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Kínálatiból keresleti lett a tejpiac
2017. december 1.
A 2017. év a kétéves válság utáni felépülés jegyében telt, mind a tejpiac egészét, mind az
egyes piaci szereplők szintjét tekintve. A felvásárlási árak és a tejtermékátadási árak is
növekedésnek indultak, a piaci helyzet stabilizálódott.
Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a stabil piaci
környezet a tehénállomány alakulására is pozitív hatást gyakorolt:
A 2017-es évben eddig kismértékben, 1%-kal ugyan, de növekedett tehénállományunk. A
termelés az év elején ugyancsak növekedést mutatott, a felvásárolt mennyiség még a 2016. évi
rekordszintet is meghaladta. A 2. negyedévtől azonban már a csökkenő tendencia a jellemző,
miáltal 2017. első háromnegyed évének összes felvásárlása 1%-kal elmarad a 2016. év azonos
időszakának mennyiségétől. A termelői támogatások tekintetében 2017. évben alacsonyabb
összegre tarthatnak igényt a hazai termelők, a 2016. évi 60 milliárd forintos támogatással
szemben mintegy 50 milliárdos támogatási keret áll rendelkezésükre.
Míg a továbbra is a kivitelünk jelentős részét kitevő fogyasztói folyadéktej exportja az előző
évhez képest megközelítőleg azonos szinten mozog, addig a magasabb feldolgozottságú
termékek, így a sajt exportja csaknem 30%-kal, a savanyított tejtermékek kivitele pedig
200%-kal emelkedett. Az export és az import egymáshoz viszonyított aránya javult,
megközelítőleg azonos értékben exportáltunk, illetve importáltunk tejterméket, az import
enyhe túlsúlyával.
A főbb tejtermékek belföldi értékesítésében a 2017. év mérlege nem kifejezetten pozitív. A
hazai fogyasztás szempontjából legjelentősebb termékek közül a fogyasztói folyadéktej és
azon belül is a legnagyobb arányt képviselő 1,5% zsírtartalmú UHT tej belföldi
értékesítésében például jelentősnek mondható, 12%-os visszaesés tapasztalható az előző
évhez képest. A másik, a hazai piacon meghatározó termékkategória a trappista sajt, amelynek
belföldi értékesítése 2017. évben a 2016. évivel megegyező mértékben alakul.
A válság két évében kínálati piaccal néztek szembe az európai uniós tejtermelők, a jelentős
túltermelés hatására pedig drasztikusan csökkenni kezdett a nyerstej ára. Az alacsony árak
miatt számtalan európai termelő felhagyott tevékenységével, amely a válság elmúltával kezdte
éreztetni hatását. 2017 elején az Európai Unióban számottevően visszaesett a
nyerstejbeszállítás, emellett a tejzsír alapú tejtermékek mennyiségének jelentős csökkenése
volt megfigyelhető. Ezzel párhuzamosan a tejzsír alapú termékek iránti kereslet folyamatosan
bővül: a vajat egészségügyi szempontból „rehabilitálták”, a fogyasztók „természetes” eredetű
termékként tekintenek rá, fogyasztása világszerte divatossá vált.
Az európai vajtermelés az első félévben csökkent, az erős világpiaci kereslet következtében az
európai tejzsír (vaj, tejszín) árak tekintetében 2017 szeptemberére évtizedes rekordok dőltek
meg.
Az Európai Bizottság mintegy 350 000 tonna soványtejpor-készlet felett rendelkezik, amely
mennyiség
a
világ
2017. első
félévi
teljes
soványtejpor-kereskedelmének
egyharmada. Pusztán ennek a készletnek a létezése is súlyosan terhelő a piacra, mondja Harcz
Zoltán.
Az Európai Unió Bírósága 2017. június 14-én hozott ítélete szerint a tisztán növényi termékek
főszabály szerint nem hozhatók kereskedelmi forgalomba olyan megjelölésekkel, mint „tej”,
„tejszín”, „vaj”, „sajt” vagy „joghurt”, amely megjelöléseket az uniós jog az állati eredetű
termékekre tart fenn. A Terméktanács mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minden
olyan kommunikáció visszaszoruljon, amely – a fenti bírósági ítélet figyelmen kívül
hagyásával, félreértelmezésével, megsértésével – a fogyasztókat vagy az olvasóközönséget
szándékosan megtéveszti.
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A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Közösségi Marketing Alapot működtet,
melynek célja, a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való
ösztönzése, segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában. A Tej
Terméktanács 2017.évi közösségi marketingkampányát fiatal olimpikonok és sportoló
példaképek – Kapás Boglárka bronzérmes olimpikon úszónő, Kenderesi Tamás olimpiai
bronzérmes úszó és Nagy Ádám válogatott labdarúgó – mint a „tej nagykövetei” támogatják.
A Tej Terméktanács a tejtermékek ismertebbé és közkedveltebbé tétele érdekében elindította
„Tejkamion” elnevezésű rendezvénysorozatát, melyen a résztvevő általános iskolások
lehetőséget kapnak érdekes és játékos úton jobban megismerkedni a tejjel és a
tejtermékekkel.
Forrás: www.trademagazin.hu
Kötelezettséggel kapcsolatos változások a tejes állatjóléti támogatásoknál
2017. december 5.
Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című pályázat. A
VP3-14.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó
szabályok alfejezete, miszerint
„Kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható.
A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik,
kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában.
A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
szükséges benyújtani 2017-ben 2017. december 31-ig, 2018. január 1-től az átruházást követő
30 napon belül.
Több átvevő esetén is egy kérelmet szükséges benyújtani. Az átruházás időpontja ezen
intézkedés vonatkozásában a TIR-ben megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás
időpontja.”
A jogkövetkezmények közé beemelésre került – a kötelezettségátadás esetét kivéve –, hogy
„Ha az állatállományt nem a TIR-ben bejelentett, és a támogatott tenyészetében tartja, akkor a
támogatásból kizárásra kerül, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”
A felhívással összhangban a támogatói okirat is módosításra került.
- A többszöri kötelezettségátadás lehetősége mellett, ami jelentős könnyítésnek számít,
fennmaradt az a rendelkezés, hogy a támogatást igénylő a kötelezettségátadás során a
támogatási időszak alatt kizárólag, mint átvevő, vagy mint átadó szerepelhet.
- Továbbra is fennáll, hogy kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek az
állatállomány és a tenyészet(ek) vonatkozásában meg kell felelnie jogosultsági feltételeknek.
A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül
sor.
- A támogatást igénylő a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt
ruházhatja át. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a kötelezettséget
átadó és átvevő által aláírt kötelezettségátadásra vonatkozó szerződés másolatát. A
szerződésnek tartalmaznia kell legalább a tenyészetkódot, az átadott állatállomány azonosító
számait.
Forrás: www.agrotrend.hu

3

Azt gondoljuk, egészségesebb a light cola, mint a tej
2017. december 6.
Nem normális helyzet, hogy az emberek ma egy light üdítőt egészségesebb italnak gondolnak
a tejnél - hangzott el a siófoki Agrárszektor Konferencia állattenyésztésről szóló előadásában.
Az ágazatban kevés a szakember, mert a fiatalok számára nem igazán vonzó az
állattenyésztés.
Az állattenyésztés 2017-es teljesítményének értékelésekor elmondható, hogy nem az idei év
volt jó, hanem a tavalyi év volt nagyon rossz – fogalmazott Wagenhoffer Zsombor, a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) ügyvezető igazgatója a siófoki Agrárszektor
Konferencián. A sertéságazat nagyon rossz állapotban volt 2015-ben, majd a kínai értékesítési
lehetőségek megjelenése után fejlődésnek indult.
