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végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

 

 

Megalakult a negyedik Orbán-kormány 

Kinevezte Orbán Viktor negyedik kormányának minisztereit Áder János köztársasági elnök május 18-án, Budapesten, ezzel 

megalakult az új kabinet. 

Áder János államfő a Sándor-palotában reggel kilenckor kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhárom miniszterének 

megbízólevelét. 

Ez alapján Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszter, Nagy István 

agrárminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter lett. Pintér Sándor vezeti a belügyi tárcát, Rogán Antal pedig a 

Miniszterelnöki Kabinetirodát. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős, Süli János pedig a paksi 

atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszterként vesz részt a kormány munkájában. Szijjártó Péter a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumot, Trócsányi László az igazságügyi tárcát, Varga Mihály a Pénzügyminisztériumot vezeti. 

A köztársasági elnök Orbán Viktor kormányfő jelenlétében nevezte ki az új kormány minisztereit május 18-i hatállyal. 

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők 

kinevezésével alakul meg. 

Orbán Viktor negyedik kormányának tagjai az Országgyűlés délelőtt kezdődő, egyórásra tervezett plenáris ülésén tesznek esküt. 

Orbán Viktort május 10-én választotta újra miniszterelnökké a parlament. 

A Sándor-palotában tartott rövid rendezvényen, amelyen beszédek nem hangzottak el, családtagok és munkatársak vettek részt. Az új 

kormányt rövid műsorral köszöntötték, majd az elnöki hivatal koccintásra invitálta a jelenlévőket. 

 

  



Nagy mozgás az agrártárcánál: öt új államtitkár érkezik 

 

Három államtitkár válik meg posztjától az agrártárcánál Nagy István új agrárminiszter irányítása alatt. Ezzel párhuzamosan az 

államtitkárok száma az eddigi hatról hétre bővül, mivel a minisztérium - jelentős feladatkörként - visszakapja a vidékfejlesztést. 

Miután a mostanáig parlamenti államtitkár Nagy István helyét is be kell tölteni, összesen öt új államtitkár lesz a tárcánál, míg ketten az 

új parlamenti ciklusban is folytatják az államtitkári munkát. 

Távozik az agrártárca államtitkári posztjáról Czerván György agrárgazdasági, V. Németh Zsolt környezetügyi és Gulyás Andrea 

közigazgatási államtitkár – tudta meg az agrárszektor.hu. Czerván György utóda Feldman Zsolt agrárgazdasági helyettes államtitkár, 

V. Németh Zsolté Rácz András környezetügyi helyettes államtitkár, míg Gulyás Andreáé Tomasitz István, a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatal volt főosztályvezetője lesz. 

A Nagy István miniszteri kinevezésével megüresedő parlamenti államtitkári posztot Farkas Sándor tölti be, aki a Mezőhegyesi Állami 

Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos volt. Az eddigi államtitkárok közül megtartja pozícióját Bitay 

Márton Örs és Zsigó Róbert. Bitay az elmúlt négy évben állami földekért felelős államtitkárként, Zsigó pedig élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős államtitkárként dolgozott a tárcánál. 

Az eddigi hat államtitkárság eggyel bővül, mivel a minisztérium az új parlamenti ciklusban visszakapja a vidékfejlesztést, amely 2014 

óta a Miniszterelnökséghez tartozott. A vidékfejlesztési államtitkár Kis Miklós Zsolt lesz, aki e posztot a Miniszterelnökségen is 

betöltötte. Az ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy a négy éve Kecskemétre költöztetett vidékfejlesztési államtitkárság milyen módon 

integrálódik majd az agrártárcába. 

Nagy István kifejtette, hogy sokat vár az integrációtól, az öntözésfejlesztéstől és a feldolgozóipar beruházásaitól. Szerinte 20 éves 

távlatban teljesen átformálható a magyar mezőgazdaság. Példaként a lengyeleket emlegette. Az egyik legfőbb cél az, hogy a 

mezőgazdaság 20 millió embert láthasson el élelmiszerrel, az export pedig elérje a 70-80 százalékos feldolgozottsági szintet - mondta a 

lapnak adott interjújában az új agrárminiszter. Ehhez szükséges a feldolgozóipar és az integrációs kapcsolatok fejlesztése is, a 

végeredmény pedig a teljes hazai feldolgozóipar és kereskedelem magyar kézbe kerülése lehetne. 

A főbb célkitűzések pontokba szedve a következők: 

- A földhasználatban marad a nagybirtok-kisbirtok 20-80 százalékos  megoszlásának célja. 

- Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése. 

- Öntözés-fejlesztés. 

- Az üvegházi zöldségtermelés kapacitásának megduplázása. 

- Precíziós fejlesztések támogatása. 

- Az áfacsökkentéseket további termékekre is kiterjeszteni. 

- Az agrárszakképzés fejlesztése és generációváltás. 

- 50 ezer közfoglalkoztatott átirányítása a mezőgazdaságba. 

- A feldolgozás fokozása. 20 éven belül az exportban a feldolgozott  termékek aránya érje el a 70-80 százalékot. 

- Integrációk kialakítása. 20 éven belül a termelők és integrátoraik  tulajdonolják a teljes magyar feldolgozóipart és kereskedelmet. 

