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EMVA monitoring adatszolgáltatás
Hazánk az Európai Unió új költségvetési időszakában - 2007 és 2013 között - közel 5 Mrd euró forrás
felhasználására jogosult. Ez az összeg teljes egészében a magyar mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére
fordítható. Az agrár- és vidékfejlesztés területén hazánknak nyújtható közösségi források nagysága jelentős
mértékben függ a megvalósult projektek és programok eredményességének korrekt jelentéseken alapuló
bemutatásától.
A fentiek szellemében idén is kell adatokat szolgáltatni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére
azoknak, akik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében támogatást vettek igénybe. Az adatszolgáltatás módját és idejét 18/2009
(III.6.) FVM rendelet szabályozza, melyet az alábbiakban részletezünk.
Az adatszolgáltatás a Program célkitűzéseihez viszonyított előrehaladás, hatékonyság és eredményesség mérése
érdekében az ügyfelek általános gazdálkodási adatainak, illetve az általuk megvalósított műveletek pénzügyi és
fizikai megvalósítására vonatkozó monitoring adatok meghatározott rendszerességgel történő jelentésére
vonatkozik.
A monitoring adatszolgáltatás minden támogatásban részesülő számára kötelező. Amennyiben az ügyfél
teljeskörű – minden támogatási határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó –
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal,
hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, akkor mulasztási bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan gazdálkodóra, aki támogatási határozattal rendelkezik.
A támogatott ügyfeleknek a támogatási határozat meghozatalát követően a jogszabályban előírt fenntartási
illetőleg működtetési kötelezettség időszak végéig minden év február 1. és március 1. között elektronikus úton
teljesíteniük kell adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Az ügyfél köteles:
•
a támogatási határozat meghozatalát követő év február 1. és március 1. közötti időszakában az általános
gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatásnak köszönhetően elérni
kívánt eredmények adataira, valamint
•
a művelet megvalósításának időszakában, minden év február 1. és március 1. között a művelet
megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves
adatokra; továbbá
•
a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési döntés meghozatalát követő év február 1. és március
1. közötti időszakában a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért
eredményekre vonatkozó záró adatokra; illetve
•
jogszabályban előírt fenntartási illetőleg működtetési kötelezettség ideje alatt, minden év február 1. és
március 1. közötti időszakában fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
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Az adatszolgáltatás módja:
Az éves jelentéseket kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Felhasználónév
és jelszó az önkormányzatok okmányirodáiban igényelhető.
A kitöltő felület várhatóan 2010. február 1-től lesz aktív a www.mvh.gov.hu oldalon.
A beadás után a jelentésről az MVH visszaigazolást küld e-mailben, illetve továbbítja a jelentést az értesítési
tárhelyre. A www.magyarorszag.hu oldalon található tárhelyről ezután letölthető és kinyomtatható lesz a
dokumentum.
Az adatszolgáltatás során megválaszolandó fontosabb kérdések:
• Foglalkoztatotti létszámadatok
o Fő
o Munkaóra
o Új munkahelyek
• Pénzügyi adatok
o Fedezeti összeg
o Nettó árbevétel
o A beruházás összes kiadása
• Egyéb adatok
o Bevezetett új termékek száma
o Bevezetett új technológiák száma
Az egyes jogcímekhez kapcsolódó speciális kérdéseket a szabályozó rendelet melléklete tartalmazza.
Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni.
Fontos, hogy az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének meghatalmazott útján is eleget tehet, ebben az
esetben a meghatalmazást az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni.
Az MVH jogosult a monitoring adatokra vonatkozóan az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrizni,
valamint jogosult adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni.
Ezért felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az adatszolgáltatást határidőre teljesítse, mert a számítógépes
rendszer a határidő lejártát követően nem fogadja be az adatokat!
A monitoring jelentéssel kapcsolatos kérdéseiket a szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címen tehetik fel.
Amennyiben személyes segítségnyújtást kérnek az adatlap kitöltésében, kérjük jelezzék azt területileg illetékes
kollégáinknak.
Nagy Balázs - Bányai Tibor
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A vetőmag jogdíjról
A legtöbb termelő már kapott levelet a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.-től, amiben kérik a termelőket, hogy
nyilatkozzanak az általuk vetett vetőmagról. Sokan azonban nem tudják, hogy miről is van szó igazából. Ezért
szeretnénk segíteni Önöknek ezzel a cikkel.
