nem ösztönözték a kelet-ukrajnai helyzet politikai
rendezésére.
Hozzáfűzte, hogy az EU eddig a szankciós politika miatt évente mintegy 40-50 milliárd dollárt
veszített. Magyarországon pedig mintegy 6 milliárd dollárra rúg az elmúlt két évi veszteség,
amely még több is lehetett volna, ha nem keresünk piacokat harmadik országokban az
Oroszországban nem eladható mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek számára - mondta a
miniszteri biztos.
Forrás: MTI
Folyamatosan növeli romániai piaci részesedését a Lactalis tejtermékgyártó
2016. december 19.
Növelte romániai piaci részesedését a francia Lactalis tejtermékgyártó, amely egy amerikai
befektetői alaptól megvásárolta a székelyföldi Covalactot - közölte a Ziarul Financiar című
gazdasági-pénzügyi napilap.
A Covalact tejtermékgyártónak két üzeme van Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában, tavaly
200 millió lej (mintegy 45 millió euró) árbevétele volt 6 millió lej (1,3 millió euró) nyereség
mellett. 2015 előtt öt éven át veszteségesen működött. A cégnek 360 alkalmazottja van.
A Covalactot 2007-ben vásárolta meg a SigmaBleyzer amerikai befektető alap 10 millió
euróért. A francia Lactalis a román gazdasági lap értesülései szerint most 30-40 millió eurót
fizetett a székelyföldi tejtermékgyártóért. A felek nem közölték a tranzakció értékét.
A Lactalis 2008-ban lépett be a román tejtermékpiacra, akkor megvásárolta a LaDorna márkát.
A francia vállalat az idei év elején vált piacvezetővé Romániában, amikor megvásárolta az
addig legnagyobb román tulajdonban levő tejtermékgyárat, a gyulafehérvári Albalactot.
Júliusban a román versenytanács jóváhagyta ezt a tranzakciót.
A Ziarul Financiar számításai szerint a franciák árbevétele a Covalact megvásárlása nyomán
elérheti a 200 millió eurót az 1 milliárd eurósra becsült román tejtermékpiacon. A Lactalis főleg
a sajt- és a joghurttermékek piacán erősítheti pozícióját a Covalact felvásárlásával, amit jóvá
kell hagynia még a versenytanácsnak.
Forrás: MTI
Fazekas: stabil helyzetben a termelők
2016. december 20.
Stabilizálódott a hazai agrártermelés, mind uniós, mind nemzeti forrásból a korábbi időszakokat
felülmúló kereteket használhattak fel - nyilatkozta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
a Világgazdaságnak.
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A miniszter elmondta: a gyakorlatilag száz százalékban lehívott agrártámogatások komoly
szerepet játszanak abban, hogy a magyar mezőgazdaság jövedelmezősége az elmúlt években
érdemben javult, stabilabbá vált a mezőgazdasági termelők helyzete.
Kiemelte: az előrelépés mögött nagy költségvetési támogatások állnak. A tejágazatban idén
63,5 milliárd forintos kerettel dolgozhattak, a sertésállatjóléti támogatás összege 150
százalékkal nőtt 2010-hez képest, 2015-ben pedig új támogatásként bevezették a tenyészkocaállatjóléti támogatást évi 8,62 milliárd forintos kerettel. A miniszter szerint a következetes
agrárpolitikai intézkedéseknek köszönhetően az állattenyésztés helyzetét sikerült stabilizálni, a
legtöbb ágazat esetében megindult a termelés növekedése. A szarvasmarha-állomány 2011 és
2016 júniusa között ötödével, a tejtermelés 2011 és 2015 között 13 százalékkal növekedett és a
tejelőállomány is bővült. A juhállomány 2011 és 2016 júniusa között 5,8 százalékkal
növekedett, míg a vágójuh-termelés 2015-ben 2,3 százalékkal haladta meg a négy évvel
korábbit.A miniszter hozzátette: a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 utáni jövőjével
kapcsolatban egyelőre semmilyen hivatalos javaslat nem jelent meg, így az agrártámogatások
esetleges megszűnéséről vagy drasztikus csökkenéséről szóló információk csak találgatások.
Forrás: Világgazdaság
Az agrárium generációváltását szolgálja egy új pályázat
2016. december 20.
Az agrárium generációváltását, valamint a vidék népességmegtartó képességét szolgálja a
Miniszterelnökség 2016. december 20-án megjelent, mintegy 37,75 milliárd forint keretösszegű
pályázata, amely a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítását támogatja.
A kormány a 2020-ig tartó uniós időszakban a Vidékfejlesztési Programban külön alprogram
keretében támogatja a fiatal, 18 és 40 év közötti gazdálkodókat, hiszen a generációváltás és a
mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása érdekében elengedhetetlen a megfelelő
szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók helyzetbe hozása.
A most megjelent felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás
támogatására, az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó
kötelezettségek teljesítésére nyerhető forrás. A fiatal gazdálkodók 40.000 eurónak megfelelő
forintösszegre nyújthatják be igényüket. Az elnyert támogatást öt éves kötelezettségvállalás
mellett, két részletben kaphatják meg céljaik megvalósítása érdekében.
Forrás: Élelmiszer Online
Lassan, de biztosan emelkednek a tejárak
2016. december 26.,
Németországban a tejárak lassú, de fokozatos emelkedése figyelhető meg – olvashatjuk
az agrarheute.com, német hírportálon. Ez év szeptemberében a tej és a tejtermékek
nagykereskedelmi árából levezetett értéke egy kg tejre számítva 32,35 centet tett ki, októberben
34,59 centre, novemberben pedig 35,76 centre emelkedett.
A felvásárlási ár természetesen ennél alacsonyabb volt, az egyes tartományokban, kilónként
25,81 és 31,81 cent között mozgott, 4,0% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra számítva. Ezek az
árak számottevő emelkedést jelentenek az ez év júniusi, 22,8 centes mélyponthoz képest, de
még mindig nagyon messze vannak a 2014 elején fizetett 40,2 centes átlagnak (mintegy 30
százalékkal elmaradnak attól). A lényeg azonban a felfelé ívelő tendencia, amely biztatást jelent
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a jövőre nézve. A felvásárlási árak az egyes tartományokban mindvégig jelentős eltéréseket
mutattak. A legmagasabb árat a Schleswig-Holstein-i és a bajorországi, a legalacsonyabbat
pedig a hesseni termelőknek fizették.