 

 

    

 

  

 

Szinergia Egyesület (Szentlőrinci és Szigetvári térség, http://leaderszinergia.hu/): 

 

 

http://leaderszinergia.hu/


Hosszú távú agrárfejlesztési programot készített a kamara 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2018. május 17-én Gödöllőn tartotta országos küldöttgyűlését. Az eseményen a köztestület 

elnöke, Győrffy Balázs ismertette a NAK országos elnöksége által támogatott, a hazai agrár- és élelmiszer-gazdaság hosszú távú 

fejlesztését célzó kamarai programjavaslatot. 

Kétezer milliárd forint támogatásra lenne szükség 2021-2027 között a magyar agrárgazdaság versenyképességének javításához a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) stratégiai javaslatcsomagja szerint. A szervezet ezt az összeget vidékfejlesztési 

támogatásként juttatná a hazai piaci szereplőknek függetlenül attól, hogyan alakul a 2021-2027-es uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 

büdzséje. Ehhez valószínűleg az eddigieknél jobban zsebbe kell majd nyúlnia a kormánynak, mivel az uniós vidékfejlesztési 

támogatások 2021-től valószínűleg csökkennek. Több mint 50 százalékkal növelné a 2021-2027-es új uniós költségvetési ciklusban a 

hazai agrárium versenyképesség-javító támogatásait a NAK abban a stratégiai javaslatcsomagban, amelyet nemrég jutatott el a 

döntéshozókhoz. A szervezet szerint az uniós forrásokra épülő, következő magyar vidékfejlesztési programban 2000 milliárd forint 

forrásra lenne szükség a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a vidék számára, szemben a 2014-2020-as jelenlegi időszak 1300 milliárd 

forintos, nemzeti támogatás-kiegészítést is tartalmazó teljes pénzkeretével. További modernizációs fejlesztésekre azért lenne szükség, 

mert a mai támogatási struktúrában EU-s források nélkül a hazai gazdálkodók háromnegyede veszteséges lenne – állapítja meg a NAK. 

Ebből az állapotból pedig a kamara szerint úgy lehetne elmozdulni, ha Magyarország a jövőbeni forrásokat hatékonyságnövelő 

berzházásokra fordítja. A 2000 milliárdos összegre attól függetlenül is szükség lenne, hogyan alakulnak a 2021-2027-es időszak KAP-

büdzséjéről folyó tárgyalások – szögezi le a NAK stratégiája. 

A jelenlegi információk szerint Magyarország nem számíthat arra, hogy az új KAP vidékfejlesztési forrásai növekednek 2021-től. Sőt, 

az Európai Bizottság a 2014-2020-as időszak 90 milliárd eurós keretével szemben 78,8 milliárd eurós teljes közösségi összeget irányoz 

elő, amely 12-13 százalékos csökkenésnek felel meg. Más számítások ennél is nagyobb, 20 százalék feletti lefaragást vetítenek előre, 

bár a képet árnyalja, hogy a Brexit miatt a 78,8 milliárdra tervezett új keretből nem kell vidékfejlesztési támogatásokat fizetni az 

Egyesült Királyságnak. Emellett az Európai Bizottság (EB) – igaz, nem vidékfejlesztési forrásként – 10 milliárd eurós új 

agrárinnovációs keretet is szerepeltetne a 2021-ben induló KAP-ban, amely kiválthat eddigi vidékfejlesztési forrásokat. Kérdéses 

azonban, hogy ebből a magyar cégek mennyi támogatáshoz juthatnak majd, mivel ezt az összeget az EB nem osztaná le tagországokra, 

hanem azt közvetlenül Brüsszelből pályáztatná meg. 

A bizottság hozzájárulna ugyanakkor ahhoz, hogy a tagállamok saját költségvetésükből növeljék vidékfejlesztési társfinanszírozásukat 

az új KAP-ban. Ezt azt jelentené, hogy az eddiginél több pénzzel egészíthetnék ki az uniós forrásokat, így kompenzálhatnák a brüsszeli 

keret valószínűsíthető csökkenését. Magyarország a mostani VP-ben 17 százalékos nemzeti kiegészítést alkalmaz, így ennek 

növelésével a kormány akár elő is teremtheti a kamarai anyagban szereplő 2000 milliárdos összeget. Ehhez azonban nem lenne 

elegendő a társfinanszírozás kismértékű bővítése, hanem a vidékfejlesztési támogatásban ennél várhatóan jóval nagyobb szerepet 

kellene vállalnia a hazai büdzsének. 

A NAK programjavaslatának ismertetése mellett a küldöttgyűlésen döntés született a kamara megalakulása óta változatlan tagdíjsávok 

módosításáról. Az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett 7 

tagdíjsáv lesz. A legalsó sáv határa (legfeljebb 600 ezer forint nettó árbevétel) és összege (évi kétezer forint) változatlan marad, ahogy 

a tagdíj maximuma is (évi 1 millió forint). A módosítással a tagok közel 85 százalékánál a tagdíj nem változik, 9 százalékuk pedig a 

jövőben kevesebb tagdíjat fizet majd. A küldöttgyűlés újabb tagdíjbevallással és -fizetéssel összefüggő kedvezményekről is döntött. 