Egy új fajta létrehozása mögött a nemesítők több éves anyagi és szellemi ráfordítást igénylő alkotómunkája
húzódik meg. A nemesítés előrehaladásának eredményeiből közvetlenül és elsősorban a termelők részesednek
azáltal, hogy az új, egyre nagyobb termőképességgel és ellenálló-képességgel rendelkező fajta elengedhetetlen
feltétele a versenyképes növénytermesztésnek. Az új fajták szükségességét emellett a feldolgozóipar is igényli az
egyre jobb minőségű és egyre speciálisabb alapanyag szükségletével.
A növénynemesítés a jelen piaci versenykörülmények között egyre költségesebb tevékenységgé vált. Ezeknek a
költségeknek túlnyomó részét a vetési célú fajtahasználat után a fajtatulajdonost megillető licencdíj hivatott
fedezni. Magyarországon manapság (különösen az elmúlt 5 évben) egyre kevesebb termelő vásárolja meg az
öntermékenyülő növények fajtáinak minősített vetőmagját, inkább az ún. utántermesztett szaporítóanyagot
választják. A felújítási arány csökkenés a kalászos vetőmagoknál különösen drasztikus. Míg az Európai Unióban a
fémzárolt vetőmag használata átlagosan 50–60%, hazánkban ez az arány 30% körül mozog. Könnyen belátható,
hogy a minősített vetőmagforgalom után befolyt összeg messze nem elegendő a kutatások finanszírozásához. Ilyen
alacsony vetőmag-felújítási arány következményeként a nemesítő intézetek mellett a vetőmag-előállítók is komoly
anyagi gondokkal fognak küzdeni. A folyamat negatívan hathat a nemesítői alkotómunkára, a vetőmag-előállítás
színvonalára, s ezen keresztül a mezőgazdaság egészére is.
Az EU-ban, így már Magyarországon sem gyakorlat, hogy az állam támogatná a nemesítést. Ezért a nemesítő
intézeteknek, fajtatulajdonosoknak saját forrásokra kell támaszkodniuk. Az egyik, mára már közismert forrás a
fajtaoltalommal rendelkező (MSZH, CPVO) fajták minősített vetőmagjának vetési célú felhasználása után a
licencdíj begyűjtése, fajtahasznosítási licencszerződésben rögzített módon. A másik lehetséges bevételi forrás a
Magyarországon eddig még nem működő, a mezőgazdasági termelő által termelt és saját részre visszavetett nem
minősített vetőmag (Farm Saved Seed = FSS) után is következetesen beszedett fajtahasználati díj.
A növényfajták oltalmának újraszabályozását elsősorban az európai közösségi jog szabályai tették indokolttá.
1994-ben létrehozták a közösségi növényfajta-oltalmi rendszert, amelynek alapján a Közösségi Növényfajtahivatalhoz tett bejelentés alapján oltalom szerezhető az Európai Unió egész területére. A közösségi oltalom az
Európai Unió összes tagállamában oltalmat biztosít, és a nemzeti oltalmaktól függetlenül működik, azzal, hogy
ugyanazon fajta egyszerre csak az egyik rendszeren belül élvezhet oltalmat.
A rendszer párhuzamosan működik a nemzeti növényfajta-oltalmi rendszerrel, ezért a nemzeti jogalkotók az
Európai Unió tagállamaiban a két rendszer egységes szabályozására törekszenek. A nemzeti oltalmi rendszer
újraszabályozásánál mind az anyagi, mind az eljárásjogi szabályokat illetően figyelembe vette a jogalkotó a
közösségi szabályokat, így a közösségi szabályozással azonos módon rendelkezik a gazdálkodói privilégiumról is.
A hazai jogalkotó tehát a nemzeti oltalom alatt álló fajták tekintetében a közösségi rendszerrel párhuzamos
szabályozás kialakítására törekedett; a közösségi szabályok részletes megismétlése helyett pedig azt a jogalkotási
technikát választotta, hogy az érintett rendelkezésekre való utalással a közösségi jogszabályokat „alkalmazni
rendeli” a nemzeti oltalom alatt álló fajtákra is
A jogszabály módosítás nem egy újfajta fizetési kötelezettség, hanem a gazdálkodói privilégium jogintézményéhez
kapcsolódó olyan díjigény érvényesítését kívánja „élővé tenni”, amely a hazai jogban – csakúgy, mint a közösségi
jogban – jelenleg is megtalálható, csupán a megfelelő részletszabályok hiányában a díjigény érvényesítésére mind
ez ideig nem volt megfelelő mód.