Az utóbbi hetekben azonban ismét drasztikusan kezdtek csökkenni az árak a sertéspiacon, és
jelenleg már a tavalyi árak alatt vannak. Az afrikai sertéspestis is egyre komolyabb
problémákat okoz a szomszédos országokban, és súlyos következményekkel járhat, ha
Magyarországra is bekerül a fertőzés.
A szakember elmondta, hogy Magyarországon 2017-ben nagyon stabil volt a tej ára, az más
kérdés, hogy ennek szintje a gazdák számára lehetett volna jobb is. Nagyon kiegyensúlyozott
éve volt a tejágazatnak 2017-ben, ami leginkább az összefogásnak köszönhető.
Nem kedvezett viszont az idei év a juhágazatnak, ahol az egyik legnagyobb probléma a
felvásárlási árak ingadozása mellett a szakemberhiány. Nagyon nehéz ugyanis jó juhászt
találni, és annak ellenére, hogy már ötödik éve emelkedik a juhállomány, sok gazda
fontolgatja, hogy abbahagyja a juhtenyésztést.
Wagenhoffer Zsombor a 2018-as piaci kilátásokról is beszélt. Mint mondta, az ideinél
hektikusabb tejpiacra kell majd felkészülni, és a piaci mozgások fő motorja Kína lesz majd. A
sertéspiacon továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítania Magyarországnak az afrikai
sertéspestis elleni megelőző védekezésre, a veszély ugyanis továbbra sem csökkent. Az idei
év javuló tendenciája 2018-ban is megmarad, és a hazai termelés enyhe emelkedése várható
majd, konszolidált árakkal.
A húsmarhapiacon a kéknyelv mentes státusz miatt könnyebb kereskedelemre lehet majd
számítani 2018-ban, az állomány tíz éve tartó emelkedése azonban megállhat –
prognosztizálta az ügyvezető igazgató. A tenyészállat-kereslet a külpiacokon fennmarad
jövőre is, a húsmarhapiacon a török export a meghatározó Magyarországon. Jelentős
támogatás is áramlik a húsmarha piacra, amelyeket fejlesztésekre kellene fordítaniuk a
gazdáknak, mivel csak így maradhatnak a piacon. A bárány-, illetve juhpiacon az olasz
kereslet gyengélkedése nyomja lefele az árakat, ami sajnos trendszerű, így jövőre sem várható
pozitív elmozdulás. Jó hír viszont, hogy a hazai feldolgozás és a húsexport bővülése
folytatódhat.
A szakember szerint a gondolkodással van a legnagyobb probléma az állattenyésztésben.
Nem normális ugyanis, hogy egy light üdítőt egészségesebb italnak gondolnak az emberek,
mint a tejet, ahogy az sem kecsegtető, hogy a fiatalok nem akarnak állattenyésztéssel
foglalkozni, és mindössze két százalékuk választaná ezt a szakmát a továbbtanulás során.
Ha a távoli jövőt nézzük, a tejtermék fogyasztás 15-20 százalékkal csökkenni fog NyugatEuropában, de európai szinten ugyanilyen csökkenést vetítenek előre a szakemberek a
húsfogyasztásbanis, a világban pedig egyre élesedőbb verseny alakul ki a piacokért. Érdemes
lesz jobban odafigyelni a vegán életmód terjedésére és a társadalom érzékenységére is az
állatjóléti, illetve környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban – hangsúlyozta Wagenhoffer
Zsombor
Forrás: www.agrarszektor.hu
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Változik az éghajlat, másként terem a kukorica
2017. december 6.
Együttműködési megállapodást kötött a Syngenta Magyarország Kft. és a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács (TTT). A megállapodás révén a Syngenta a TTT kiemelt pártoló
tagjává vált.
A kiemelt pártoló tagságról szóló megállapodást Matthew Pickard, a Syngenta Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatója és Mélykuti Tibor, a TTT elnöke írta alá – derül ki a terméktanács
közleményéből. Magyarországon a tejtermelés önköltségének 45-55 százalékát a
takarmányköltségek teszik ki, ezért a felek szerint egyre fontosabbá válik a megfelelő
takarmánygazdálkodás. A kukorica (és a silókukorica) az időjárás változékonyságának kitett,
biológiailag is nagy vízigényű növény, emiatt az egyre gyakoribbá váló aszályos években
fellépő vízhiány érzékenyen érinti a hazai öntözés nélküli kukoricatermesztést.
A megállapodás aláírói szerint arra kell törekedni, hogy a kukorica a megváltozott
körülmények ellenére is gazdaságosan legyen termeszthető Magyarországon. Figyelembe kell
venni azt is, hogy az éghajlatváltozás hatására emelkedik az átlaghőmérséklet, illetve egyre
gyakrabban jelentkeznek időjárási szélsőségek - áll a közleményben.
Forrás: www.agrarszektor.hu
Debrecenben is leparkol egy kis időre a Tejkaraván
2017. december 7.
Debrecen – A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ikonikus kék kamionjában a
gyerekek játékos, szórakoztató formában ismerhetik meg a tejtermékeket és azok szerepét a
korszerű, egészséges táplálkozásban.
December 9-én a Balmazújvárosi úti hipermarket parkolójába érkezik a Tejkaraván útja. A
tejet és a tejtermékeket népszerűsítő kezdeményezés Debrecenbe érkezésének fontos szerepe
volt a nagyáruháznak, hiszen ők is a hazai tejtermelők, tejfeldolgozók termékeire kívánják
felhívni a figyelmet. A családi program 10 és 17 óráig várja a látogatókat.
A Tejkaraván idén elnyerte a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásár közönségdíját. A kék kamion látványos, interaktív programokkal mutatja be a tej útját,
ahogyan az a réten legelő tehenektől eljut a boltok polcaira. A családok dietetikus
segítségével tájékozódhatnak a tejfogyasztás fontosságáról az egészséges táplálkozásban, a
legkisebbek pedig kvíz és játékok során tehetik próbára frissen megszerzett tudásukat.
Forrás: www.dehir.hu
A tojás, a tejtermékek, a vaj ára emelkedett a legjobban
2017. december 8.
Novemberben ismét 2,5 százalékos volt az éves infláció, az előző hónaphoz viszonyítva a
fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek - jelentette pénteken a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH). Októberben 2,2 százalékosra csökkent az infláció a szeptemberi
2,5 százalékról.
Január-novemberben az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 2,4
százalékkal emelkedtek. A novemberig elmúlt egy évben a legnagyobb mértékben a
dohányáruk (10,9 százalék), valamint az élelmiszerek (3,4 százalék) ára nőtt.
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Mináry Borbála, a KSH osztályvezetője az adatok ismertetésekor elmondta: az infláció
novemberi emelkedését az üzemanyagok árának emelkedése okozta, éves összevetésben 5,9
százalékos volt a drágulás. Az élelmiszerek között a tojás, a tejtermékek, a vaj ára emelkedett
legjobban, amit az áfacsökkentés nem tudott ellensúlyozni. Az élelmiszerek éves
áremelkedése utoljára 2015 júliusban volt ennél magasabb, a szeszes italok és dohányáruk
pedig 2013 decemberben drágultak a novemberinél jobban - tette hozzá.
A szezonálisan kiigazított éves maginfláció 2,7 százalékos volt az előző év azonos
időszakához képest, az októberivel megegyezően.
Egy év alatt az élelmiszereken belül a tojás ára 23,0 százalékkal, a vaj, vajkrém 15,4, a
tejtermékek 9,6, a kenyér 7,5, a párizsi, kolbász 7,3, a sajt 7,1, a sertéshús 4,1 százalékkal
drágult. A baromfihús ára 13,1, a cukoré 8,5 százalékkal csökkent. A burgonya 3,9
százalékkal olcsóbb lett, de a friss gyümölcsök ára 7,5 százalékkal emelkedett.