Ennek értelmében két héttel, augusztus 15-ig meghosszabbodik a tagdíjfizetési határidő. A tagdíjkedvezményre jogosító igazoló 

dokumentumok pedig ezentúl nem csak a bevallással egyidejűleg, hanem azt követően egy évig benyújthatóak lesznek, illetve 

tagdíjfizetésre vonatkozó halasztás vagy részletfizetés bármikor igényelhető lesz, nem csak a tagdíj bevallásakor. 

A NAK küldöttgyűlése egyhangúlag támogatta a köztestület csatlakozását az EUFRAS (European Forum for Agricultural and Rural 

Advisory Services) és a SEASN (South Eastern Europe Advisory Service Network) nemzetközi szervezetekhez. Ez a szaktanácsadás 

területén – a nemzetközi kapcsolatok erősítésében – jelent fontos előrelépést.  

 

 



Kulcsfontosságú a Közös Agrárpolitika forrásainak megőrzése 

Az agrárium finanszírozási kérdéseiről, a Közös Agrárpolitika várható irányairól szervezett konferenciát az Agrár-Vállalkozási 

Hitelgarancia Alapítvány 2018. május 16-án, Budapesten. A rendezvényen Kis Miklós, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős 

államtitkára a Vidékfejlesztési Program aktuális kérdései mellett a KAP forrásainak várható jövőbeli alakulásáról tartott előadást.  

A magyar kormány elutasítja a Közös Agrárpolitika és a kohéziós támogatások csökkentésére tett brüsszeli javaslatot. Egyre élesebb vita 

kezd kibontakozni a 2020 utáni EU-s költségvetésről és a forráselosztásról, melyben végsőkig képviselni fogjuk a magyar gazdák érdekeit – 

hangsúlyozta az államtitkár. A 2020 utáni időszakban a hazai agrárium versenyképességének megőrzése, további erősítése érdekében 

elengedhetetlen az erős, két-pilléres rendszer fenntartása a megfelelő költségvetési források biztosításával. A magyar érdek az, hogy 

továbbra is nagy arányban vissza nem térítendő támogatásokkal lehessen segíteni a mezőgazdasági beruházások megvalósítását, a jelenlegi 

támogatásintenzitások fenntartása mellett. Az államtitkár előadása során felhívta a figyelmet arra, hogy a Vidékfejlesztési Program 

végrehajtása a megfelelő ütemben halad, az 1300 milliárd forintos keret több mint 95 százalékáról már döntést hozott az Irányító Hatóság. 

Sajnos a szigorú brüsszeli szabályozás miatt a beruházási támogatások előlegigénylése elmaradt az előzetes várakozástól, mert az EU által 

megkövetelt 100 százalékos biztosítéknyújtási kötelezettség – a bankok által kidolgozott garanciatermékek ellenére – jelentős és költséges 

akadályt jelent a gazdák számára. 

Kis Miklós ezen végrehajtási tapasztalatok alapján külön hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak a 2020 utáni időszak tervezett 

egyszerűsítései között az agrár-beruházási támogatások előleg-kifizetési követelményeit is át kell gondolnia.  

Boros  László, a Magnus  Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamosan már megkezdték a cég Kecskemétről Pécsre költ özését is . A mostani beruházás  három fő elemet tar talmaz: megépül az összeszerelőüzem, az irodaépület és  a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépésben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejlesztések is  lesznek, mivel Pécs  lesz a fejlesztőközpontja a magyar vállalkozásnak, a német világcéggel, a Siemens-szel közösen itt folytat ják a munkát az elektrom os  gépek terén is . 

 

Márciusban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és  -képzés t is , hiszen az a cél, hogy a nyár folyamán már az első itt gyárt ott repül ő ki is  gördü lhessen az üzemből. 

 
Magyarország az EU agrárkibocsátásának 1,9 százalékát állította elő 

 

Az agrárium 2017-es nemzetgazdaságbeli szerepét összegezte friss kiadványában a KSH. Az előzetes adatok szerint a 

mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása folyó alapáron 2568 milliárd forint volt 2017-ben. 

 

Tavaly az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának értéke 427 milliárd euró volt, ami 5,2 százalékkal magasabb az egy évvel 

korábbinál. A növekedés főként drágulásból adódott, a növénytermesztés kibocsátása összességében 2, az állattenyésztésé 10 

százalékkal nőtt. A termelés volumene gyakorlatilag megegyezett az előző évivel. Magyarország az Európai Unió mezőgazdasági 

kibocsátásának 1,9 százalékát állította elő. 

Magyarországon az előzetes adatok szerint a mezőgazdaság a bruttó hazai termék (GDP) termeléséhez 3,3 százalékkal járult hozzá 

2017-ben. A bruttó hozzáadott értékből 3,9 százalékot adott az agrárium, a beruházásokban 4,8, a foglalkoztatásban 5 százalék volt az 

aránya. 

Az élelmiszeripar a GDP előállításából 1,9 százalékkal részesedett 2017-ben, az ágazat bruttó hozzáadott értéke 2,2 százaléka volt a 

teljes nemzetgazdaságénak. Az élelmiszer-, ital- és dohány-termékcsoport – a nyersanyagok árufejezetbe sorolt mezőgazdasági eredetű 

nyersanyagokkal együtt – 2017-ben 8,5 százalékkal részesedett Magyarország külkereskedelmi kiviteléből és 5,6 százalékkal a 

behozatalból. A termékcsoport egyenlege 915 milliárd forint aktívumot mutatott, a behozatal összesen 1737 milliárd forintot, a kivitel 

2652 milliárd forintot tett ki. 