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A gazdálkodói privilégium lényegét tekintve a mezőgazdasági termelők érdekeit szolgáló jogintézmény, amely azt
biztosítja, hogy meghatározott körben jogosult engedélye nélkül hasznosíthassák egyes oltalom alatt álló
növényfajták vetőmagjait (vagyis az utántermesztett vetőmag hasznosítása ne minősüljön bitorlásnak, valamint ne
kelljen utána licencdíjat fizetni). A jogosultat ennek fejében megillető – a licencdíjnál lényegesen alacsonyabb
mértékű – díjazás ennek a „mentesülésnek” az ellentételezése.
A gyakorlati megvalósítást illetően az EU-ban számos tagországában több éve jól működő rendszerek mintájára,
hazánkban is a fajtatulajdonosok alapításával és megbízásából erre a tevékenységre létesített cég fogja a jogdíjat a
gazdálkodóktól begyűjteni. A fajtahasználati díj mértéke a fémzárolt vetőmag árába beépített licencdíj 50%-a, mely
mértéket a vetési szezon kezdetéig a fajtatulajdonosok fajtánként kötelesek az FVM hivatalos lapjában közzé tenni.
A gazdálkodót adatszolgáltatási kötelezettség terheli, nyilatkoznia kell az általa művelt terület nagyságáról, a
termelt növényfajokról, a licencdíjra jogosult fajok esetében a fajtaösszetételről, illetve a fémzárolt és
utántermesztett vetőmag mennyiségéről. Amennyiben a feldolgozást nem saját maga végezte, meg kell jelölnie az
utántermesztett vetőmag feldolgozását végző személyt is. A feldolgozást végző személynek szintén nyilatkoznia
kell arról, hogy mely gazdálkodónak milyen fajtából és mennyi terményt dolgozott fel vetőmag-előállítási célból.
Ez lehetőséget biztos a keresztellenőrzésre, ezáltal a hibák, tévedések alapos kiszűrésére. Fontos kihangsúlyozni,
hogy a jogosult az adatszolgáltatási kötelezettség részleges vagy teljes elmulasztása, illetve valótlan adatok
szolgáltatása esetén követelheti az adatok közlését, illetve az adatok helyesbítését. Ha a szolgáltatott adatok
valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.
Fontos szempont, hogy a rendszer összességében ösztönözze a fémzárolt, minőségi vetőmag használatát, elősegítse
az élelmiszerbiztonsághoz szükséges nyomon követhetőséget, és hozzájáruljon a K+F fejlesztésekhez, illetve a
szellemi tulajdon védelméhez. A jogosultaknak fizetendő díjak beszedése és megfelelő elosztása biztos hátteret
teremthet a folyamatos nemesítői munkához, az új növényfajták előállításához és minősítéséhez.
A jogszabály hatálya alá tartozó növényfajok
a) takarmánynövények:
1. csicseriborsó (Cicer arietinum L.);
2. sárga csillagfürt (Lupinus luteus L.);
3. lucerna (Medicago sativa L.);
4. takarmányborsó [Pisum sativum L. (partim)];
5. alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.);
6. perzsa here (Trifolium resupinatum L.);
7. lóbab (Vicia faba);
8. bükköny (Vicia sativa L.);
b) gabonafélék:
1. zab (Avena sativa);
2. árpa (Hordeum vulgare L.);
3. rizs (Oryza sativa L.);
4. madárköles (Phalaris canariensis L.);
5. rozs (Secale cereale L.);
6. tritikálé (X Triticosecale Wittm.);
7. búza (Triticium aestivum L. emend. Fiori et Paol.);
8. durumbúza (Triticum durum Desf.);
9. tönkölybúza (Triticum spelta L.);
c) burgonyafélék:
burgonya (Solanum tuberosum);
d) olaj- és rostnövények:
1. olajrepce [Brassica napus L. (partim)];
2. réparepce [Brassica rapa L. (partim)];
3. lenmag, kivéve rostlen (Linum usitatissimum).
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Az adatokat 2009. év esetén csak az őszi időszakban vetett vetőmagokra vonatkozik, a törvény ugyanis 2009.
augusztus 1-én lépett hatályba.
Mentesül a díjfizetés alól a termelő, ha szántóföldi növénytermesztéssel 20 ha-nál, illetve burgonya esetében 1 hanál kisebb területen foglalkozik. Az adatlap vonatkozó részeit kitöltve, az aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal
együtt azonban nekik is vissza kell küldeni.
Minden egyéb esetben a meghatározott fajták után meg kell fizetni a díjat. A hektáronként fizetendő jogdíj mértékét
a közzétett ajánlott vetési mennyiség és a jogszabály szerinti számolt licencdíj szorzata adja, melyet a Fajtaoltalmi
Nonprofit Kft. által képviselt fajtákra az általuk kiküldött levél 1. számú mellékletében adnak meg a megbízói
szerződések szerint.