A legnagyobb mértékben, átlagosan 7,1 százalékkal a szeszes italok, dohányáruk drágultak, a
dohánytermékek 10,9, a szeszes italok 3,3 százalékos áremelkedésének eredőjeként. Az italok
között az égetett szeszesitalok 5,0 százalékkal drágultak, de a bor ára csak 1,2 százalékkal
ment fel.
Az egyéb cikkek (gyógyszerek, járműüzemanyagok, illetve lakással, háztartással és
testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek) ára átlagosan 2,9, ezen belül a
járműüzemanyagoké 5,9 százalékkal emelkedett, de itt szerepel a tankönyvek 58,9 százalékos
árcsökkenése is.
A háztartási energia ára 1,5, ezen belül a tűzifáé 12,3 százalékkal magasabb lett, míg az
elektromos energia, vezetékes gáz és távfűtés ára nem változott.
Egy hónap alatt, októberhez képest az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül
a tojás 18,6, a friss zöldség 3,7, a párizsi, kolbász 1,9 százalékkal drágult, míg a cukor 6,1, a
friss hazai és déligyümölcs 3,6, az étolaj 1,4 százalékkal kevesebbe került.
A fogyasztási főcsoportok közül a legnagyobb mértékben, 1,7 százalékkal az egyéb cikkek
ára nőtt, ezen belül a járműüzemanyagoké 3,3 százalékkal. A háztartási energia 0,2
százalékkal drágult, ezen belül a palackos gáz 1,7, a tűzifa 1,6 százalékkal. A tartós
fogyasztási cikkek ára 0,3, a szolgáltatásoké 0,5 százalékkal mérséklődött, utóbbin belül az
üdülési szolgáltatások 4,7, a hírközlési szolgáltatások 1,3 százalékkal kerültek kevesebbe.
Forrás: www.agrotrend.hu (MTI)
Az uniós agrárminiszterek első alkalommal vitatták meg a 2020 utáni Közös
Agrárpolitikáról megjelent bizottsági közleményt
2017. december 11.
„Magyarország nagy várakozással tekint a 2020 utáni Közös Agrárpolitikáról (KAP)
folytatandó jövőbeni tárgyalások elé. A kormány törekvése, hogy olyan új KAP szülessen,
amely valamennyi európai mezőgazdasági termelő, az általuk megtermelt jó minőségű és
egészséges élelmiszeren keresztül pedig valamennyi uniós állampolgár számára kedvező” –
mondta Gulyás Andrea, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a
Mezőgazdasági és Halászati Tanács december 11-i brüsszeli ülését követően.
Az Európai Bizottság a 2017. november 29-én megjelent közleményében fogalmazta meg a
2020 utáni KAP-ra vonatkozó előzetes terveit. A jelenleg hatályos rendszerhez képest a
legjelentősebb változás a támogatások elosztásának új rendszere lehet, ahol az EU csak a
politika általános irányait írná elő, míg a tagállamok nagyobb szabadságot és felelősséget
kapnának az uniós szinten meghatározott célok megvalósításának módjában. Az előzetes
elképzelések szerint a tagállamoknak egy KAP stratégiai tervet kellene kidolgozniuk, amelyet
a Bizottság hagyna jóvá. Ezzel kívánnák biztosítani, hogy a KAP járuljon hozzá az uniós
6

célok megvalósulásához, valamint a tagállamok környezetvédelmi és klíma céljainak
eléréséhez.
„Magyar szempontból kiemelt jelentőségű, hogy a Bizottság megőrizné a KAP két pilléres
szerkezetét, illetve a termelők jövedelembiztonsága szempontjából fontos közvetlen
támogatásokat. A Tanács ülésén határozottan elleneztük a mezőgazdaságtól teljesen független
új célok, így a migráció KAP-ba történő beemelését. Álláspontunk szerint ezen probléma
kezelése nem a KAP feladata. Magyarország szerint a KAP forrásokat továbbra is a
gazdáknak kell kapniuk. Ezeken túlmenően számos nyitott kérdés van még a tekintetben,
hogy a bemutatott közlemény a gyakorlatban mit jelentene pontosan, ezeket az ülésen jeleztük
a Bizottság felé” – mutatott rá a szaktárca államtitkára.
Gulyás Andrea hangsúlyozta, a kifizetések új elosztási modellje nagyobb mozgásteret
biztosítana a tagállamoknak, de ezt egyelőre fenntartásokkal kell kezelni, mivel az magában
hordozza a KAP re-nacionalizálásának veszélyét.
A mezőgazdasági miniszterek 2018 januárjában, immáron Bulgária EU elnöksége alatt
folytatják az egyeztetést. Az Európai Bizottság a tervek szerint júniusban mutatja be a konkrét
jogszabályi javaslatokat.
Forrás: FM Sajtóiroda
Jobban szeretik a magyar tejet a románok, mint a sajátjukat
2017. december 11.
A romániai tejfeldolgozó üzemek az országban megtermelt tejnek csak a negyedrészét
vásárolják fel, az importált tejnek pedig közel fele Magyarországról érkezik - írta hétfői
összeállításában a Maszol.ro erdélyi magyar portál.
Az Európai Bizottság által közzétett adatok szerint szeptemberben immár ötödik hónapja
Romániában volt a legalacsonyabb a tej felvásárlási ára az EU tagállamai közül.
Szeptemberben a feldolgozók átlagosan 1,37 lejt, vagyis átszámítva 92,8 forintot fizetnek a tej
literjéért a romániai tejtermelőknek.
A romániai hivatalos statisztikák szerint a romániai tejtermelés éves szinten megközelíti a 4,5
milliárd litert, a feldolgozó cégekhez azonban csak egymilliárd liter jut el. Ennek az alapvető
oka az, hogy a mintegy 2 milliós szarvasmarha-állomány 60 százaléka kisgazdáknál található.
"Kicsik és szétszórtak a gazdaságok, ezért nehéz a tej begyűjtése. A kisgazdaságokban
megtermelt tej gyakran nem felel meg a minőségi követelményeknek (...).Ezért aztán a nagy
feldolgozóknak inkább megéri behozni külföldről, még úgy is, hogy valamivel többet fizetnek
érte" - magyarázta a portálnak Sebestyén Csaba parlamenti képviselő, a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke.
Bár az elmúlt években a tej- és a tejtermékek román exportja valamivel gyorsabb ütemben
nőtt, mint e termékek behozatala, az aránytalanság még mindig jelentős. Tavaly 97,3 millió
euró értékben importáltak nyers vagy feldolgozott tejet a romániai cégek, míg a kivitel értéke
csak 31,2 millió euró volt. Az Eurostat adatai szerint 2016-ban Magyarországról érkezett
Romániába az importált tej és tejtermék 43 százaléka. Magyarországi tejet és tejterméket 42,1
millió euró, lengyel tejet és tejterméket pedig 8,9 millió euró értékben importáltak a román
cégek.
Forrás: MTI
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Hatalmas kamionban népszerűsítik Debrecenben a tejtermékeket
2017. december 11.
A tej és a tejtermékek jótékony hatásával ismerkedhettek ma a gyerekek az Epreskerti
Általános Iskolában. Ide látogatott el először Debrecenben a Tej útja elnevezésű roadshow,
amely a tejfogyasztást és az egészséges táplálkozást népszerűsítette.
A tehénfejéssel ismerkedtek a gyerekek az Epreskerti Általános Iskolában. Ezt is
kipróbálhatták a diákok a Tej útja elnevezésű roadshow-n, ami hétfőn érkezett az
intézménybe.
A gyerekek a kamion belsejében is rengeteg érdekességet megtudhattak. Egy interaktív
előadáson megismerkedhettek például a tej alkotóelemeivel, a benne lévő vitaminokkal.
Közben kiderült, hogy az iskolások közül sokan szeretik a tejet és a tejtermékeket.
- Nagyon szeretem a tejet. Szoktam enni gabonapelyhet, meg szoktam inni is tejet,
eszek sajtot, meg joghurtot is néha - hallhattuk Erdei Kincső Dórát.