Az előzetes adatok szerint a mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása folyó alapáron 2568 milliárd forint volt 2017-ben, 0,8 százalékkal 

kevesebb az egy évvel korábbinál. A volumen 5,2 százalékos csökkenése mellett az árak 4,7 százalékkal nőttek. A növényi termékek 

aránya 58, az állatok és állati termékeké 34, a mezőgazdasági szolgáltatások és másodlagos tevékenységeké 7,5 százalék volt. A 

nemzetgazdaság összes beruházási értékéből a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ág 4,8, az élelmiszeripar 3,1 százalékkal 

részesedett. A teljes nemzetgazdaság beruházási volumene 17, a mezőgazdaságé 12 százalékkal nőtt, az élelmiszeriparé 1,6 százalékkal 

csökkent. 

2017-ben a mezőgazdasági termelői árak az előzetes adatok szerint 5,6 százalékkal emelkedtek, ezen belül a növényi termékek 3,3, az 

állatok és állati termékeké 9,3%-kal. A mezőgazdasági termőföldárak – az előző két év 16, majd 10 százalékos növekedése után – 

átlagosan 22 százalékkal haladták meg az egy évvel azelőttit. Ezen belül a szántó ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 25 

százalékkal. Egy hektár szántóföld országos átlagára 1 302 400 forint volt. 

2017-ben kukoricából 22, búzából 6,5 százalékkal kevesebbet takarítottak be, mint 2016-ban, a termés mennyisége 6,8, illetve 5,2 

millió tonna volt. Napraforgóból 2,0 millió, repcéből 939 ezer tonna termett. A szarvasmarha-állomány 2011 óta folyamatosan bővül, 

2017. december 1-jén 2,1 százalékkal több jószágot (870 ezer darabot) tartottak a gazdák, mint egy évvel korábban. A sertésállomány 

nagysága 2,9 millió alá esett, a juhállomány 1,1, a baromfiállomány 40,1 millió volt. Az előzetes adatok szerint a hazai vágóállat-

termelés 4,3 százalékkal csökkent, a teljes mennyiség 1,5 millió tonna volt. 

 

A teljes elemzés itt elérhető:  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/mezoszerepe17.pdf  
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Márciusban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és  -képzés t is , hiszen az a cél, hogy a nyár folyamán már az első itt gyárt ott repül ő ki is  gördü lhessen az üzembő 

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/mezoszerepe17.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/mezoszerepe17.pdf


A kormányok kétharmada sokallja a tervezett vágásokat 

 

Tizenkét nappal az Európai Bizottság javaslatának bemutatása után a tagállamok képviselői az általános ügyek tanácsának május 14-i 

nyilvános vitáján első ízben fejtették ki véleményüket a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret tervezetéről. 

 

Számszerűen a legtöbb kritika a kohéziós (és valamelyest kisebb mértékben a közös agrárpolitikai) büdzsé csökkentésére vonatkozó 

javaslattal szemben fogalmazódott meg a két és fél órás vitán, amelynek során mind a 28 tagállam reagált a nagy tervre. Közülük 16-

17 tagállam Európa-ügyi minisztere jelezte, hogy nem ért egyet a vágással és különösen annak – többségük szerint – aránytalanul nagy 

mértékével.  

A Bizottság a kohéziós forrásokat névértéken 7, a közös agrárpolitika forrásait pedig 5 százalékkal kurtítaná meg 2020 után részben 

így ellensúlyozva a brit kilépés miatt a költségvetésen keletkező „lyukat”, amit Brüsszel éves szinten nettó 12-13 milliárd euróra 

becsül. Több tagország képviselője is ugyanakkor arra mutatott rá, hogy valós értéken jóval nagyobb, 10-15 százalék közötti vágásról 

van szó (miként a BruxInfo nemrég megírta, bizottsági források is elismerték, hogy reálértéken 13 százalékos is lehet a csökkentés). 

 

Konrad Szymanski lengyel Európa-ügyi miniszter – aki elsőként szólalt fel a vitán – reálértéken 10-15 százalékos forráselvonásról 

beszélt, hozzátéve, hogy egyes országok esetében akár a 30 százalékot is elérheti a vágás. „Komoly kételyeink vannak aziránt, hogy ez 

(a javaslat) jó tárgyalási alap” - tette hozzá a lengyel miniszter, hozzátéve, hogy Varsó „nem fogadja el a forradalmi csökkentéseket, 

különösen nem a közös agrárpolitikát, a KAP-ot illetően. Szlovák kollégája, Ivan Korcok úgy vélte, hogy a kohéziót és a 

mezőgazdaságot illetően „nem arányosak a csökkentések, a regionális politikánál egyenesen túlzott mértékűnek nevezte ezeket, 

aggodalmának adva hangot, hogy a legkevésbé fejlett régiók lesznek a vesztesei a reformnak. A cseh EU-ügyi államtitkár is azt 

hangsúlyozta, hogy a felzárkóztatási büdzsét érintő megtakarítások valós értéken 15 százalékot tesznek ki, és ha az infláció mellett a 

nemzeti összjövedelem változását is figyelembe veszik, akkor 20 százalékos is lehet a kurtítás. Az átmeneti régiók esetében, amelyek 

az egy főre eső uniós átlagos GDP 75 százaléka fölé kerülnek, akár 35-40 százalékot is elérheti szerinte az elvonás. 