Elvileg a mellékletben nem felsorolt fajták esetén is fennáll jogdíj fizetési kötelezettség, ezt azonban a Fajtaoltalmi
Nonprofit Kft. nem érvényesítheti, mert nem rendelkezik megbízói szerződéssel!
Fontos, hogy az adatszolgáltatás és díjfizetés törvényi kötelezettség. Valótlan adat közlése esetén a bizonyítás 3
évre visszamenőleg a hasznosítót (termelőt) terheli, melyet okirattal is alá kell támasztani. Más kérdés, hogy az
újonnan létrejött cégnek milyen eszközei lesznek majd az ellenőrzések elvégzésére...
Amennyiben a cikkben írottakkal kapcsolatban kérdése van, kérjük, írjon e-mailt szaktanacsadas@eurofarm.hu email címre.
Bányai Tibor

Mezőgazdasági gépek közúti közlekedése I. rész
Cikksorozatunk első részében röviden összefoglaljuk a mezőgazdasági gépek közúti közlekedésével kapcsolatos
legfontosabb szabályokat.
Útvonalengedély
A 2009. július 7-én érvénybe lépő, meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet az időszakos útvonalengedélyek eljárási díját 60%-kal
mérsékelte, és a közútkezelői hozzájárulást a telephelytől számított 20 km-es körzet helyett 50 km-re növelte, és
megszüntette a pótdíjfizetési kötelezettséget. A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a biztonságos
közlekedés, valamint az utak védelme érdekében a jármű közlekedéséhez - a kérelmező költségére - rendőri
kíséretet, szakkíséretet, illetve egyéb kíséretet is megjelölhet. Szakkíséretet csak a rendelet 4. mellékletben
megjelölt személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet ellátni. Az útvonalengedély kérelmeket egyszerűsített
formában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján (www.kozut.hu) is el lehet érni. Az útvonalengedély
kiállításának feltétele a rendszám megléte. A különböző ideiglenes rendszámokról 35/2000. (XI. 30.) BM
rendeletben találhatjuk meg a részletes előírásokat.
A mezőgazdasági gépekkel kapcsolatban felmerülő másik sokat emlegetett probléma a sárfelhordás. A közutat tilos
beszennyezni, mert az balesetveszélyt okozhat. Amennyiben a szennyeződés mégis megtörtént, azt el kell
távolítani, ha ez nem sikerül azonnal, akkor mindenképpen jelezni kell azt a többi közlekedő számára.
A szabálysértésekért kiszabható büntetések mértékét a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet szabályozza.
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Tápanyagellátás 1.
Talajmintavétel
Az elmúlt évek mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatai szinte minden esetben megkövetelik a
talajvizsgálatokra alapozott okszerű tápanyagellátás folytatását.
Az elkövetkező időszakban a folyamat további erősödése várható, hiszen talajaink rendszeres laboratóriumi
vizsgálata már a területalapú támogatások feltételévé is vált.
A következő cikksorozat információt kíván nyújtani a helyes és költségtakarékos talajmintavételhez, illetve
hozzá kívánja segíteni az olvasót a talajvizsgálati eredmények legalább tájékoztató jellegű értelmezéséhez.
Teszi mindezt annak érdekében, hogy az eddig sokak által "kötelező nyűgként” számon tartott a Gazda
„hasznos segítőjévé” válhasson és elfoglalhassa az őt megillető helyet a mezőgazdasági termelésben.
A szükséges információk szakmai hátterét az UIS Ungarn Kft. biztosítja. Társaságunk 2010. évtől szorosabb
együttműködést kezdett a Magyrországon egyedülálló laborháttérrel rendelkező kft-vel. Az együttműködés
részét képzi az is, hogy ügyfeleink az UIS Ungarn szolgáltatásait kedvezményesen vehetik igénybe!
A hatékony tápanyagellátás akkreditált laboratóriumi vizsgálatokra épülő meglehetősen bonyolult feladati és
döntési rendszer, melynek meghatározó három eleme a talajmintavétel, a laboratóriumi vizsgálat, valamint az
eredményeket és egyéb (élettani, gazdasági) összefüggéseket figyelembe vevő szaktanácsadás, tápanyagellátás
folytatása. Csak abban az esetben lehetünk biztosak abban, hogy fáradozásunk meghozza a kívánt eredményt,
ha mindhárom részfeladat jelentőségét felismerjük és így maximálisan kihasználjuk az általuk biztosított
lehetőségeket.
