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RÁRPIACI HÍREK 

Magyarország termőterületének 12,5 százaléka hiányzik az agrártérképről 
Mintegy egymillió hektár termőterületről nincs földhasználati nyilvántartás Magyarországon, így csak 87,5 százalékos 

a lefedettség az Országgyűlés elé terjesztett előző évi agrárjelentés szerint. Az ország 7,78 millió hektáros 

termőterületéből csak 6,81 millió hektárra vonatkozóan tartalmaz adatokat a földhivatalok által vezetett földhasználati 

nyilvántartás. 

Mintegy egymillió hektár termőterületről nincs földhasználati nyilvántartás Magyarországon, így csak 87,5 százalékos  

a lefedettség az Országgyűlés elé terjesztett előző évi agrárjelentés szerint. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-11-10 

 
 

Számadás az AKG gazdálkodóknak – közeleg a WEB-GN adatszolgáltatás határideje a 

2009/2010 évről 
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) első évéről november 30-ig kell - jogvesztő hatállyal - elektronikus 

formában adatokat szolgáltatni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felé. Meglehetősen bonyolult, ezért 

időigényes feladat ez. Aki ezt elfelejti, vagy kicsúszik a határidőből az szankciókra számíthat – olvasható a Magyar 

Agrárkamara közleményében. A már korábbi közleményekben foglaltaknak megfelelően az EMVA AKG (agrár-

környezetgazdálkodási) támogatásban résztvevőknek minden gazdálkodási évet követően november 30-ig adatot kell 

szolgáltatni a lezárt gazdálkodási évben folytatott egyes tevékenységekről. Mivel a határidő közel van, a naplókat az 

előző évről el kell készíteni, le kell zárni. 

Részletek… 

Forrás: Agrárkamara 

2010-11-10 

 
 

Elmarad az idei energianövény-támogatás 
Habár a régi rendeletek szerint már bő egy hete lehetne pályázni a megújuló energiaforrások között számon  tartott 

energianövények telepítésére, azt az agrártárca elhalasztotta. A tárca megváltoztatta nemcsak az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból létrehozott energiaültetvény- támogatási, hanem a kertészet korszerűsítési és 

öntözés- meliorizációs kérelmek benyújtási határidejét is. Több agrártámogatás pályázatának határidejét is 
megváltoztatta a Vidékfejlesztési Minisztérium. Ez érinti például a lágy- és fásszárú energianövényekből álló 

ültetvények létesítésének támogatását is. 

Részletek… 

Forrás: Magyar Hírlap 

2010-11-10 

 

 

Szőlő és bor 

 

Jó minőségű borokat ígérnek Villány szőlősgazdái 
Ha nem is lesz kimagasló évjárat az idei, Villányban jó minőségű, különleges borokat ígérnek a gazdák. Már  látható: 

az október végén zárult szüreti időszak után a szokásosnál húsz százalékkal kevesebb nedű jut a hordókba, ám Villány 

így is sokkal jobb eredménnyel zár, mint más borvidékek. 
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Drasztikus, akár hatvan–hetven százalékos terméskiesésről panaszkodnak a borosgazdák országszerte, a rendkívül 

hideg és csapadékos idei időjárás miatt. A kiváló vörösborairól ismert Villányban azonban szemmel láthatóan nincs 

súlyosabb gond a szőlővel, amelynek szüretelése lassan véget is ér. 

Részletek… 

Forrás: Gazdakör 

2010-11-10 
VIII. évfolyam 

 

 

EU-S HÍREK 

 

A Közös Agrárpolitikáról szóló vita tovább folytatódik 
A héten az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának küldöttei az Országgyűlés  

Mezőgazdasági Bizottságának tagjaival és Czerván György vidékfejlesztési államtitkárral folytattak eszmecserét  
Budapesten. A találkozó aktualitását az Európai Bizottság a Közös Agrárpolitika jövőjével kapcsolatos, nemrégiben 

napvilágot látott, még nem hivatalos reformtervezete adta. 

Részletek… 

Forrás: MTI 

2010-11-05 

 

 

A jelenlegi szinten marad a KAP finanszírozása 
Várhatóan ugyanannyi, mint eddig, mintegy 45 milliárd euró jut a jövőben is a KAP finanszírozására, bár a 

finanszírozás konkrét részleteiben még nem állapodtak meg – mondta az Európa Parlament Mezőgazdasági 

Bizottságának elnöke. Kevésen múlott, hogy nem sikerült többletforrást szerezni erre a közös uniós politikára. A Paolo 

de Castro bizottsági elnök vezette uniós képviselők találkoztak az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának 

tagjaival és Czerván Györggyel, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkárával. 

Részletek… 

Forrás: VM 

2010-11-05 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 


