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Támogatások, pályázatok:

A támogatásokkal,
adózással kapcsolatos
témában az
újdonságokról hetente
összefoglalót készítünk,
amit e-mailben küldunk
meg. Amennyiben a
heti hírlevelünk érdekes
lehet az Ön számára,
adja meg e-mail címét
szaktanácsadójának,
vagy küldje meg a
vida(~irendcoop.hu
cimre.

A támogatási kérelmek beadására az MVH honlapj án is megtalálható hatályos borászati
gépkatalógusban szereplő gépekre vonatkozóan van lehetőség, feltéve, hogy a kérelmezó’
a berendezést 2014. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási
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kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette.

Ujra igényelhetó’ támogatás borászati gépek beszerzésére
2014. október 16-ától újra igényelhető támogatás a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH)
a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet alapján olyan Új
borászati gépek és technológiai berendezések vásárlá
sára, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét.
-

A támogatás odaítélése a kérelmek benyújtási sorrendjének megfelelően történik, azok a
kérelmek azonban, amelyek esetében hiánypótlás válik szükségessé, csak a hiánypótlás
teljesítésével, azaz a szükséges kiegészítések, javítások beküldése időpontjával kerülnek
be a bírálati sorrendbe.
Változás, a korábbi évkehez képest, hogy a kérelmezó’ a támogatott gép vásárlásával
összefz7ggő gazdasági eseményekró’l elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezett
ség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni.
Forrás: www.mvh.gov.hu

Termeléshez kötött támogatások (2015-től)
A Közös Agrárpolitika reformja keretében bevezetésre kerülnek a termeléshez kötött
támogatások. Elsősorban a munkaintenzív ágazatok összesen 1,2 milliárd euró támoga
tásban részesülnek 2015 és 2020 között.
Az elérhető támogatási összegek az aktuális forintleuró árfolyam és a bejelentett terü
letnagyság vagy átlaglétszám függvényében fognak alakulni. Történelmi bázis nem lesz
meghatározva.
Így minden évben a ténylegesen művelt jogosult területek és a meglévő jogosult
áHatlétszám alapján alakul ki a fajlagos összeg.
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Az egyes jogcímekhez megjelentek feltételek az Európai Bizottság véleményezési és
jóváhagyási eljárásának lezárultáig csak tájékoztató jellegűek.
KFT

Az alábbi ágazatok részesülnek 201 5-től termeléshez kötött támogatásban:
• húshasznú tehén
• hízott bika
• tej hasznú tehén
• juh

~

•

rizs

•

cukorrépa

•

zöldségnövények

•

ipari zöldségek

•

1

I

gyümölcsültetvények és bogyósok
fehérje növények

•

szemes növények

•

szálas növények
Forrás: www.kormany. hu, FMsajtóiroda

Zöldítésről és követelményeiról
A gazdálkodóknak az őszi munkák megkezdése előtt már érdemes megtervezniük a
vetésszerkezetet a zöldítés követelményeinek megfelelően, a 2015-ben induló új közvet
len támogatási rendszer miatt.
A zöldítés szabályrendszere határozottan egyszerűbb és életszerűbb lett, mint az eredeti
leg várható volt a Bizottság javaslata alapján.
A közvetlen kifizetési rendelet (1307/201 3JEU rendelet) tartalmazza a zöldítés alapvető
szabályrendszerét. Ennek értelmében a mezőgazdasági termelőknek három zöldítési
~vakorlatot kell végezniük:
növénytermesztés diverzifikálása: 10’-30 hektár közötti szántó esetén két különböző
növénykultúrát kell termeszteni és a fó növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%át foglalhatja el. 30 hektár R5lötti szántó esetén már legalább három különböző növény
kultúrát kell termeszteni, ahol a fó növénykultúra legfeljebb a szántóterület 75%-át, míg
két növénykultúra maximum 95%-át teheti ki.
A terménydiverzifikáció alól mentesülnek, akik a szán
tóterületek egészén a növénytermesztési ciklus jelentős
részében rizst vagy indiánrizst termelnek. Ha egy gaz
dálkodó használatában lévő szántóterület, több, mint
75%-a parlagon hagyott terület, ideiglenes gyep, egynyári takarmánynövény vagy az előzőek kombinációja