A rendezvényt a Tej Terméktanács, a Földművelésügyi Minisztérium és az Agrármarketing
Centrum közösen szervezte. Debrecenben három intézmény csatlakozott. Az Epreskerti
Általános Iskola mindig is fontosnak tartotta az egészséges életmódot, ezért vesznek részt a
programban.
- Az Epreskerti Általános Iskola Örökös Ökoiskola címmel rendelkezik, és ez teljesen a
profilunkba illik. A gyerekek megismerkedhetnek közvetlenül a tej útjával, tehát ez is a
természetre, az ökoszemléletre irányítja rá a figyelmet - mondta Szabó Gyula, az Epreskerti
Általános Iskola intézményvezetője.
A rendezvényen a gyerekek értékes nyereményekkel is gazdagodhattak. A Tej útja roadshow
75 iskolába látogat el országszerte.
Forrás: www.dehir.hu
„A magyar tejágazat csak jól képzett szakemberekkel tud válaszolni az ágazatot érő
globális kihívásokra”
2017. december 12.
Reagál a piaci igényekre az oktatás: tejipari képzés indul jövőre Mosonmagyaróváron. A
képzés keretében a hallgatók tudományos igényű, átfogó ismereteket szerezhetnek a tejipari
tevékenységről.
Tejipari szakmérnöki, valamint tejipari szaktanácsadói szakirányú továbbképzési szakot indít
a 2017–2018-as tanév második félévében a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszer-tudományi Kara Mosonmagyaróváron – jelentette be Varga László, a szakot
vezető egyetemi tanár.
A levelező tagozaton meghirdetett képzés időtartama három félév, félévenként 90 óra
időtartamban, közvetlen konzultációkkal, laboratóriumi és üzemi gyakorlatokkal, hazai,
illetve külföldi tanulmányúttal.
A 2018-ban bicentenáriumát ünneplő mosonmagyaróvári kar az új képzéssel folytatja saját,
harmincéves tejipari szakmérnökképzési hagyományait, de egyben reagál a piaci igényekre is.
A hazai tejszektorban ugyanis tejipari szakmérnökökből és szaktanácsadókból egyaránt hiány
mutatkozik – írja a Világgazdaság.
A kar vezetői szerint pedig a magyar tejágazat csak jól képzett szakemberekkel tud válaszolni
az ágazatot érő globális kihívásokra. Ilyen például, hogy a világpiacon erőteljesen fokozódik a
kereslet a tejzsír iránt, a hazai termelők által előállított tejek beltartalmi értékei pedig
esetenként elmaradnak az Európa fejlett országaiban tapasztalhatótól.
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A szakmai szervezetek előrejelzései szerint a világpiacon növekvő tejigénnyel lehet számolni
a közeljövőben, a hazai tejszektor kilátásai tehát pozitívak, de a versenyben csak hatékony
termeléssel lehet sikeres.
A kar ezt felismerve hirdette meg az új továbbképzési szakot – nyomatékosította Varga
László.
A képzés keretében a hallgatók tudományos igényű, átfogó ismereteket szerezhetnek a tejipari
tevékenységről.
A kar célja, hogy hallgatói önálló irányító és oktató tevékenységre is képes, egységes szakmai
szemléletű, elméletileg megalapozott szakismeretekkel rendelkező specialistákká váljanak a
képzés eredményeként.
Az egyetemi tanár szerint erre az oktatók felkészültsége és a kar hagyományai garanciát
jelentenek. A szakot elvégző hallgatók képessé válnak a tejtermelési, illetve az elsődleges és
tejipari feldolgozási folyamatok irányítására, a termelési folyamatok szervezésére és
fejlesztésére, a tejfeldolgozási folyamatok és a tejfeldolgozás különböző termékeinek
ellenőrzésére, a minőségbiztosítási és a minőségfejlesztési, továbbá a marketingfeladatok
megoldására. Egyben kompetenciát szereznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű
elvégzésére, valamint konstruktív kutató, oktató és igazgatási feladatok ellátására is.
A tejipari szakmérnöki szakirányra a felvétel feltétele az agrár- vagy műszaki képzési
területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, míg a tejipari szaktanácsadói
szakirány esetében
természettudományi,
orvos- és
egészségtudományi
vagy
gazdaságtudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél – áll a kar
közleményében.
Gondoltak a korábbi képzési rendszerben végzettekre is: ők a felsoroltaknak megfelelő,
legalább főiskolai szintű oklevél birtokában felvételizhetnek.
Forrás: www.agrotrend.hu
Levegőhöz jutottak a termelők
2017. december 13.
A piactisztító hatás csökkentette az egyes termékkörökre nehezedő árnyomást.
Megkérdőjelezhetetlen az elektronikus áruforgalom-ellenőrző rendszer szerepe az áfacsalások
visszaszorításában – mutattak rá a lapunknak nyilatkozó agrár-élelmiszeripari szakemberek.
Az intézkedés bevezetése óta a zöldség-gyümölcs ágazatban a felére csökkent a feketézés
aránya, ahogyan a tej- és húsiparban is szemmel látható a fehéredés.
Komoly eredményeket hozott az elmúlt években az agrár-élelmiszeripar területén a 2015.
január elsején bevezetett elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer). Az
intézkedésnek köszönhetően minden olyan ágazatban sikerült csökkenteni a visszaélések
számát, ahol korábban jelentős volt a feketekereskedelem aránya, így a tej- és húsiparban,
valamint a zöldség-gyümölcs szektorban is fellélegezhettek a tisztességesen működő termelők
és feldolgozók.
Míg néhány évvel korábban a magyar tejipar helyzetét alaposan megnehezítette a külföldről
számolatlanul érkező ultrahőkezelt (UHT) tej, mára sikerült visszaszorítani a többségében
áfacsalással érintett import mennyiségét. Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke
lapunknak arról számolt be, hogy korábban a boltok polcain található UHT-tejek 85 százaléka
külföldről származott, a gyanúsan olcsó áruk pedig vélhetően feketeimport útján jutottak a
kiskereskedelembe.
Az elmúlt években alapos tisztulás kezdődött, többek között az ekáernek köszönhetően, így
mára megfordult ez az arány. A boltokban tavaly a tartós tejek zöme, egészen pontosan 83
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százaléka már magyar feldolgozóktól származott. – Azóta sajnos kissé romlott a helyzet,
ismét emelkedni kezdett az országba érkező külföldi tejek mennyisége.
Elképzelhető, hogy ezen áruk egy része ismét „adómentesen” kerül a boltokba, az áfacsalás
mértéke azonban közel sem akkora, mint amilyen a kormányzati intézkedések előtt volt –
emelte ki. A szakember szerint az ekáer nagy szerepet játszott az áfacsalások
visszaszorításában, hiszen korábban az országba özönlő külföldi áruk útját nem tudták
ellenőrizni a hatóságok.
Nagypéter Sándor, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
TÉSZ-főbizottságának elnökségi tagja szerint az ekáer pozitív irányú változást hozott az
ágazat életében, a fehérítés kezdeti szakaszát segítette.
Az ágazatban közel 40 százalékos volt a feketegazdaság aránya, becslése szerint ez mostanra
a kontrollt segítő kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a felére csökkent. Az
áruforgalom ellenőrzése megszüntette a külföldi fiktív árumozgatásokat, amelyek korábban
belföldi piaci zavarokat okoztak. Ugyanilyen fontos – folytatta a szakember –, hogy az
országon belüli értékesítések is átterelődtek a szürkéből a fehér zónába.
Azzal ugyanis, hogy az áruk mozgását folyamatosan nyomon lehet követni, ellehetetlenültek
azok az álkereskedők, akik korábban busás hasznot húztak az áfacsalásból. Ezt a folyamatot
erősíti majd tovább az ekáer mellett az úgynevezett e-számla bevezetése is. Az eredmények
már most is szemmel láthatóak, a feketézés és az áfacsalt import visszaszorulásával megszűnt
az árakra nehezedő nyomás. Sőt, kis lépésekben ugyan, de bizonyos időszakokban a termelői
árak is emelkedtek.