 

Még ennél is radikálisabb csökkentést vizionált a litván miniszter, aki közölte, egyes számítások szerint akár 45 százalékkal is 

zsugorodhat a kohéziós politikára fordítandó összeg. 

A közös agrárpolitikai és a kohéziós támogatások drasztikus megnyirbálásáról beszélt Várhelyi Olivér, hazánk állandó EU-képviselője 

(nagykövete), aki szerint éppen hogy erősíteni, és nem pedig csökkenteni kellene a politikát. Helytelen megközelítésnek tartotta, hogy 

az új és a régi prioritások között kell dönteni, ezért szerinte az új politikai prioritásokra új pénzek kellenek, amit Magyarország akár a 

GNI 1,2 százalékáig növelve a befizetését, kész lenne megfinanszírozni. 

Összességében 16-17 ország kifogásolta a kohéziós és/vagy a közös agrárpolitikai büdzsé megkurtítására vonatkozó szándékot. 

Ezek: Lengyelország, Észtország, Portugália, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Görögország, Franciaország, Szlovákia, Románia, 

Málta, Magyarország,Csehország, Írország, Horvátország, Olaszország (Bulgária soros elnökként nem szólt hozzá, de alighanem 

ugyanebbe a táborba tartozik). 

 

Günther Oettinger, költségvetési biztos azzal válaszolt a kritikákra, hogy a két nagy hagyományos politikán megkerülhetetlen a 

megtakarítás. Szerinte a 7 százaléknál is az egy főre jutó GDP nagysága legyen a meghatározó szempont a kohéziós források  

tagállamok közötti elosztásánál. A magyar nagykövet egyenesen az egyetlen releváns elosztási kritériumnak nevezte az egy főre jutó 

GDP-t (ezt a jelenlegi képletben 86 százalékban veszik figyelembe, de Oettinger szerint 2020 után is legalább 80 százalék erejéig, 

miközben más szempontokat is figyelembe vesznek majd, mint az éghajlatváltozást vagy a migrációt).  

Németország és Franciaország miniszterei megerősítették, hogy készek többet befizetni a közös büdzsébe. Michael Roth, német EU-

ügyi államtitkár szerint a német hozzájárulás aránya a brit kilépés után a jelenlegi 21 százalékról 24-25 százalékra nőhet. 

Sokatmondóan hozzátette, hogy a német engedékenység nagymértékben függ majd a pénzköltés szabályaitól. 

Hat uniós tagállam – köztük öt nettó befizető – félreérthetetlenül jelezte, hogy ellenzik az uniós büdzsé – és ami ezzel jár – a 

befizetések növelését. A finn, a dán, a holland, a svéd, az osztrák és némi meglepetésre a ciprusi miniszter is közölte, hogy kisebb EU-

nak kisebb büdzsé dukál. 

 

Többen közülük – a svédek és a finnek például – leszögezték, hogy a kiadási plafon (főösszeg) nem mehet a GNI 1 százaléka főlé. 

Az uniós kifizetések Bizottság által javasolt jogállami kritériumok betartásától való függővé tételét nyolc delegáció – a holland, a 

görög, a francia, a finn, az olasz, a svéd, a belga és valamelyest általánosabban a német – határozottan üdvözölte, míg határozott 

fenntartásokat csak három küldöttség, a magyar, a lengyel és a cseh jelzett. Olaszország is felhívta a figyelmet bizonyos nehézségekre. 

A magyar nagykövet figyelmeztetett, hogy óvatosnak kell lenni a jogállamisági kritérium bevezetésével és úgy vélekedett, hogy 

„súlyos aggályok merülnek fel a javaslat jogalapját illetően”. Emellett problémának nevezte arányosság szempontjából is a javaslatot 

és a Bizottság által javasolt „rendkívül tág kritériumokat”. Érdekesség, hogy az olasz képviselő miközben üdvözölte a jogállami féket, 

az erre vonatkozó rendelettervezet jogalapját kétségesnek nevezte. Lengyel kollégája elmondta, hogy országa kész az uniós források 

ellenőrzésének alávetni magát, de a javaslatban leírt procedúra szerinte a Bizottság részéről a hatalom megragadásával érne fel, és a 

testület a végrehajtási szabályokon keresztül gyakorlatilag az Európai Bíróság szerepét venné át. 

Cseh részről megértik a jogállami szempont érvényesítését, de hangsúlyozzák, hogy erre megvannak a megfelelő mechanizmusok az 

EU-szerződésben. A Bizottság által javasolt fordított minősített többségi döntéshozatal a cseh államtitkár szerint nem megfelelő és 

intézményi aránytalansághoz vezet. 

 

 



 

A juh- és kecsketejet is támogatják a jövőben 

 

A magyar juh- és kecsketenyésztő számára kedvező hírek láttak napvilágot Brüsszelben. A Parlament felkéri ugyanis a tagállamokat, 

hogy a tejágazati csomag pénzügyi támogatását mostantól a juh- és kecsketejre is terjesszék ki. 