és a fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt mentesül a terménydiverzi
fikáció alól. A mentesség azokra is vonatkozik, ahol a mezőgazdasági területnek több,
mint 75%-a állandó gyep, ideiglenes gyep, egynyári takarmánynövény, rizs, indiánrizs,
vagy ezek kombinációja és fennmaradó szántóterület nem haladja meg a 30 hektárt. A
terménydiverzifikációnak csak a szántó művelési ág esetében kell megfelelni, állandó
kultúrák, úgy, mint az ültetvény, vagy állandó gyep automatikusan jogosult a zöldítési
támogatásra. Az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező és az átállás alatt lévő területek
automatikusan jogosultak a zöldítés támogatására.
állandó gyepterület fenntartása: a környezeti szempontból értékes gyepek átalakítása,
feltörése nem megengedett, továbbá Országos szinten is meg kell őrizni összességében az
állandó gyepek arányát a 2012-2015-ös referenciához képest, legfeljebb 5 %-os romlást
megengedve.
ökológiai célterület fenntartása: a 15 hektár fölötti szántón gazdálkodóknak a szántóte
rületük
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o-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai célterülettel kell rendelkezniük.

A hazai termelőknek a terménydiverzifikáció követelményének betartásán túl a
következő döntések alapján kell készülni a zöldítés 2015. január 1-jei bevezetésére,
amellyel a gyakorlatban a jövő évi egységes kérelemben találkozik majd. A vonatkozó
hazai jogszabályok és a hivatalos tájékoztató anyag, még ebben az évben el fog készülni:

Magyarország az állandó gyepterületek arányát nemzeti szinten tartja fönn.
Magyarország a rendelet által meghatározott, valamennyi ökológiai fókuszterület
bejelentésére lehetőséget ad a mezőgazdasági termelőknek a kőfalak kivételével.

2015-tó’l ökológiaifókuszterületként elismerhető területek a következők:
•

parlagon hagyott földterület

•

teraszok

•

tájképi elemek (fasor, facsoport, tavak, vizes árok, stb.)

•

védelmi sávok

•

agrár-erdészeti hektárok

•

erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok

•

rövid rotációs idejű sarjerdő

•

erdősített terület

•

ökológiai jelentőségű másodvetés

•

nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek.

3. Anem főidhasználati nyilvántartás köteles területekbejelentése ökológiai célterületként.
A mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló ökológiai célterületnek nem kell feltét
lenül a MePAR-ban támogathatóként szereplő területen lenniük. Elegendő, ha határo
sak a mezőgazdasági termelő által használt szántóterülettel.
A minisztérium célja, egy Gazdálkodói Kézikönyv összeállítása, és eljuttatása a termelők
höz, amely a három zöldítési követelményt gyakorlatias megközelítésben fejti Id.
Forrás: www.kormany.hu, Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodaja, www.agroinform.hu

Újabb 24 ezer hektár államifőldet hirdetnek meg
Bitay Márton Örs közölte: a 24 ezer hektár
állami fbldterületnek nagyjából fele legelő, fele
szántó. A most meghirdetett állami fc~ldterület

1070

birtoktest, ami nagyjából 25 hektáros

átlagnak felel meg.

A mostani 24 ezer hektáron

kívül az idén még várhatóan 5-6 ezer hektár
állami ültetvényterületet is meghirdetnek.

A 24 ezer hektárban benne vannak azok a korábban megbízási jogviszonyban haszno
sított területek is, amiket már meg lehet hirdetni hosszú távú haszonbérleti pályázatban.
Megjegyezte: az állami fdldvagyonnak van olyan része is, amelyet nem lehet hosszú távú
haszonbérbe adni, ezt továbbra is megbízási szerződés alapján művelik majd, évről-évre
kötött szerződés alapján.
A 24 ezer hektár esetében szintén tartani kívánják, hogy 80 százalékát természetes, míg
20 százalékát jogi személyek vehetik haszonbérbe.
Előnyt élveznek a fiatal gazdák, a pályakezdő gazdálkodók és a családi gazdaságok, s
a pályázatnak továbbra is feltétele a haszonállat-tartás. A pályázati kiírások igazodtak a
májusban életbe lépett Új R~1dforgalmi törvény rendelkezéseihez is.
Az államtitkár beszélt az ellenőrzésekről is, amelyek az idén kezdődtek. Az ellenőrzések
egy év fdldhasználat után indulnak cl. Napjainkban 450-500 ellenőrzés folyik, eddig 4
esetben bontottak szerződést, mivel a bérlő nem tett eleget vállalásainak.
Forrás: www. kormany. hu
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Mv Nádor búzafajta
Az Mv Nádor a rekordtermés elérésére törek