Nagypéter Sándor szerint a kontrollt segítő rendszert továbbra is fenn kell tartani, sőt az
elsődleges értékesítés mellett a teljes értékláncra ki kell terjeszteni az ellenőrzést, a legjobb
eredményt pedig akkor lehetne elérni, ha a visegrádi országokban is bevezetnék az
intézkedést.
Bár a húsiparban az elmúlt években két lépcsőben csökkent a forgalmi adó mértéke, még így
is nagy szerepe volt az ekáernek a piac tisztításában. Menczel Edit, a Vágóállat és Hús
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára szerint az ágazatban korábban olyan magas
volt a feketézés aránya, hogy a legálisan tevékenykedő üzemek működését fenyegette, a
kormányzati intézkedések nélkül sokan nem bírták volna a versenyt.
Megjegyezte: bár az áruforgalom-ellenőrző rendszernek vannak elemei, amelyek
megnehezítik a vállalkozások munkáját, az intézkedés azonban önmagában helyénvaló volt.
Forrás: www.magyaridok.hu
Vektormentes időszak 2017– egyszerűbbé válik a kéknyelv betegségre fogékony állatok
kiszállítása
2017. december 13.
A kéknyelv betegséget terjesztő törpeszúnyogok átmeneti inaktivitása miatt 2017. december
4-étől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hazánk teljes területére kihirdette
a szezonális vektormentes időszakot. Ennek megfelelően ismét lehetővé vált a kéknyelvre
fogékony, továbbtartásra szánt állatok előzetes védőoltás nélkül történő kiszállítása
Magyarországról az alacsonyabb kockázatú, illetve a betegségtől mentes területekre.
A szezonális vektormentes időszak kezdetét a hőmérsékleti adatok, valamint az elvégzett
laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján határozták meg a szakemberek. Az intézkedés
lehetővé teszi, hogy a továbbtartásra szánt, a kéknyelv betegségre fogékony állatokat előzetes
védőoltás nélkül szállítsák hazánk területéről az alacsonyabb kockázatú, vagy a betegségtől
mentes területekre.
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Az Európai Unión belüli kiszállítás során továbbra is az 1266/2007/EK rendelet előírásait
szükséges alkalmazni. E rendelkezéseknek megfelelően, a kórokozóátvivő-mentes időszak
kezdetét követő 14 nap után a virológiai (PCR) vizsgálat negatív eredménye, míg 28 nap után
már a szerológiai vizsgálat negatív eredménye is elegendő a szállításhoz. Az úgynevezett 3.
országokba irányuló export esetén a célország és Magyarország által jóváhagyott, érvényes
exportbizonyítványokban foglalt feltételek az irányadóak.
Az állatok szállításának részletes feltételeiről minden esetben a megyei kormányhivatalok
vagy a járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szervezeti egységei
adnak felvilágosítást.
Forrás: FM Sajtóiroda
Négy éve nem volt ilyen magas a tej ára
2017. december 15.
Tovább emelkedtek a mezőgazdasági termelői árak októberben, a tej ára kiemelkedő
mértékben, 25 százalékkal drágult.
Októberben a növényi termékek árának 8,0 százalékos, valamint az élő állatok és állati
termékek árának 6,2 százalékos emelkedése következtében a mezőgazdasági termelői árak 7,3
százalékkal meghaladták az egy évvel korábbiakat a szeptemberi 5,5 és az augusztusi 3,4
százalékos növekedés után - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A gabonafélék ára 9,8, ezen belül a búzáé 11,0, a kukoricáé 9,6 százalékkal nőtt, az élő
állatok termelői árszintje 1,5, az állati termékeké 17,8 százalékkal emelkedett egy év alatt.
A tej ára 25, a tojásé 4,4 százalékkal nőtt októberben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A
tej felvásárlási ára utoljára 2014 októberében volt olyan magas - 102 forint - mint idén
októberben, a tojás 2013 januárjában került legutóbb ilyen sokba.
Forrás: MTI
Egy korszak vége: nem lesz többé olcsó tej és kenyér a boltokban
2017. december 15.
A tegnapi kormányinfón Lázár János arról beszélt, hogy ha egy napi fogyasztási cikket árusító
üzletlánc árbevétele meghaladja az évi százmilliárd forintot, az automatikusan piaci
erőfölényt jelent. Ez pedig voltaképpen azt jelenti, hogy a nagy cégeket kapásból meglehet
majd büntetni - írja a HVG.
A kereskedelmi törvény hetedik paragrafusa kimondja, hogy mit jelent a jelentős piaci előny.
„olyan piaci helyzet, amelynek következtében a kereskedő a beszállító számára termékeinek,
illetve szolgáltatásainak a vásárlókhoz való eljuttatása során észszerűen megkerülhetetlen
szerződéses partnerré válik, illetve vált, és forgalmi részesedésének mértéke miatt képes egy
termék, termékcsoport piacra jutását regionálisan vagy országosan befolyásolni”
Ezt eddig, azonban a hatóságoknak kellett bizonyítaniuk, mostantól viszont a törvény
automatikusan kimondja a piaci fölényt, akkor ha egy napi fogyasztási cikket árusító üzletlánc
árbevétele meghaladja az évi százmilliárd forintot.
Innentől ráadásul attól indulhat eljárás, hogy egy cég visszaél-e piaci szerepével beszállítóival
szemben. A törvény ugyanis szigorúbb elbírálást ír elő, tilthatja például kizárólagos szerződés
megkötését, díjak egyoldalú felszámítását, de egy termék átadási ár alatt való értékesítését is.
A nagy cégekkel szemben például gyakori panasz, hogy alapvető, nagy forgalmú termékeiket
- például a kenyeret vagy a tejet - is túlságosan olcsón forgalmaznak, az ebből eredő
veszteséget pedig más áruknál kompenzálják. Ez mostantól lehetetlenné válna.
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter minderről a tegnapi kormányinfón beszélt, hozzátéve,
ezt a rendelkezést az Európai Bizottság is jóváhagyta, így mostantól alkalmazni is fogják. Az
Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára mindezt azonban még nem szeretné értékelni,
hiszen a szövetség a vizsgálat lezárultáról, a szabályok esetleges változásáról eddig nem
kapott hivatalos információt a kormánytól.
Forrás: www.penzcentrum.hu
Mostantól így szorongathatják meg az áruházláncokat
2017. december 16.
A nagy cégekkel szemben gyakori panasz, hogy az erőfölényük miatt a kenyeret vagy a tejet
is túlságosan olcsón forgalmaznak, az ebből eredő veszteséget pedig más áruknál
kompenzálják. Ez a jövőben megváltozik.
„Nincs arról szó, hogy fel kellene darabolni a nagy áruházláncokat” – magyarázta a hvg.hunak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára Lázár János csütörtöki
bejelentését, amely szerint ha egy napi fogyasztási cikkeket árusító üzletlánc árbevétele
meghaladja az évi százmilliárd forintot, az automatikusan piaci erőfölényt jelent.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a Kormányinfón beszélt, miszerint az Európai
Bizottság elfogadta a magyar álláspontot a multinacionális cégek erőfölényével kapcsolatban.
A brüsszeli döntés a napi fogyasztási cikkeket áruló, nettó 100 milliárd forint feletti árbevételt
meghaladó vállalkozásokat érinti, esetükben automatikusan erőfölényről van szó. A
szabályozást a Gazdasági Versenyhivatalnak kell alkalmazni.