 

„A nagy többséggel megszavazott, az EU juh-kecske ágazata előtt álló kihívásokról szóló jelentésbe sikerült belefoglalnunk szinte 

minden magyar javaslatot” – jelentette ki Erdős Norbert fideszes EP-képviselő a plenáris szavazást követően, Brüsszelben. A 

politikus úgy látja, hogy az ágazat vidéki, különösen elmaradott térségbeli foglalkoztatásban betöltött kiemelt szerepe, valamint a 

természeti környezet és a táj megőrzésében nyújtott jelentős hozzáadott értéke miatt szükség van a juh- és kecsketartók helyzetének a 

javítására. 

 

A magyar Juh Terméktanáccsal és az Agrárkamarával közösen kidolgozott javaslatai a tenyésztők tevékenységének a könnyítését, a 

felesleges adminisztratív akadályok lebontását és a juh- és kecske ágazat célirányosabb támogatását célozzák. 

 

Bizakodásra adhat okot, hogy az ottani parlamenti jelentéstevő egyes javaslatait már a kezdetektől fogva beépítette a 

szövegtervezetbe, mint a termeléshez kötött támogatások megőrzését és egy külön összegnek a juh- kecske ágazatra történő 

elkülönítését az agrár-marketing forrásokból. 

 

Erdős Norbert hozzátette: 

 

„A Magyarországon jellemző száraz és rossz minőségű füves területeket tekintve komoly nemzeti siker, hogy a parlament támogatja 

az ökológiai jelentőségű területeken történő legeltetés engedélyezését, valamint kiterjeszti a rendelkezésre bocsátott forrásokat a juh- 

és kecsketejre is a tejágazati csomag végrehajtása során”. 

 

A jelentés elismeri a juh- és kecske ágazatot segítő, termeléshez kötött támogatásokat, amelyek megtartása rendkívül fontos a 

tenyésztők termelékenységének, versenyképességének, valamint a termékek minőségének, és a juh- és kecskehús-ellátás 

biztosításának szempontjából. A jelentés felszólítja a tagállamokat, hogy az agrár-környezetvédelmi kifizetéseket a juh és kecske által 

használt legelőterületekre is terjesszék ki. Szintén tekintettel kell lenni az EU és a harmadik országok közötti szabadkereskedelmi 

megállapodások egyes közvetett hatásaira. „A jelentés kiemeli azt a tényt, hogy az Európai Unióban a bárányokat 6 vagy 9 hónapos 

korban hozzák általában forgalomba, addig ezzel szemben ez 12 hónap Ausztráliában és Új-Zélandon, melyek jelenleg az EU 

legnagyobb juhhús beszállítói, és melyekkel az EU a szabadkereskedelmi tárgyalásokat hamarosan megkezdi” – emlékeztetett Erdős 

Norbert. Biztosítani kell, hogy az EU belső piacán az importált ausztrál és új-zélandi bárányhúst ne lehessen kedvezőbb körülmények 

között értékesíteni, mint az Unió területén belül előállított, például magyar bárányhúst. 

 

A jelentés vitájában Erdős Norbert külön kitért a legelőterületek jobb kihasználását és a kérődzők tenyésztésének ösztönzését célzó új 

javaslatára, amelyet az uniós agrárpolitika jövőjéről szóló EP-jelentés tervezetéhez adott be. Úgy látja, az EU jövőbeni 

agrárpolitikájában el kellene érni, hogy csak azon állattenyésztő kaphasson közvetlen támogatást, aki az adott állandó legelőn 

hektáronként legalább 0,2 állategység kérődzőt tart. 

 

„Ezzel sokat lehetne javítani a mezőgazdaságon belüli egyensúly helyreállításán az állattenyésztés javára. El kell kerülni, hogy egy 

gazda akkor is megkapja az uniós támogatást, ha csak a legelője évenkénti kötelező kaszálását végzi el” – emelte ki a fideszes 

politikus. 

Szigorodik, de enyhül is a bioélelmiszerek szabályozása 

Elfogadta az Európai Parlament azt a tervezetet, amely 2021-től kezdve jelentősen átalakítaná a bioélelmiszerek termelésének kereteit, 

illetve az ilyen termékek közösségen belüli jelölését. A Strasbourgban ülésező EP nagy többséggel, 466 igen, 124 nem, és 50 tartózkodás 

mellett döntött a kérdésben. 

Az új szabályozás több fontos elemből áll, és a fő célja, hogy felkészítse az uniós biopiacot az egyre inkább növekvő keresletre 

Ennek érdekében újraszabályozzák a harmadik országokból érkező bioélelmiszerek importját, és az EU-n belüli termelést egyaránt. Az 

egyik legfontosabb fejlemény az, hogy a bioélelmiszerek teljes termékpályáját a főszabály szerint évente ellenőrizni fogják. Ez jelentheti a 

termelők, a feldolgozók, a szállítók és kereskedők ellenőrzését is, a kontroll pedig előzetes bejelentés nélkül történik majd. Fontos változás 

az is, hogy véget fognak vetni a harmadik országokból érkező, esetenként ma még megengedő szabályozásnak. Ezzel pedig az USA-ból, 

Kanadából, és máshonnan érkező biotermékeknek mindenben meg kell felelniük majd az EU előírásainak. Ha ez nem sikerül, akkor nem 

nevezhetik a terméket bioterméknek az EU piacain. De nem csupán szigorítás lesz. Az új szabályozással több ponton segíteni is akar az EU 

a biotermelés felfuttatása érdekében: A jövőbeni szabályozás elfogadja majd a vegyes gazdaságok fogalmát. 