A szakszerű talajmintavétel
A talajvizsgálati eredmények alapján készített szaktanács eredményességének letéteményese a szakszerű
talajmintavétel. A mintavétel hibái a laboratóriumi analízisen és az
ebből készült szaktanácson keresztül alapjaiban meghatározzák a
gazdálkodás eredményességét. A területet nem kellően reprezentáló
mintákból a területet gyengén, vagy nem jellemző laboratóriumi
eredmények születnek és az ezen eredmények alapján készült
szaktanács nem a valós képet fogja mutatni.
Magyarországon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy számos hazai cég kimagasló minőségű
mintavételi szolgáltatással áll partnerei rendelkezésére. Így amennyiben „biztosra” akarunk menni, célszerű egy
profi szervezetet megbízni a mintavételezés lebonyolításával.
Mivel azonban a talajmintavétel elvégzésére vonatkozóan törvényi előírás még pályázatok esetében sincsen, azt
a nyugat-európai országokhoz hasonlóan maga a gazdálkodó is elvégezheti. Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy
amennyiben területeinket magunk kívánjuk megmintázni, tartsuk be a következőkben közreadott mintavétel
szabályait (MSZ-08-0202-1977), hiszen az itt elkövetett hiba az egész vizsgálati művelet összes hibájának több
mint 80%-a!
A talajmintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta felvétele, mely a talajtulajdonságok és a
tápanyagtartalom meghatározására alkalmas.
A mintavétel során a mintaterületen (max. 5 ha) több leszúrással (minimum 20) részmintákat veszünk. Ezeket a
részmintákat vödörben összegyűjtjük, majd gondosan összekeverjük. Az így kapott homogén, a tábla egészét
reprezentáló átlagmintából mintegy 0,8-1 kg-nyit 1-2 kg talaj befogadására alkalmas polietilén zacskóba
töltünk, melynek mérete lehetővé teszi, hogy az saját anyagával kerüljön bekötésre. A zacskó bekötése előtt a
mintákat mintaazonosító jeggyel látjuk el, mely tartalmazza a gazdálkodó nevét, a vizsgálat jellegét, a
mintavétel helyét és idejét, a parcella jelét, a minta kódját, valamint a mintavétel mélységét (letölthető az UIS
Ungarn Laborvizsgálati és Szolgáltató Kft honlapjáról: www.uis.hu). Az ily módon kiállított mintaazonosító
jegyet külön zacskóba téve (az adatok olvashatóságának biztosítása érdekében) a talajt tartalmazó tasakba
helyezzük.
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A mintavétel gépi és kézi eszközökkel egyaránt végezhető. A kézi eszközök közül a standard fúró a talaj felső
0-30 cm-es (rét, legelő, szántóföld), a rétegfúró 0-60 cm-es rétegének (ültetvények) megmintázására szolgál.
Standard fúró és rétegfúró

A mintavétel során a következő fontosabb szabályokat kell betartanunk:
- Egy átlagminta maximálisan 5 ha területet jellemezhet. Amennyiban a parcella területe meghaladja az 5 ha-t,
úgy a parcellát 5 ha-os, lehetőleg homogén területekre kell bontani. (Jegyezzük meg, hogy a terület csökkentése
növeli a pontosságot)
- A mintavételi pontok kijelölését 1:10.000 léptékű térkép alapján célszerű végezni. Ennek hiányában
használhatók az egyedi blokktérképek másolatai is.
- A térképlapon rögzíteni kell a mintavétel helyszíneit, valamint a begyűjtött minták azonosítóját.
- A térképnek tartalmaznia kell a parcellák határait, azonosítóit
- Az átlagmintát talajtanilag egységes területről, azonos szintből és egységes módszerrel kell venni
o szántóföldi kultúráknál a művelt rétegből (0-30 cm) parcellánként, de maximum 5 ha-onként
o rét-legelő kultúránál 2-20 cm mélységből parcellánként, de maxium 5 ha-onként
o álló kultúránál 0-30, valamint 30-60 cm, bogyósoknál 0-20, valamint 20-40 cm szintekből kell 1-1
talajmintát venni.
- Az átlagminta részmintákból áll. Minél több részmintából rakjuk össze az átlagmintát, annál pontosabb
eredményre számíthatunk.
o rét-legelő esetén minimum 30, szántóföldi kultúra esetén minimum 20 ponton vegyünk azonos
tömegű részmintát.
- A mintázandó területről a részmintákat cikk-cakk vonalban, vagy a két átló mentén vegyük úgy, hogy az a
területet a lehető legjobban reprezentálja.