Folytatódó áfacsökkentés: változhat a tejföl és a sertésbelsőségek áfája is
2017. január 3.
Az 5 százalékos áfakulcs bevezetését a tejfölnél és a túrónál már tavaly novemberben
kezdeményezték a kormánynál, ahogy a fogyasztási tejek áfatartalmának csökkentését is.
A baromfihús, a tojás, valamint a friss tej áfájának idén januári csökkentése után a kormány
dolgozik azon, hogy további termékek közterhe is csökkenjen - tájékoztatta a Magyar Időket a
Földművelésügyi Minisztérium.
A lap keddi számában megjelent cikk szerint jövőre a tejföl, a túró és a sertésbelsőségek áfája
is csökkenhet. Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak
nyilatkozva elmondta, az 5 százalékos áfakulcs bevezetését a tejfölnél és a túrónál már tavaly
novemberben kezdeményezték a kormánynál, ahogy a fogyasztási tejek áfatartalmának
csökkentését is. Mint mondta: az ágazati szereplőknek viszont jelentős költségmegtakarítást
eredményez az áfamérséklés, azonban a fogyasztás erősítése érdekében fontos, hogy további,
az ágazatot érintő adómérséklés jöjjön.
A januári csökkentéssel kapcsolatban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség
főtitkára elmondta, nem nyeli le a kereskedelem az áfacsökkentésből származó megtakarítást,
azt teljes mértékben megkapják a vásárlók. A baromfitermékeknél a 17, a friss tejnél a 11
százalékos megtakarítást teljes egészében a fogyasztók kapják. Neubauer Katalin, a kisboltokat
tömörítő Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról számolt be, hogy a kisebb
üzletekben is azonnal csökkentek az árak. Kifejtette: a januártól rendelt termékeket már az
alacsonyabb áfakulccsal szállítják, így nem kell azzal számolniuk a vásárlóknak, hogy a hónap
elején csak a nagy láncok tudnak árat mérsékelni.
Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács igazgatója azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a
fogyasztók, de a baromfi- és a tojáságazat számára is rendkívül kedvező az intézkedés. Az
alacsonyabb forgalmi adót már nem éri meg elcsalni, így egy idő után a fogyasztói árak tovább
csökkenhetnek – mondta.
Forrás: www.ma.hu

Budapest, 2017. január 3.

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