Ez azt jelenti, hogy egy szervezeten belül lehetséges lesz konvencionális – és biotermelést folytatni, amennyiben a kettőt világosan és 

szigorúan elválasztják egymástól. A kisebb termelőknek ezen felül az ígéretek szerint egyszerűbb adminisztrációval kell számolniuk, ha 

biotermelésre kívánnak áttérni. Szó van még egy nagy adatbázis felállításáról is, amely a biominősítésű szaporítóanyagokat listázza majd, 

tehát vetőmagokat, továbbtenyésztésre, szaporításra alkalmas állatokat tartalmazna. Ennek segítségével a biotermelők könnyebben 

jutnának hozzájuk, és stabilabb utánpótlást tudnának biztosítani a további munkához. 

 



 

Újabb fontos határidőre kell figyelniük az őstermelőknek 

Június 15-ig kell bejelenteniük az őstermelőknek a falugazdászoknál azokat a változásokat, amelyek a földhasználatra, illetve az 

állattartási és növénytermelési tevékenységre vonatkoznak. A személyes adatok módosulását viszont nem egy adott konkrét határidőig, 

hanem a változástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. 

Az őstermelői igazolványról szóló 2015-ös kormányrendelet szerint egyes adat változásokat elegendő évente egyszer, június 15-ig 

bejelenteni a falugazdászoknál. Ezek a termelési adatokra vonatkoznak: 

- a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt földterület nagysága, művelési ága 

- az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott állatfaj megnevezése 

- a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés 

volumenére, és az értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat; 

- az állati fajok megnevezése, az értékesíteni kívánt termékek mennyisége 

- a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte. 

Ugyanakkor a legtöbb adatban, így az őstermelő személyes adataiban (név, lakcím, adószám) vagy az értékesíteni kívánt termékek 

változásait a bekövetkezéstől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha a 

közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak, illetve 

azt már nem őstermelőként kívánják folytatni. 

Ha valaki nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őstermelői tevékenységből származói 

termékét értékesíteni is szeretné, nem feltétlenül a fenti határidők az irányadók. Az értékesítési tevékenység előtt ugyanis aktualizálni, 

módosítani kell az adatokat a falugazdásznál, mivel az ellenőrző hatóság az értékesítés helyszínén tapasztaltakat az őstermelői 

nyilvántartásban szereplő adatokkal összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor két hónaptól két évig terjedő időszakra is eltilthatja az 

őstermelőt tevékenységének végzésétől. 

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az adatokban bekövetkezett 

változások bejelentésekor. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti 

jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvosi igazolással és teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. A személyazonosság megállapítására alkalmas és érvényes 

igazolványnak, valamint a változás-bejelentésben érintett őstermelői igazolványnak és a még le nem zárt értékesítési betétlap(ok)nak is 

rendelkezésre kell állnia az ügyintézéskor. Az őstermelői igazolvány módosítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is 

díjmentesen végzi. 

 

 

Új alosztályok alakultak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül 

Létrejött a kamarán belül a vízgazdálkodási alosztály és a környezeti és fenntarthatósági alosztály. A céljaik közt szerepel  

egyebek közt a vízjogi engedélyezési folyamatok egyszerűsítése, szántóföldi vízkezelési technológiák kidolgozása, az 

öntözésfejlesztés, továbbá foglalkoznak az ökológiai gazdálkodással, a növényvédő szerek használatával is. 

 

Néhány hete, 2018. elején alakult meg – Kis Miklós Zsolt, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökének 

irányításával, valamint Szabó Levente országos osztályelnök szakmai vezetésével – a NAK Környezeti, vízgazdálkodási és 

fenntarthatósági osztálya. Ennek keretében jött létre most a két alosztály, melyek az országos osztálytagok észrevételeinek 

figyelembevételével, meghatározott munkatervvel irányozza elő az érintett gazdálkodók érdekeinek érvényesítését és a szakmai 

ismeretek terjesztését. 

A vízgazdálkodási alosztály vezetője Varga Gyula (Irrifarm Kft.) lett. A rendszeres osztályüléseken és szakmai konzultációkon túl a 

vízgazdálkodási alosztály előirányozza évente legalább egy bemutatóval egybekötött szakmai szimpózium szervezését, az öntözésben 

érintett intézmények, szakmai döntéshozók és felsőoktatási intézmények bevonásával. Az alosztály munkatervében többek közt ütemezi 

azon módosító javaslatok megfogalmazását, amelyek segítik a Vidékfejlesztési Program (VP) öntözéses pályázatait, a vízjogi 

engedélyezési folyamatok, valamint az azokhoz szükséges földtulajdonosi hozzájárulások megszerzésének egyszerűsítését. 