- A mintavétel megkezdése előtt a talaj felületét a növényi maradványoktól
meg kell tisztítani
- TILOS MINTÁT VENNI
o szántóföldi kultúránál a tábla szélén 20 m-es sávban
o a forgók területén
o a szalmakazlak helyén
o műtrágya, talajjavító anyag, illetve szerves trágya depók helyén
o az állatok delelő helyén
- A mintavétel OPTIMÁLIS időpontja a termés betakarítása utáni, még a
trágyázás előtti időszak, mikor a talaj művelhető állapotban van. Vehető
még minta:
o az ősszel alaptrágyázott területekről a következő évben a trágyázástól számított minimum 100 nap
elteltével
o a tavasszal műtrágyázott területekről a betakarítás után, de az utolsó trágyázástól számított minimum
100 nap elteltével
o szervestrágyázás esetén minimum 6 hónap elteltével
A begyűjtött mintákat igyekezzünk mielőbb egy akkreditált laboratóriumba szállítani, ahol a továbbiakban
szakavatott vegyészek kezei között a minták előkészítése (szárítása, őrlése) után megkezdődik azok vizsgálata.
A cikkben foglaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címre kérjük elküldeni,
kollégáink igyekezni fognak rövid időn belül megválaszolni azokat.
Dr. Kalocsay Renátó
UIS Ungarn
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AKG területmérés
Az ÚMVP Agrár-környezetgazdálkodási célprogramjáról szóló 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet szerint az
előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó, a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozattal rendelkező előzetesen támogatásra jogosultnak a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon
belül elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére, amely tartalmazza a
támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) legalább
3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit.
A területmérést elvégeztethetjük erre specializálódott céggel, vagy pedig elvégezhetjük magunk is a
jogszabályban előírt feltételek betartásával. A költségek kalkulációjánál vegyük figyelembe, hogy az első
kifizetési kérelemnél minden résztvevő gazdaság visszaigényelhet egyszeri 20 Euro + hektáronként 2 Euro
területmérési kompenzációs támogatást.
A területméréssel kapcsolatos legfontosabb előírások
Néhány változás történt az alapfogalmak területén is. A jelenlegi előírások szerint:
Tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítási irányú összefüggő földterület, amelyen egy
földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is;
Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET): egy AKG célprogramba bevitt és egy
egységként meghatározott, összefüggő, egy fizikai blokkon belüli, jól láthatóan elkülönített földterület;
Egy KET tehát több táblát is tartalmazhat. Fontos itt emlékeztetnünk, hogy az integrált szántóföldi
célprogramban résztvevő táblák mérete nem haladhatja meg a 75 hektárt. A területmérés során a KET-eket
kell körbemérnünk, nem a táblákat! A KET-ek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV)
koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet. A program teljesítése során csak a
tábla területe, elhelyezkedése változhat, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem változhat
sem méretében, sem elhelyezkedésében a támogatási időszak teljes időtartama alatt. Ez alól csak a vis maior
esetek jelentenek kivételt (osztatlan közösből kimérés, állami kisajátítás), ám az öt év alatt egy KET területe
így is maximum 3 alkalommal csökkenthető.
A KET felmérésekor a területből ki kell mérni:
- a nem művelt területeket (nádasokat, tanyákat, állattartó épületeket, telepeket, bozótos területeket,
facsoportokat, amelyek alatt művelést, illetve termelést nem folytatnak);
- a nem művelő útnak használt utakat;
- a 2003. június 30-án kultúrállapotban nem lévő, de időközben beművelt területeket.
Két KET elkülönítése:
- Eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód),
- Eltérő növényfejlettségi állapot,
- Gyepek esetében a földfelszíntől számított 1-1,5 m magasságú, 15 cm átmérőjű akácfaoszlopok elhelyezése,
- Szántóföldi kultúra esetén 50-60 cm széles sáv a két kötelezettségvállalással érintett terület között.
Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli táblák elkülönítése:
Egyes szántóföldi növénytermesztési célprogramoknál előírásként szerepel, hogy egy tábla nagysága legfeljebb
75 ha lehet. Két 75 ha-os tábla ugyanazon kultúra esetén akkor jól elkülöníthető és akkor fogadható el, ha a 2
tábla között legalább egy 0,3 ha bármely más kultúrával (más hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el.
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A jogosult földterület beazonosítása során a mezőgazdaságilag ténylegesen művelt, kultúrával fedett terület határait
kell rögzíteni. A támogatásra jogosult terület a művelt terület MePAR alapján támogatható része egy adott fizikai
blokkon belül. A fenti módon beazonosított, támogatható terület eltérhet az ingatlan nyilvántartásban és a
földhasználati nyilvántartásban szereplő területi adatoktól, ezért kell a ténylegesen művelt terület beazonosítását
elvégezni.
