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AGRÁRPIACI HÍREK 
Az állam támogatja a termőföld-vásárlást 
A következő években nagyjából 5 ezer gazdálkodó számolhat azzal, hogy a magyar állam támogatja földvásárlását. 

Erre összesen 4 milliárd forint áll rendelkezésre. Az Európai Unió mindezt külön határozatában hagyta jóvá 2010 első 

napjától egészen 2013. december 31-ig terjedő időszakra – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében. A 

magyar gazdálkodók még négy évig vehetnek igénybe közvetlen állami támogatást termőföld vásárlása esetén. Erre az 

Európai Unió Tanácsa tavaly év végén adta beleegyezését. A szubvenció összértéke nem lehet több 2 milliárd 

forintnál. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-01-23 

 

Miniszteri rendelet az agrárszakértőkről 
Megfelelő képesítéssel és öt év szakmai gyakorlattal 22 szakterületre regisztráltathatják magukat az agrárgazdasági és 

az agrár- vidékfejlesztési szakértők, az alap regisztrációs díj 5 ezer forint - az erről szóló és pénteken hatályba lépő 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. A rendelet 

melléklete sorolja fel a 22 fő szakterületet, valamint az ezek alá tartozó részterületeket. Például a borászat, mint fő 

szakterület szőlőbor és gyümölcsbor részterületekre oszlik. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 
2010-01-25 

 

Szőlő és bor 

Líra a hegy levében 
A kutyafáját! – idézhetnénk stílszerűen Lőrincz György egyik borának nevét, hiszen negyedszer nyerte el egri borász 

az Év Bortermelője címet. Szerinte minden a tőkén dől el, ám az égiek kegye is szükségeltetik a nagy borhoz. Az egri 

borász maga is azt vallja, hogy nedűi olyanok, mint egy-egy palackba zárt tájleíró költemény. Valószínűleg egy költő 

veszett el Lőrincz Györgyben, akit a 2009-es év bortermelőjévé választott a Magyar Bor Akadémia. Az egri borász 

maga is azt vallja, hogy nedűi olyanok, mint egy-egy palackba zárt tájleíró költemény. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-01-24 

 

Arctalan tömegborokkal nem versenyezhetünk a nemzetközi piacon 
Csak a kiváló minőségű borokkal lehet versenyképes Magyarország a globális piacon - véli a Hegy- községek Nemzeti 

Tanácsának főtitkára. Horváth Csaba szerint ehhez megvannak az ország adottságai, csak anyagi forrásokra és 

szemléletmód-váltásra lenne szükség. Magyarországon, a szőlőtermesztés terén vannak olyan kitörési pontok, 

amelyeket még nem használunk ki kellőképpen: a fehérborokat illetően például Magyarország kiváló ökológiai 

adottságokkal, rendelkezik, és nagyon gazdag a rendelkezésre álló fajtakör - mondta az Info Rádiónak a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsának főtitkára. 
Részletek… 

Forrás: Figyelő 

2010-01-25 
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EU-S HÍREK 

Uniós vízpolitika Magyar irányítással 
Az EU környezetvédelmi biztos-jelöltje kiemelt hangsúlyt fektet az uniós vízgazdálkodás fejlesztésére. Az átfogó 

uniós vízpolitika fő irányait a 2011-es magyar EU elnökség dolgozhatja ki. Tabajdi Csaba, az MSZP EP 

delegációjának vezetője Janez Potocnik környezetvédelmi ügyekért felelős biztos jelölt meghallgatásán arról kérdezte a 

szlovén jelöltet, hogy milyen elképzelésekkel bír az unió vízgazdálkodási politikájával kapcsolatban. A XXI. 

században, a dinamikusan növekvő népesség és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai következtében az édesvíz 

olyan stratégiai termékké válik, mint amilyen a kőolaj volt a XX. században. Ezért átfogó, uniós szintű 

vízgazdálkodási politikára van szükségünk, amely hatékonyan kezeli a vízhiány, az áradások, a takarékos öntözés, a 

vízszennyezés problémáját, és biztosítja, hogy a tiszta ivóvíz minden európai állampolgár számára rendelkezésre 
álljon. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-01-24 

 

Adókedvezmény a vasúti és belvízi szállításra 
Az Európai Bizottság jóváhagyta a közlekedési koordináció adó- kedvezményekkel történő magyarországi 
támogatását: szerdán úgy döntött, hogy nem emel kifogást Magyarország azon határozatával kapcsolatban, amelyben a 

vasúti és belvízi szállítás számára jövedékiadó-mentességet biztosít, illetve jövedékiadó-visszatérítést tesz lehetővé - 

áll a Bizottság honlapján. Az EU jóváhagyta a közlekedési koordináció adókedvezményes magyar támogatását, mert 

úgy találta, hogy a belvízi hajózásra és a vasúti szállításra vonatkozó kedvezmények összeegyeztethetők az erre 

vonatkozó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatással. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-01-24 
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