A szakmai célok között szerepel szántóföldi vízkezelési technológiák kidolgozása, összehangolt informatikai, távérzékelési és 

ellenőrzési rendszerek tervezése, valamint a meteorológiai hálózatok, előrejelző rendszerek összekapcsolási lehetőségeinek 

feltérképezése. Továbbá a precíziós öntözési technológiák tekintetében olyan javaslatok kidolgozása, amelyek megteremtik a szakmai 

megoldások feltételrendszerét. Az alosztály mindezen témákban adott megoldási javaslataival hozzájárul a kormányhatározat alapján 

készülő öntözésfejlesztési stratégiához is, amelyhez egyrészt a kamara újra felmérte közel negyvenezer termelő – több mint egymillió 

hektárra adott – öntözési vízigényét, és amely stratégiát a kamara bevonásával kell elkészíteni és a kormány elé terjeszteni. 

A környezeti és fenntarthatósági alosztály vezetőjének Czeller Gábort, a Magyar Biokultúra Szövetség elnökét választották meg. Az 

alosztály céljai között szerepel olyan javaslatok kidolgozása, amelyek segítik a VP ökológiai gazdálkodási támogatási keret teljes 

kihasználását, illetve a géntechnológiai módosítás új technikáinak értékelését az élelmiszer-gazdaság vonatkozásában. Ezen túlmenően 

javaslatot fogalmaz meg a növényvédő szerek felhasználásánál a kritikus, illetve környezetbarát hatóanyagcsoportok kezelésére, a 

kormányzat által elfogadott Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért stratégia köztes értékelésére. Továbbá a 

precíziós gazdálkodási technikák környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelésére, illetve a jó gyakorlatok kidolgozására és 

elterjesztésére a humuszt megőrző gazdálkodási formák tekintetében. Emellett előirányozza egy olyan adatgyűjtési kérdőív készítését a 

gazdálkodói körben, amely szakmailag megalapozza az új VP agrárkörnyezeti támogatásait. 

 

 



 

 

 

 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse 

Tel.: 0630/ 261-1537 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 

Továbbra is kiemelt támogatásra számíthatnak a hazai nemzetiségek 

 

Jelentősen bővültek a nemzetiségek támogatására fordított források az elmúlt időszakban, és a kormány a jövőben sem kíván filléreskedni 

- mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt, 2018. május 15-én, 

Budapesten. 

A tárca nélküli miniszteri posztra jelölt politikus kinevezése előtti meghallgatásán úgy fogalmazott: minden nemzet egyszeri és 

megismételhetetlen érték, olyan sajátos értékgazdagság, amit az adott nemzet, nemzetrész adhat csak, s ez különösen igaz a nemzetiségek 

tekintetében. Kiemelte: arra a törekszik, hogy ezeket az értékeket megvédjék. 

 

Azoknak a nemzetiségeknek az esetében, amelyeknek van anyaországuk, létezik egyfajta küldetés is, amely arra irányul, hogy betöltsék a 

híd szerepét az adott állam és Magyarország között - mondta. Ha ugyanakkor nézeteltérés, vita van az adott országgal, abból semmilyen 

hátránya nem lehet az adott nemzetiségnek nálunk - jelentette ki Semjén Zsolt, aki külön megköszönte a vegyes bizottságokban való 

munkát, amelyet a nemzetiségek részéről példaértékűnek nevezett. Minden kultúrát, minden népcsoportot, minden nemzetiséghez tartozót 

tisztelnek, becsülnek, de soha nem fogadják el, hogy egy pár éve idejött népcsoportnak hasonló jogai legyenek, mint az őshonos 

kisebbségeknek, amelyek a magyar nemzet államalkotó részei. 

 

Szólt a nemzetiségi törvényről is, amely szerinte kiállja az idők próbáját, s történelmi tett volt a keresztülvitele. Jelezte: ha olyan 

szempontok merülnek fel, amely a nemzetiségeknek fontos, érdemi és szükséges a változtatás, és a bizottság helyesnek látja, akkor 

nyitottak a módosításra. Az elmúlt időszakban 12-ről 82-re nőtt a nemzetiségi intézmények száma - ismertette, hozzátéve: ő nagy híve az 

intézmények átvételének, egyházi és nemzetiségi vonatkozásban is. Ezen intézményeknél mindig van egyfajta plusz, ami gazdagabbá 

teszi őket - mondta. 

 

Kitért arra is: háromszorosára nőtt a területre fordított összeg, most 10,5 milliárd forint. Azt ígérte, ha értelmes javaslat van, a kormány 

nem fog filléreskedni a jövőben sem. 

 

A miniszterelnök-helyettes megjegyezte: Ritter Imre német nemzetiségi képviselő történelmet írt azzal, hogy mandátumot szerzett a 

magyar Országgyűlésben. 

Programajánló 

2018. május 31.- június 2. 

Hetényi Talicskaolimpia Hosszúhetény 2018 

Sportpálya – 7694 Hosszúhetény 

  

2018. június 7.- június 16. 

Pécsi Országos Színházi Találkozó - POSZT 2018 

Zsolnay negyed – 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. 

 

2018. június 17. 

Mohácsi Tamburafesztivál 2018 

Busóudvar – 7700 Mohács, Vörösmarty u. 3. 

 

2018. június 20.- 23. 

Fishing on Orfű 2018 

Panoráma Camping – 7677 Orfű, Dollár u. 1. 

 

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT 

Állandó Titkárság 

H-1053 Budapest, Szép utca 2. 

Központi e-mail cím: mnvh@szpi.hu 

 

Központi telefonszám: +36 1/457-5582 

 


