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AGRÁRPIACI HÍREK 

Bomba robbant a mezőgazdaságban 
Két agrárszervezet is azzal foglalkozik, hogy felül kell vizsgálni a terményfelvásárló cégek magatartását, ugyanis sok 

esetben az időjárás miatt óriási károkat elszenvedett gazdákat, gazdálkodókat perrel fenyegetve arra kényszerítik, hogy 

a meg nem termett, de leszerződött gabonát szállítsák le, vagy fizessenek kötbért. Napokkal ezelőtt a szaktárca 

közleménye arra bátorította a gazdálkodókat, hogy az időjárási anomáliák miatt vis maiorra hivatkozva nem muszáj 

teljesíteni szerződéseiket, amennyiben arra jogi lehetőségek megalapozottnak mondhatók. Ezt a Gabonaszövetség 

szerint sok gazdálkodó arra használja fel, hogy elálljanak szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésétől. 
Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-09-15 

 

 

Két hét van már csak befizetni a kárenyhítést 
Felhívjuk az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak figyelmét arra, hogy a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás 
befizetésére előírt határidő hamarosan lejár! A befizetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-

00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni úgy, hogy az összeg 

legkésőbb 2010. szeptember 30-áig a számlára megérkezzen. A hatályos jogszabályi rendelkezések (a 2008. évi CI. 

törvény, valamint a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet előírásai) értelmében ugyanis kizárólag az a befizetés fogadható 

el, amit - az előírt kötelezettség teljes összegére vonatkozóan - legkésőbb 2010. szeptember 30-án jóváírnak a 

kárenyhítési számlán. 

Részletek… 

Forrás: Gazdakör 

2010-09-15 

 

 

Szőlő és bor 

 

A szüretelőket is ellenőrzi az APEH 
A szüret közeledtével fokozottan figyel a szőlőszedők foglalkoztatására az APEH - tájékoztatta az adóhatóság észak-

magyarországi regionális igazgatósága az MTI-t. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közlése szerint az őszi 

betakarítási munkáknál, szüreteken, szüreti rendezvényeken a korábbi gyakorlatnak megfelelően  számítani lehet 

adóhatóság jelenlétére. Gulyás Bernadett, az adóhatóság regionális igazgatóságának sajtóreferense elmondta: a 

betakarítási munkáknál, szüreteken elsősorban a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják majd az ellenőrök, míg a 

szüreti rendezvényeken a foglalkoztatás mellett a bevételek szabályszerű regisztrációját is ellenőrzik. 
Részletek… 

Forrás: Gazdakör 

2010-09-11 

 

 

 

 

 

 

DÉL-MÁTRA 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. 

 



 

Öt és félezer hektár szőlőt nem akarnak művelni! 
Az idén utolsó alkalommal igényelhető szőlőkivágási támogatásra augusztusban lehetett kérelmet benyújtani. Több 

mint ötezer hektárnyi szőlőtermő terület kivágásának támogatását engedélyezheti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH), de az erre szánt összeget még nem határozta meg az EU Bizottsága. Az idén utolsó alkalommal 

igényelhető szőlőkivágási támogatásra augusztusban lehetett kérelmet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalhoz, ahova mintegy 4400 kérelem érkezett és a gazdálkodók közel 2500 hektár szőlőtermő terület kivágását 

kezdeményezték. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 
2010-09-14 

VIII. évfolyam 

 

 

Még jó évjárat is lehet Tokajban 
A mennyiség kevés, de a minőség jó lehet – így vélekednek az idei szüret előtt a Tokaj-Hegyalján. A termelők 

költségei azonban aligha térülnek meg, hiszen ebben az évben több volt a munka a szokásosnál. Elegendő csupán a 
sok-sok permetezésre utalni. S, hogy Tokaj-hegyalján a gazdák reményei valóra válnak-e, a következő két hónap 

időjárása megadja rá a választ. Ebben az évben a szőlővel szinte minden megtörtént Tokaj-Hegyalján, ami csak 

megtörténhetett. A gazdáknak jókora összegeket kellett mozgósítaniuk, hogy a termés ne szenvedjen nagy károkat. A 

rengeteg csapadék ugyanis kedvezett a peronoszpórának, és a lisztharmat is tizedelte a termést. 

Részletek… 

Forrás: Gazdakör 

2010-09-14 

 

 

EU-S HÍREK 

Uniós támogatás: 49 ezer forint hektáronként 
Hektáronként 49,1 ezer forint lehet az idei uniós terület alapú támogatás (SAPS) összege – mondta Feldman Zsolt, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) helyettes államtitkára a bábolnai gazdanapok szakmai konferenciáján.  A 
tényleges támogatást a szeptember 30-i forint/euró árfolyam határozza majd meg. Várhatóan 49,1 ezer forint lesz az 

idei uniós SAPS támogatás egy hektárra jutó összege – mondta a helyettes államtitkár. A tényleges támogatást a 

szeptember 30-i forint/euró árfolyam határozza majd meg – számolt be az agromonitor.hu. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-09-11 

 

 

BASF HÍREK 

A Butisan Star engedélyokirata módosult 
Az MgSzHK engedélyező hatóságának 02.5/10607-1/2010. számú határozata szerint a Butisan Star gyomirtó 

permetezőszer 2010. augusztus 31-én már meglévő raktárkészleteit a nagy- és kiskereskedők 2010. 31-ig 

értékesíthetik. A szer 2011. december 31-ig a korábbi okirat előírásai szerint ( a címke szerint), 2012. január 1-jétől 

ugyanazon a területen 3 évenkénti alkalmazással használható. 

Részletek… 

Forrás: BASF 

2010-09-16 

 

 

Környezetvédelmi díjat kapott a BASF és a Hyundai csodaautója 
Már a márciusi Genfi Autószalonon is csodájára jártak az „i-flow” névre keresztelt autómodellnek, amelynek 

kifejlesztéséért a BASF 2010-ben elnyerte az ÖkoGlobe nemzetközi környezetvédelmi díjat. A csodaautó 

tanulmánymodelljét a koreai Hyundai autógyárral közösen dolgozta ki a vegyipari cég. 

Részletek… 

Forrás: BASF 

2010-09-16 
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