A támogatásra jogosult területen belül a KET-eket külön kell kimérni. A mérés során:
a) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határán kell haladni;
b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület által teljesen körülvett, 0,01 hektárt meghaladó
kivett terület van (összefüggő nádas, facsoport, épületek, tanya), úgy mindegyik teljes területét ki kell mérni, mert
ezek a területek nem jogosultak támogatásra;
c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak kell lennie a
valós helyzethez képest;
d) a mért földterület nagyságának megadása kettő tizedes-jegyig szükséges;
e) a lemért földterületet legalább egy pontban jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a támogatási időszak
teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen.
A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint:
a) előzetesen támogatásra jogosult földhasználó neve és regisztrációs száma;
b) AKG célprogram megnevezése;
c) a mérést végző személy neve (majd a kinyomtatást követően aláírása, illetve pecsétje);
d) a mérés időpontjának rögzítése (év-hónap-nap);
e) területnagyság megadása kettő tizedesjegy pontossággal;
f) terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása;
g) pontszámos területszámítási jegyzőkönyv;
h) pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban).
A fenti feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő GPS eszköz beszerzése. Cégünk kapcsolatba lépett egy
nagyobb forgalmazóval, így ügyfeleink részére kedvező feltételekkel tudunk felső kategóriás GPS berendezések
megvásárlásában segítséget nyújtani.
DigiTerra Explorer 6 Professional szoftver tulajdonságai:
A Topcon GMS-2 készülék jellemzői:
• Terepi és irodai térinformatika egyetlen szoftverben
• GPS és GLONASS jelvétel, WAAS/EGNOS jelvétel
• Univerzális használat: SD, Mini SD, Micro SD kártyáról
• 50 (!) L1-es vevőcsatorna
telepítés nélkül futtatható
• Beépített digitális kamera (1,3 Mp)
• Gyors térképmegjelenítés DigiTerra
• Beépített digitális iránytű (bólíntási és orsózási
térképformátumokkal
szögméréssel)
• Egyedi nyomtatás: jegyzőkönyvek és térképek
• Utófeldolgozásos pontosság: akár néhány cm!
• Real-time DGPS pontosság: szubméter (pl.: FÖMI KGO • Terepi adatgyűjtés GPS vevővel
• Beépített digitális kamera támogatása
korrekciók használata)
• Adatok megjelenítése és szerkesztése szabványos
• EGNOS-os pontosság: 1-3 méter
vektoros és raszteres formátumokban
• Bluetooth, USB és soros kapcsolatok, SD kártya
•Egyszerűen használható eszközkészlet tematikus
bővítési lehetőség, valamint külső antenna csatlakozó
• 128MB SDRAM, 256MB Flash memória, 520MHz-es térképezéshez: szimbólumok, vonaltípusok, kitöltő
minták, színpaletták GPS navigáció térképen, vetületi és
Intel270-es processzor
földrajzi koordináták alapján
• 3,5”-es, 240 x 320-as, színes QVGA érintő-képernyő
• GPS adatgyűjtést támogató funkciók: NMEA-n kívül
• 8 órás működésre elegendő akkumulátor
további kommunikációs protokollok támogatása, beépített
• 197 x 90 x 63 mm-es méret, 0,7 kg-os tömeg
NTRIP kliens, adatgyűjtés utófeldolgozáshoz
(akkumulátorral)
• Integrált adatcsere lézer távmérővel, kábelkeresővel,
• IP66-os por és vízállóság
külső digitális kamerával
• Működési tartomány: -20 / +50C
• Önálló térinformatikai fényképkezelő megoldás
• 1 méterről betonra ejthető
• Többféle szoftver futtathatóság, pl.: Topcon TopSURv, • Programozás nélkül testreszabható felhasználói felület,
intelligens adatgyűjtő űrlapok, relációs adattábla
Digiterra Explorer>>>, stb.
kapcsolatok
• Beépített topológikus és egyéb intelligens szerkesztőeszközök
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Gazdaságfejlesztési üzletág
Adóváltozások 2010-től!
Az adórendszerben, a korábbi évekhez hasonlóan, 2010-re vonatkozóan ismét jelentős változások történtek. Ez
egyes vélemények szerint kedvezményeket jelent, mások viszont emelésnek tekintik.
A személyi jövedelemadót érintő jelentősebb változások:
Az adótábla a következőképpen néz ki 2010-ben:
Alap (éves jövedelem) Kulcs
0 - 5 000 000 Ft
17%
5 000 001 Ft-tól
32% + 850 000 Ft
Ugyanakkor változik az adó kiszámításának módja is. Kiindulópontja a szuperbruttósítás lesz, mely szerint a
jövedelem alapjához hozzáadódik a 27%-os munkáltató által fizetett járulék is. Ezáltal az adó alapja emelkedik,
ugyanakkor az adó mértéke csökken, így a munkavállalók jelentős részénél, főleg az alacsonyabb jövedelműek
esetében, adócsökkentést értek el.