—

vő, intenzív búzatermesztést folytató gazdasá
Vetőmag.
növényvédőszer vásárolható Újlengyelben!
Terményfelvásárlas az
év minden időszakában!
Érd.: Váradi János
Tel.: 30/211-2996

gokúj, perspektivikus fajtája. Termőképessége
az állami faj takísérletekben több mint 10%kal haladta meg éréscsoportja kontrollfajtái
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nak átlagát, hasonló mértékben előzte meg a
középkorai kontrollokat is, és a legbőtermőbb
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Termelői tuja vás
smaragd, gömb és kúszó
változatok termelői áron
kapható. Nyáregyháza,
Egerszegi Kertészet
06/30/3649348
.
Lacaune (francia) juh
törzstenyészetből
növendék jerkék ~s
kosok eladók.
Érd.: 06/30-3382304
Bévárdi Pál,
Golf-Szelíd Bt.

késői érésű nyugat-európai kontrollnál isjobb
nak bizonyult 4%-kal.

Az Mv Nádor alacsony (65 75 cm), jól bokrosodó állományt fejleszt. Rövid és rugalmas
szárának köszönhetően megdőlés-ellenállósága kiváló. Kísérleteinkben a fajtát 9,0—9,5 tJ
ha szemtermés mellett is mindig állva takarítottuk be. Kiváló fagyállósága, jó liszthar
mat-, kiváló levélrozsda- és szárrozsda-ellenállósága is hozzájárul.
Jó minőségű termést is ad. Keményszemű malmi bi~iza. Az Mv Nádor kipróbálását
a jó körülmények között gazdálkodók számára ajánijuk. Kísérleteink szerint gyenge
tápanyagellátottságú területen is versenyképes termőképességű, de törpe növése miatt
valószínűsíthető, hogy sekély termőrétegű, rossz vízgazdálkodású területeken hosszabb
szalmájú fajtát érdemes választani (pl.Mv Tallér, Mv Lucilla).
Forrás: MTÁ-ATK Mezőgazdasági Intézet www.mgki.hu

Tej piaci helyzet
Egész évben nemes
borok gazdag
választékával, finom
ételekkel és színes programokkal Váljuk
az érdeklődőket
Európa legnagyobb
pmcefalujába:
KOVÁCS BORHÁZ
családi pincegazdaság,
Hajós-Pincefalu,
54.sz. Út mellett,
tel.:06-78/404-947

Magyarországon a nyerstej Országos termelői átlagára 99,79 forint/kg volt 2014 augusz
tusában, 6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nyerstej felvásárlása 12
százalékkal nőtt ugyanekkor. A fehérjetartalom 0,03, a zsírtartalom 0,05 százalékpontos
javulása ellenére a nyerstej ára nem változott augusztusban a júliusihoz képest.
Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 108,53 forint/kg volt 2014 augusztusában, egy
év alatt 10 százalékkal csökkent és 9 százalékkal haladta meg a belpiaci árat. A teljes
nyerstej kivitele 14 százalékkal, ezen belül a feldolgozóké 93 százalékkal nőtt, ugyanak
kor a termelők és a kereskedők 13 százalékkal kevesebb nyerstejet exportáltak a vizsgált
időszakban.

Antonius vetőbúza 5 t
Babóton eladó.
Tel.: 20/204-06 14

A tehéntúró és a tej fől feldolgozói értékesítési ára egyaránt 7 százalékkal, a 2,8 százalék
zsírtartalmú dobozos friss tejé 6,5 százalékkal emelkedett, míg a Trappista sajté 2 száza
lékkal mérséklődött 2014 augusztusában az előző év azonos hónapjához képest.

A KSH adatai szerint a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára 7

Abonyi a armány

százalékkal, a Trappista tömbsajté 6 százalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlításban.

boltban akarmányo
alambtakarmanyok
gyógyszere kiegészítő
vásárolhatók, illetve
rendelhetők.
Erd.: őrincziMihály,

A nyeastej orszagos teimeloi alap- es átlag~ra~ 1~Ingyaaoaszagon
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tel.:30995-6282.