A jóváhagyás egyébként egy uniós eljárás része, ezt a bizottság a multik kezdeményezésére
indította a kereskedelmi törvény erre vonatkozó előírása miatt. Vámos György elmondta,
valójában a kereskedelmi törvény hetedik paragrafusáról van szó, amely megfogalmazza az
erőfölény kifejezést miszerint akkor lehet erőfölényről beszélni, ha a kereskedő
megkerülhetetlen szereplő, illetve mértéke miatt képes egy termék, termékcsoport piacra
jutását regionálisan vagy országosan befolyásolni.
Vagyis nem arról van szó, hogy ezt szankcionálni kellene – hanem azt, hogy egy ilyen cég
esetében ezt eddig a hatóságnak kellett bizonyítania, mostantól viszont a törvény
automatikusan kimondja a jelentős piaci fölényt.
Innentől amiatt indulhat eljárás, hogy egy cég visszaél-e piaci szerepével beszállítóival
szemben.
A nagy cégekkel szemben gyakori panasz, hogy alapvető, nagy forgalmú termékeiket –
például a kenyeret vagy a tejet – is túlságosan olcsón forgalmaznak, az ebből eredő
veszteséget pedig más áruknál kompenzálják. Ez mostantól lehetetlenné válna.
Forrás: www.inforadio.hu
A korábbi vezetésnek szavazott bizalmat a NAK küldöttgyűlése
2017. december 20.
Megtartotta alakuló küldöttgyűlését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) december 20án, a Parlament Felsőházi termében. A kamara vezetése változatlan: elnöke továbbra is
Győrffy Balázs, alelnökei Éder Tamás, ifjabb Hubai Imre, Kis Miklós és Zászlós Tibor lettek
a küldöttek döntése alapján.
- Magyar kézben lévő föld nélkül nem lehetne saját jövője Magyarországnak - jelentette ki
Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban tartott ülésen. A miniszterelnök a magyar jövő
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egyik oszlopának nevezte az agrárgazdasági kamarát, amellyel ,,vállvetve küzdöttünk, hogy a
földet magyar tulajdonban tartsuk".
A kormányfő szavai szerint a magyar gazdaságnak három kincse van: a magyar emberek, a
föld és a víz. Ezek védelme és gazdagítása a mindenkori kormány elsőrendű kötelessége hangsúlyozta. A termőföld magyar kézben tartásával kapcsolatban nyomatékosította:
Magyarország egyetlen más nemzetnek sem lesz az "előkertje". "A mi nemzeti egyszeregyünk
úgy hangzik: ez a mi földünk, a mi munkánk, minket illet, és nekünk is kell, hogy hasznot
hajtson" - mondta Orbán Viktor.
Van olyan ország - folytatta -, ahol óvatos becslések szerint a termőföldek egyharmada-fele
külföldiek kezében van. "Áll a bennszülött földműves, és nézi, hogy a külföldi tulajdonos
ugyanazt csinálja, amihez ő is ért. (...) Áll a bennszülött földműves, legyint, majd szomorúan
elmegy Spanyolországba vendégmunkásként epret szedni. Ez az, ami Magyarországon,
legalábbis amíg én vagyok a miniszterelnök, nem fordulhat elő" - fejtette ki.
A miniszterelnök a magyar jövő egyik oszlopának nevezte az agrárgazdasági kamarát,
amellyel - mondta - "vállvetve küzdöttünk, hogy a földet magyar tulajdonban tartsuk".
Beszédében felidézte azt is: a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz) és a polgári erők már húsz évvel ezelőtt összefogtak, hogy megakadályozzák - egy
népszavazási kezdeményezéssel - az akkori kormány külföldieknek való földértékesítési
terveit. "Régi, kipróbált szövetség tehát ez" - fogalmazott, kijelentve: a kisgazda politikai
hagyományt a mindenkori kormánynak - legalábbis ha nemzetinek tekinti magát - folytatnia
kell az elkövetkező évtizedekben.
Orbán Viktor ígéretesnek látja a magyar agrárium jövőjét, amelyre azonban szavai szerint
veszélyek is leselkednek, mivel Brüsszelben "a fényes tekintetű bürokraták" az uniós
költségvetésből egyre nagyobb összegeket akarnak más célokra fordítani, például az illegális
bevándorlás okozta problémák eseti megoldására. A brüsszeli felvetés szerint a pénzeket a
hagyományos fejlesztési alapokból, így a közös agrárpolitika alapjaiból akarták elvenni jegyezte meg. "Arról van szó, hogy nyakunkra hoznak olyan milliókat, akiket mi nem
hívtunk, és a cechet is velünk akarják kifizettetni" - fogalmazott, elfogadhatatlannak nevezve
ezt.
Jelezte ugyanakkor, hogy a magyar agrártárca jól küzdött, a tagállamok többsége ugyanis
elfogadta a magyar álláspontot, így a jelenlegi ciklus agrárpolitikai pénzalapjait ez a veszély
nem fenyegeti. 2020 után azonban komoly küzdelmek várhatók ebben az ügyben - hívta fel a
figyelmet, közölve: a magyar kormány szerint a jövőben is megfelelő forrásokkal támogatott
közös európai agrárpolitikára van szükség.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2010 óta a magyar mezőgazdaság növekedése az első
három között volt az Európai Unióban, az agrárium kibocsátása 2010-2017 között folyóáron
több mint 50, változatlan áron több mint 25 százalékkal növekedett.
Kifejtette: az elmúlt hét évben nagyszabású támogatási rendszert vezettek be, így a hazai
termelők idén a közvetlen támogatások révén a 2010-es értéknél 52 százalékkal több, azaz
396 milliárd forinthoz jutottak. Beszámolt továbbá arról, hogy 2020-ig a lehető legmagasabb
nemzeti forrásokat biztosítják a szarvasmarha-, a tej-, a juh- és a dohányágazatnak. Kiemelt
figyelmet fordítottak ugyanakkor az EU által nem támogatott területekre is, ezért a baromfiés a sertéságazat támogatása 2010-hez képest háromszorosára nőtt. Komoly kihívásnak
nevezte viszont az agrárnépesség elöregedését. Ezért igyekeznek segíteni a fiatal és
szakmailag felkészült termelőket vállalkozásaik fejlesztésében.
A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormányzati birtokpolitika eredményeként az állami
földek
"a
nagyoktól
a
kisés
középbirtokosokhoz
kerültek".
Nemzetstratégiai fontosságú továbbá - fűzte hozzá -, hogy a Közép-Európába silányabb
minőségben érkező dömpingáruk helyett "mi, magyarok képesek vagyunk jó minőségű
magyar élelmiszert előállítani".
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Orbán Viktor beszéde végén közölte: a kabinet 9 milliárd forint támogatást ad a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarának szakmai tájékoztatási programra és az országos jégkárvédelmi
rendszerre.
"Ha 2018 áprilisában ismét felhatalmazást kapunk a magyaroktól az ország kormányzására,
akkor önök számíthatnak ránk, és az önök szakmai programját közösen hajthatjuk végre" mondta a küldötteknek. Magyarország alapjaiban mezőgazdasági ország, ezért az
agráriumnak húzóágazatnak kell maradnia. "A magyar agrárium megerősítése Magyarország
szuverenitásának és függetlenségének sarokköve. A magyar gazdák a magyar függetlenség és
a magyar szabadság legfőbb őrei", márpedig ezen múlik a jövő - zárta szavait a kormányfő.
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke
a küldöttgyűlés személyi döntését kommentálva azt mondta "a győztes csapaton ne
változtass" elv érvényesült. Így továbbra is az a célkitűzés, hogy a magyar agrárgazdaság és
az élelmiszeripar, valamint a kereskedelem erőforrásait kihasználva az eddiginél is
versenyképesebb legyen mind a bel- mind a külföldi piacokon.
Jakab István, az agrárkamarai választásokon győztes jelölő szervezet vezetőjeként kiemelte, a
Magosz évtizedeken keresztül - szövetségeseivel együtt - a korszerű agrár- és
élelmiszergazdaság, az élhető vidéki élet feltételeinek megteremtéséért dolgozott, és ez
beteljesült.