A természetbeni juttatások közül a munkaadó 25% adót fizet a következők után:
- üdülési csekk, vagy a munkaadó üdülőjében kapott szolgáltatás után, a minimálbérig
- meleg étkezési jegy után havi 18.000,- Ft-ig
- iskolarendszerű képzések átvállalt költségei után a minimálbér két és félszereséig
- iskolakezdési támogatás után a minimálbér 30%-áig
- önkéntes nyugdíjpénztárba történt munkaadói befizetés a minimálbér feléig
- önkéntes egészségpénztárba történt munkaadói befizetés a minimálbér 30%-áig
A természetbeni juttatások közül kikerül az ajándékutalvány és a hidegétkezési utalvány.
A társasági adózást érintő főbb módosítások alábbiak:
- A társasági adó mértéke 19%-ra emelkedik, ezzel egyidejűleg megszűnik a 4%-os különadó
- Az EVA adókulcsa 30%-ra emelkedik
- A helyi iparűzési adókat az APEH szedi be, majd osztja ki az önkormányzatoknak
- A százalékos EHO 27%-ra emelkedik, a tételes EHO megszűnik
Egyéb érdekesebb változások (a teljesség igénye nélkül):
- A jövőben bármely vállalkozás euróban is elkészítheti beszámolóját, ha erről nyilatkozik
- Emelkedik a jövedéki adó az üzemanyagok és dohányáruk tekintetében
- A visszterhes vagyon-átruházási illeték 2-4%ra csökken
- Újra lesz forrásadó
- Az adóparadicsomokban alapított off-shore cégek tulajdonosai 30%-os adó mellett hozhatják haza pénzüket
- Bevezetésre kerül a vagyonadó
- Az energia „zöldítését” elősegítendő, emelkedik az energia-adó
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Technológia-fejlesztési rovat
Alkatrész akció
Tisztelt Partnerünk!
Cégünk az idei évet is az immár hagyományosnak számító alkatrész akcióval kívánja indítani. Lemken,
Farmet, Gassner munkagépeikhez jelentős kedvezménnyel szerezhetik be a szükséges alkatrészeket
partnereink, az alábbi feltételek szerint:
•
•

Írásbeli megrendelés 2010. január 30. napjáig 18% kedvezménnyel.
Írásbeli megrendelés 2010. február 10. napjáig 7% kedvezménnyel.

Fizetési feltételek:
•
A megrendelést követő 8 napon belül az Euro-Öko Farm Projekt Kft. által kiállított előlegbekérő
szerint.
Alkatrészek átvétele: folyamatosan, legkésőbb 2010. 03. 10. napjáig
•
Kedvezménnyel csökkentett nettó 75.000,- Ft feletti összegű megrendelés esetén a vevő telephelyére
díjmentesen leszállítva;
•
Kedvezménnyel csökkentett nettó 75.000,- Ft alatti összegű megrendelések esetén a szállítási költség a
vevőt terheli (Kiszállítás postai úton, vagy futárral.)
Felhívjuk figyelmüket, hogy az akciós árak a készlet erejéig érvényesek! A megrendeléseket a beérkezési
sorrend alapján áll módunkban kielégíteni.
A kitöltött megrendelőlapokat - amelyek 2010. 01. 18. napjától lesznek elérhetőek honlapunkon, az akciós
árlistával együtt - kérjük a 96/213-788-as fax-számra, vagy a 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
postacímre szíveskedjenek eljuttatni. Internetes megrendelésre a magyart@eurofarm.hu e-mail címen van
lehetőségük.
A fenti akciós árkedvezmények egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze!
Amennyiben az akciós árlistában nem szereplő alkatrészt kívánnak megrendelni, kérjük, szíveskedjenek ilyen
irányú igényüket a 96/213-788-as telefonszámon a Technológia-fejlesztési üzletág mellékén, a 30/620-25-46os mobilszámon, illetve a magyart@eurofarm.hu e-mail címen jelezni.
/:Dr. Szabados Tamás:/
GPS értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek kollégáinktól
e-mail: technologia@eurofarm.hu
Telefon 30/438-57-61; 30/439-95-14; 30/916-78-17
Szállítási idő: Gyártói visszaigazolás szerint
Fizetési feltételek: Egyeztetés szükséges
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