110
100

Előneveittojótyúkok

90

so

/

kaphatók Pilisjászfaluna
GallusTojástermelőKft
nél akár 2 db-tól.
Érd:26373-695

70
60
50
2005

2006

2007

200S

—

2009
Alapar

2010

—

2011

2012

2013

2014

Áth~

Díszfa, gyümölcs és
erdészeti fafajok
telepítéséhez szaporító-

A nyerstej valos beltartalmi ertekekre és Összes osinosé~i k,teroriaia s~aatj~oziJ~
Forrás: AKI

~

Forrás: AKI

Limousin húsmarha fajta
Hazaja Kozep-Franciaorszagban van. Husiranyu neme
sítése a hústermelés fellendülése miatt került előtér-

anyag vásárolható kis
és nagy tételben
közvetlenül a termelőtől!
Érd.: Jaksics György
tel.: 53 313-546,
30 9623-373
.

be. Napjaink egyik legismertebb ás legkeresettebb

Újhartyánban kiváló

húsmarhája. A fajtának egyik legnagyobb értéke, hogy

genetikai állományú

az állat kis korától kezdve mindig piacképes és kedvezően eladható. Időjárással szemben ellenálló.

hússertés választott
malacok, süldők
(hízlalásra és t

Növekedési erélye jó, nagy végtömegre hízlalható.

enyésztésre), továbbá

Csontozata finom, viszonylag ritka a fajtában a nehéz ellés. Középkorán érő fajta.
Kimagaslo erteke a kivalo vagoertek, ami a kedvezo hus-csont arany, a kis faggyutarta
lom ás ajó márványozottság következménye.
A fajta élénk barnásvörös, a szutyak és a szem körül, gyakran a has alján ás a lábak
vége fele általában világosabb. Rövid fej, széles homlok jellemzi. Lapockája, szügye jól
izmolt, széles, dongás mellkas jellemzi. A hát széles, igen jól izmolt, barázdált. Széles,
kitűnően izmolt far és konc jellemzi. Combjai domborúan, mélyen lehúzódnak. Az elöl
tűzött farok gyakran még jobban kiemeli a húsformákat.
Hazánkban jelentős szerepe van a haszonállat-előállító keresztezésekben, ill. a húshasz

vemhes kocák
vasarolhatok, eloje
gyezhetok. Nyiri Jozsef,
Telefon: 70/551-1795
.
NOV®R vontatott
pei~metezo elado
Monoron 1 lOe Ft
irányáron.
Elérhetőség: Varga
Lőrinc tel.: 30/963-8011

nú állományok kialakításában. Mind anyai, mind pedig apai vonalként is felhasználható,
mint keresztezési partner. A limousin fajtát hazánkban fajtatisztán is tartják.
Forrás: www.agr.unideb.hu, .Állatenyésztés 1. szerk. Horn Péter

Négysoros burgonyave
tőgép és burgonyakisze
dő Új állapotban eladó.
Jánossomorj a
Tel.: 30/927-5799

Baromfi ágazat helyzete
A Rabobankj elentése szerint világszinten a baromfiipar erősödésére lehet számítani 2014
utolsó negyedévében. A világ legtöbb régiójában kedvezőek a piaci árrések és a gabonapiaci kilátások alapján a termelési költségek további mérséklődése várható. Az Európai
Unió baromfiágazatára az élénk kereslet és a korlátozott kínálat a jellemző.
zilva kompótnak,
lekvárna cefrének
mago va is, biogyü
mölcsievek, lekvárok
eladók Mihályiban.
Tel.: 30/237-9866

Az EU baromf~húsexportja 2,5 százalékkal bővült, baromfihúsimportja 0,5 százalékkal
484 ezer tonnára csökkent 2014 első félévében az előző év hasonló időszakához képest.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első harmincnyolc hetében 194,04 euró/100 kg
volt az egész csirke uniós átlagára, ami 1,5 százalékkal maradt el az előző év azonos idő
szakának átlagárától. Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (276 forintlkg)
7 százalékkal volt alacsonyabb 2014 első harmincnyolc hetében az egy évvel korábbinál.
A vágócsirke felvásárolt mennyisege ~s elosúlyos termeloi ára Magyarországon
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Foms: .‘XI PAIR

Forrás: AKI

HITELESÍTŐ Kft.

TRENDCOOP Kft.

5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 1/2.
Tel. fax: 56 420-002, 5 12-580, 512-581
E-mail: szolnok~ihitelesitotanacsado.axelero.net

2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 16/1.
Tel.: 29/360-142 Fax: 29/362-470
E-mail: trendcoop~iitrendcoop.hu
Honlap: www.trendcoop.hu