A Fidesz és a Magosz közötti kapcsolat azonos értékrenden alapuló erős szövetség - emelte ki
a Magosz elnöke.
Jakab István elmondta: az agrárkamarai választáson a Magosz 17 szervezettel fogott össze, az
összefogás lefedte a teljes magyar agrár- és élelmiszergazdaságot, valamint a -kereskedelmet
is.
A választáson mintegy 50 ezer tag élt szavazati jogával, négyszer annyi, mint 2013-ban.
Európai összehasonlításban a 13,2 százalékos részvételi arány kifejezetten jónak minősíthető jegyezte meg.
Hozzátette: az ellenlábas Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
(MOSZ) csak kilenc megyében tudott jelöltet állítani. Az agrárkamarai választáson a Magosz
és szövetségesei listája a szavazatok 88,3 százalékát kapta. A MOSZ tagjai közül is többen
ezen a listán szerepeltek, ami igazolja, hogy a Magosz és szövetségesei együttműködésre
törekedtek, a megválasztottak az egész ágazatot képviselik.
Győrffy Balázs az MTI-nek elmondta: a kamarai tagság képviselőinek azon döntése, hogy a
korábbi vezetés kapott újra bizalmat, alapot ad arra, hogy a megkezdett konstruktív munka
folytatódjon. Ezt a kormány kész támogatni, amit Orbán Viktor miniszterelnök is jelzett a
küldöttgyűlés résztvevői előtt - mutatott rá a NAK elnöke.
Az elnök a küldöttek előtt kiemelte: az agrárkamara tagjai az elmúlt ciklusban sok kérdésről
formáltak véleményt, így a kormánnyal való együttműködésről, a kötelező kamarai tagságról.
A szakmai vélemények alapján Magyarország kormánya partnerként tekint a NAK-ra,
amelyet egy stratégiai megállapodás megkötésével ismert el.
Jelzés értékűnek minősítette azt, hogy a gyűlésen a miniszterelnök mellett Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fazekas Sándor, a földművelésügyi tárca vezetője is
jelen volt.
Győrffy Balázs az elmúlt négy év eredményeit sorolva kiemelte a falugazdász-hálózat
újjászervezését, az őstermelői igazolványok rendszerének átalakítását. A NAK sikeresen
működött közre az uniós források elérésében - mondta az elnök, aki szerint ennek is
köszönhetően javult az élelmiszeripari szereplők helyzete. Munkájuk eredményének tartja,
hogy több területen csökkent az áfa, akárcsak az országos jégkár-mérséklő rendszer kiépülését
is.
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Fontosnak nevezte, hogy a kamarai tagok a hosszú távú gazdálkodási stabilitás érdekében
saját földterületen gazdálkodhassanak. Ezt a lehetőséget biztosította A földet a gazdáknak
program - jegyezte meg.
A NAK sajátos eszközeivel segíti a kormányt a magyar termőföld-törvény miatt indított uniós
kötelezettségszegési eljárás kivédésében. Továbbá pártolja a gazdálkodók összefogását, a
termékek feldolgozottsági fokának növelését is. Javasolta, hogy a családi gazdaságok
kaphassanak jogi személységet, ez ugyanis növelhetné a forrásellátottságukat - hívta fel a
figyelmet a NAK elnöke.
(A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. december 20-án megválasztott országos
tisztségviselőinek listája a NAK honlapján hozzáférhető)
Forrás: MTI, NAK
Megtorpanhat az áremelkedés januárban a tejpiacon
2017. december 21.
A tejágazat ma nyereséget hoz a termelőknek, de a korábbi évek veszteségeinek
kompenzálására nem elég a bevétel. A szakma jövőre az árak kiegyenlítődésére számít az
export és a belföldi áraknál.
Nem hatott a magyarországi tejpiacra és az árak alakulására a Romániába irányuló export, ez
egyébként négy-öt éve tapasztalt jelenség – mondta a Világgazdaságnak Gamos András, a
paksi székhelyű Milkmen Kft. ügyvezetője. Romániában a napokban közölték, hogy az
országban megtermelt tejnek csak a negyedrészét vásárolják fel a helyi feldolgozók, az
importált tej majdnem fele Magyarországról érkezik.
A belpiaci árak az exporttól függetlenül konszolidálódtak: az Agrárgazdasági Kutató Intézet
által kimutatott októberi 98,96 forintos átlagár havi szinten 3, éves összevetésben 27
százalékos drágulást jelentett.
Az áremelkedéshez a felvásárolt tejek beltartalmi értékének némi javulása is kellett: a
zsírtartalom 0,08, a fehérjetartalom pedig 0,12 százalékponttal lett magasabb, míg az alapár 1
százalékkal emelkedett.
Az exportár csökkenése már októberben is megfigyelhető volt, hiszen a kilogrammonkénti ár
a szeptemberihez képest 3 százalékkal csökkent, 110,9 forintra. Ezzel együtt az exportár még
mindig 12 százalékkal volt magasabb a termelői átlagárnál.
A mostani ár Gamos András szerint már nyereséget hoz az átlagos termelőknek, de az
árszintnek még jó ideig ki kellene tartania, hogy az utóbbi évek veszteségeit ki tudják
egyenlíteni.
Bár idén az exportár magasabb volt a belföldi áraknál, a szakma jövőre az árak
kiegyenlítődésére számít – pontosabban az exportár csökkenését várja.
A kiviteli pozíciók romlását mutatja, hogy az azonnali piacon lefelé indultak a tejárak, és a
belföldi felvásárlási árakban megtörhet az emelkedő trend.
A hírek szerint a januárban életbe lépő új szerződések már nem tartalmaznak áremelést –
inkább az árak tartása jellemző.
Az uniós piacot közben 350 ezer tonnás intervenciós tejporkészlet nyomja, emiatt Brüsszel
nyolc hónapra felfüggesztette a tejpor felvásárlását. Gamos András emlékeztetett, hogy a
második fél évben megugrottak a tejzsírárak, de a tejpor a mélypontot jelentő 1600 eurós
tonnánkénti áron maradt, ezzel megbontva a két termék közötti korábbi 1,5-1,6-szeres
árarányt – egyes időszakokban a tejzsír ára négyszerese volt a tejporénak.
A hazai piac nagy kérdése, hogy mikor csökkentik a fogyasztás nagy részét adó UHT- és
ESL-tejek áfáját.
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Az áfacsökkentésért lobbizó Tej Terméktanács korábban azt közölte, hogy a hazai előállítású
UHT-tejek arányát a 2011-es 10-20 százalékról 2016-ra sikerült 85 százalék fölé emelni a
boltokban, ám a magas áfa még mindig teret adhat az áfacsalóknak. A terméktanács szerint
ezzel magyarázható, hogy egyes nagy élelmiszerláncok akcióinál az importált UHT-tej a
hazaiak felébe-kétharmadába került.
Forrás: www.agrotrend.hu
Így alakul jövőre a tej és a tojás ára
2017. december 28.
A termelékenység növekedése miatt a jövő évben ismét nőhet a mezőgazdaság kibocsátása –
közölte az Erste Bank Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője. Fórián Zoltán
szerint 2018-ban a tejtermékek és a tojás árának emelkedése megáll majd.
A mezőgazdasági kibocsátás növekedése az elkövetkező években is folytatódni fog – véli
az Erste Bank Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője. Bár az időjárástól nem
tudja magát függetleníteni az ágazat, a beruházások és az együttműködések révén
folyamatosan növelni lehet a termelékenységet – tette hozzá.
Az előrejelzések szerint a tejtermékek árának emelkedése – a tojáséhoz hasonlóan – meg fog
torpanni a jövő év elején – mondta Fórián Zoltán. Ennek oka, hogy a globális kínálat
felzárkózik az áremelkedésekhez, és kiegyenlítődik a keresleti-kínálati viszony a világpiacon.
Árcsökkenésre azonban nem számíthatunk.
A nemzetközi kereslet miatt egy éve nő a tej felvásárlási ára, majd az európai piacon keresleti
növekedés és kínálati hiány lépett fel, ez indította el az áremelkedési hullámot.
A szakértő szerint most már visszarendeződnek a tejzsírárak. A tojás kínálatát a
madárinfluenza és a vegyszerbotrány vetette vissza, de az így felszökött árakon is korrekció
várható a jövő év első hónapjaiban.
Forrás: www.inforadio.hu
Közel 550 milliárd forint támogatást utalt el a Magyar Államkincstár 2017-ben a
gazdálkodóknak
2017. december 29.
Megközelítette az 550 milliárd forintot a gazdálkodóknak átutalt támogatások összege 2017ben. A kifizetések a jövő év elején sem állnak le, számos jogcím esetében indítja el az
átutalást a Magyar Államkincstár.
Az év végéig több mint 193 ezer gazdálkodóhoz összesen 547,9 milliárd forint támogatás
jutott el – tudta meg a Magyar Idők a kincstártól. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési
források kifizető ügynökségeként is működő Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint
összesen 155 jogcímen történt kifizetés az idén.
Területalapú támogatást 145 ezer ügyfél kapott összesen 158,9 milliárd forint értékben.
A környezetvédelmi és a fenntartható gazdálkodást segítő gyakorlatok betartásáért járó,
úgynevezett zöldítési támogatást 144 ezer termelő kapott, az így átutalt összeg elérte a 124,6
milliárd forintot. A termeléshez kötött támogatások közül a legnagyobb összeget a tejhasznú
tehén támogatás címén fizette ki a kincstár, 3400 gazdálkodó 14,8 milliárd forintot kapott,
szálas fehérjenövény-támogatást 13 ezer ügyfélnek fizettek közel négymilliárd forint
értékben. Fiatal gazda jogcímen mintegy 5 milliárd forintot utalt át 13 ezer érintettnek a
kincstár, kisgazda-támogatást 40 ezer termelő kapott 4,3 milliárd forint értékben.
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A hazai költségvetésből finanszírozott nemzeti tejtámogatás összege megközelítette a 11
milliárd forintot. A 2020-ig szóló Vidékfejlesztési Program (VP) keretében is számos jogcím
esetében folyósított támogatást a kincstár. Az agrár-környezetgazdálkodási jogcímen 12 ezer
érintettnek 44,7 milliárd forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár. Az ökológiai
gazdálkodást segítő támogatások keretében összesen 7,5 milliárd forint jutott el a
termelőkhöz. A VP-ből fedezett biztosítási díj-támogatás címén 11 ezer ügyfélnek 3,8 milliárd
forintot fizettek ki.
A kincstár tájékoztatása szerint több mint 352 ezer ügyben teljesült már előleg- vagy
részfizetés, és nem egészen 31 ezer azon ügyek száma, ahol előlegfizetésre ugyan nem volt
lehetőség, később azonban utalt támogatást a gazdáknak a Magyar Államkincstár. A főbb
jogcímeken más-más arányban részesülhettek előlegfizetésben az ügyfelek, területalapú
támogatást szinte mindenki kapott, a zöldítés esetén az igénylők 89 százalékának fizettek
előleget. Az európai uniós szabályok szerint előlegeket azon kérelmek esetében lehet fizetni,
amelyeknél az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lezajlottak, illetve a kérelemben
szereplő ellentmondások feloldódtak, a hibákat pedig kijavították.
Ilyen tipikus ellentmondás, hogy a gazdálkodók az egységes kérelemben a parcelláikat
egymásra rajzolják, azaz ugyanazt a területet több gazdálkodó is feltünteti az igényléskor. Az
állatlétszám-alapú támogatások esetén az egyedek pontatlan bejelentése akadályozhatja az
előlegfizetést. Ha a hibákat nem sikerült időben kijavítani, előleget nem utalhat a kincstár,
ugyanakkor a részfizetésnek köszönhetően így is forráshoz juthatnak a termelők.
A támogatások kifizetése a jövő év elején sem áll le, a tervek szerint a kincstár több közvetlen
támogatás részfizetését kezdi el. Ilyen a legnagyobb pénzügyi jelentőséggel bíró egységes
területalapú támogatás, illetve a zöldítési támogatás, emellett számos közvetlen termeléshez
kötött támogatás részkifizetését is megindítja a Magyar Államkincstár.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Újabb segítség a gazdáknak: rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület nyílik
februárban
2017. december 29.
Újabb sikeres tárgyalások eredményeként a Miniszterelnökség elérte, hogy az Európai
Bizottság jóváhagyásával rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület nyílhasson 2018.
február 15. és 2018. március 31. között. Az intézkedésnek köszönhetően az érintett ügyfelek
akár 2,5 milliárd forint támogatáshoz is juthatnak.
A rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület – melyre a korábbi évek során nem volt
még példa – azon, több mint 600 nyertes gazdálkodónak biztosít segítséget, akik a 2017. évi
egységes kérelem beadása során ugyan rendelkeztek támogatói okirattal, de nyilvánvaló hiba
miatt nem tudták benyújtani kifizetési kérelmüket.
Amennyiben az összes kérelem beadása megtörténik, akkor több mint 2,5 milliárd forint –
már veszni látszó támogatás – kifizetésére kerülhet sor a tejágazat szerkezetátalakítását, az
agrár-környezetgazdálkodást, az ökológiai gazdálkodást, valamint a védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzését szolgáló
pályázati felhívások keretösszegének terhére.
Annak érdekében, hogy minél több érintett gazdálkodó élhessen a rendkívüli kérelem
benyújtási időszak adta lehetőséggel, a Magyar Államkincstár, a Miniszterelnökség, valamint
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlápján további információk is megtalálhatóak lesznek
a későbbiekben.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
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A Miniszterelnökség enyhített a fiatal gazda támogatások szankciórendszerén
2018. január 3.
A kormány elkötelezett az ifjú agrárvállalkozók támogatása mellett, ezért a Miniszterelnökség
több, az ÚMVP időszak alatt meghirdetett, a fiatal mezőgazdasági termelők induló
támogatására vonatkozó jogcímrendelet módosításáról döntött.
A szankciók enyhítésére vonatkozó 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet a Magyar Közlöny
2017. évi 225. számában jelent meg.
A Miniszterelnökség folyamatosan felülvizsgálja a megjelent pályázati felhívásokat, illetve a
korábbi időszak jogcímrendeleteit annak érdekében, hogy a projektek végrehajtása zökkenő
mentesebb legyen, és a gazdálkodók minél hatékonyabban használhassák fel a
rendelkezésükre álló forrásokat. A most megjelent rendelet az ÚMVP időszak fiatal
mezőgazdasági termelők induló támogatását érintő jogcímrendeletek szankciórendszerének
egységesítését és enyhítését szolgálja, amely a folyamatban lévő kérelmek elbírálásánál is
irányadó.
A rendeletben foglalt módosítások a 2009., 2012., 2014., illetve a 2015. évben meghirdetett
fiatal gazda jogcímrendeleteket érinti. Annak érdekében, hogy az ifjú gazdák ne
kényszerüljenek indokolatlan mértékű visszafizetésekre – emiatt ne lehetetlenüljön el a
gazdálkodásuk – többek között enyhült a főállású mezőgazdasági termelővé válás, a képzési
kötelezettség, illetve a gazdaság üzemméretének elérése kapcsán meghatározott szankciók
mértéke.
A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a
jogcímrendeletek megváltozott szankciórendszeréről és követelményeiről. A 35/2017. (XII.
27.) MvM rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 225. számában, illetve a www.njt.hu oldalon
elérhető.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Budapest, 2018. január 5.

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