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Agronómia helyzetkép
Békés megye

Növényfaj
Összes 
terület 
(ha)

Termésátlag 
(t/ha)

Kukorica 104.129 4,5
Őszi búza 84.698 6,3
Napraforgó 82.742 2,6
Őszi árpa 22.660 7
Őszi 
káposztarepce

16.419 2,7

Szója 3.432 2
Triticale 2.983 5,5
Magborsó 1.567 2,8
Tavaszi árpa 1.337 4,8
Zab 964 4
Rozs 328 5
Burgonya 132 20
Cukorrépa 91 35

Növénytermesztés: Békés
megyében három növénykultúra
vetésterülete emelkedik ki, az
őszi búza mellett a kukoricát
és a napraforgót termesztik
legnagyobb területen a
gazdálkodók. Emellett a
táblázatban látható fontosabb
növényfajok termesztése folyik.

1.sz táblázat: 2021. évi vetésterület és
termésátlagok
(forrás: Békés Megyei Betakarítási Koordinációs
Bizottság ülésének adatsorai)



Agronómia helyzetkép
Békés megye 

2021. évi tavaszi vetésű növények:

A tavaszi vetésű növények alá magágyelőkészítés is nehézségbe ütközött, nem
lehetett ideális magágyat készíteni a száraz talajokon. A hűvös, száraz
áprilisban a mag nem csírázott, későn, vontatottan keltek a növények,
lassan fejlődtek, emiatt a megye egyes területein a vadkár mértéke megnőt.
Májusi csapadék hatására ugrásszerűen fejlődésnek indultak a kultúrák, de a
rendkívüli aszályos nyár hatására jelentős terméskiesés jelentkezett egyes
fajoknál, pl. a kukoricában 50-60 %-os terméskiesés volt (2.sz. diagram).

A terményárak az idei évben robbanásszerűen megemelkedtek (3.sz. diagram).
A magas felvásárlási árakat követte egy jelentős mértékű input anyag
drágulás pl.: tavalyi év ugyanezen időszakában az ammónium nitrát 68.600
Ft/t volt, míg az idei évben 220.000 Ft/t is meghaladta.

Dr. Nagy István agrárminiszter január végén jelentette be, hogy
Trágyafeldolgozó üzemek létrehozását segítő, új támogatási konstrukció
készül. A mezőgazdaság számára kulcsfontosságú a tápanyag-utánpótlás és a
műtrágya minél magasabb fokú kiváltása. Az Agrárminisztérium kiemelt célja
éppen ezért a mezőgazdaságban keletkező szervestrágya környezettudatos
feldolgozásának és tovább hasznosításának elősegítése, ami hozzájárul a



Agronómia helyzetkép

Békés megye
2.sz diagram(forrás: KSH)                                                                                                                     

3.sz diagram(forrás: KSH)
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• 2021. őszi vetésű növények
• Őszi búza: a vetések állapota az

elmúlt évekhez képest jó közepes
fejlettségi állapotban vannak. Nagyon
száraz őszön vagyunk túl. Az optimális
vetésidőben a búza vetésterületének
kis része lett elvetve. Ennek legfőbb
oka a csapadékhiány miatti kedvezőtlen
talajállapot, melynek következtésben
ideális magágyat nem lehetett
készíteni. Jelentősebb csapadék
(megyei átlag: 50 mm ) novemberben
érkezett meg, így ennek és a
kedvevező hőmérsékleti viszonyoknak
köszönhetően szépen kikeltek és
fejlődtek a búzavetések. Jelen
pillanatban megfelelő tőszámú, de egy
hónapos fejlettségi lemaradású
táblákat láthatunk a megyei szántókon.

• További problémát jelente a drasztikus
műtrágya drágulás. A gazdálkodók egy
része nem vette meg így nem került
vetésre, vagy volt olyan ,aki kisebb

Agronómia helyzetkép
Békés megye 

1.sz 

diagram (forrás: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
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Agronómia helyzetkép
Békés megye

• 2021. őszi vetésű növények

• Őszi árpa: Az árpánál is hasonló problémák merülnek fel. Annyi
különbséggel, hogy itt a gazdák elvetették hamarabb a magokat. Az
vetések nagyobb része jó s közepes állapotú, mint az őszi búza
esetében.

• Őszi káposztarepce: Megyénkben az utóbbi időben folyamatosan
csökken a repce vetésterülete. Ennek oka az időjárási kockázat, az
elmúlt időszak száraz őszei. Magas termelésiköltségei miatt egyre
kevesebb gazdálkodó kockáztatja meg a vetését, melyre tipikus példa
az idei év, az aszályos ősz és kedvezőtlen talajviszonyok. Három
magatartás volt megfigyelhető a gazdák részéről a vetési idő
tekintetében, volt aki elvetette időben, volt, aki kivárt és a
legutolsó pillanatban vetett és akadt, olyan gazda is aki „zsákban
hagyta” a magot. Aki elvetette időben azok a vetések kaptak
minimális csapadékot szeptemberben, ez arra volt „jó”, hogy a mag
kicsírázott, majd a további csapadék hiány következtében
kiszáradtak a növények. A későn vetett táblák novemberben kaptak
esőt azok gyenge vagy közepes állapotban vannak. Szinte az összes
tábla tőhiányos és alulfejlett. Egyedül jó minőségű vetések az



Agronómia helyzetkép
Őszi vetésterület megoszlása

Békés megye

Forrás: NAK 

Őszi állapominősítési jelentés 2021.12

Békés megye

hektár % hektár % hektár %

Őszi búza 95000 40000 42,11 45000 47,37 10000 10,53

Rozs 300 250 83,33 50 16,67 0 0,00

Őszi árpa 24500 12250 50,00 11000 44,90 1250 5,10

Triticale 3000 800 26,67 1500 50,00 700 23,33

Őszi káposztarepce 9750 600 6,15 3600 36,92 5550 56,92

A vetésterület minőségi megoszlása

jó közepes gyengeNövény Vetésterület (ha)



Agronómia helyzetkép

Békés Megye
4.sz diagram (forrás: KSH)Állattenyésztés: 

A statisztikai adatokból
látszik (4.sz. diagram), hogy
az állatállomány az országos
tendenciához hasonlóan
folyamatosan csökken. A
csökkenés mértéke az utóbbi tíz
évben valamelyest mérséklődött.
Ennek elsősorban nem a
piacgazdasági környezet az oka,
hanem a támogatások növekedése,
illetve egyes pályázatok
tartási kötelezettségeinek
előírásai.

2017 2018 2019 2020 2021

Szarvasmarha 64300 59800 61100 63800 62800

Juh 41 143 42824 39142 35634 36101

Sertés 287100 231200 245700 233800 224900
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Békés megye állatállománya az 
elmúlt 5 évben

Szarvasmarha Juh Sertés



• A felvásárlási árakból látszik, hogy a
bárányfelvásárlási ára emelkedett
jelentősebben az utóbbi években 5.sz.
diagram.A többi állatfaj esetében
stagnálás figyelhető meg. Az idei évi
nagy mértékű takarmányárak emelkedése
tovább sújtja az amúgy is
nehézhelyzetben lévő ágazatot.

• A legeltetett állatok tartójának
segítséget jelent a napokban kiírt új
AKG támogatás, amely keretében plusz
támogatást lehet lehívni az
állatartóknak a legelő területekre. A
rendkívüli gazdasági helyzetre
tekintettel az Agrárminisztérium
kezdeményezésére a kormány 4,4
milliárd forint többletforrást
biztosít az állattartók számára,
megemelt állatjóléti támogatást kapnak
a baromfi és a sertés tenyésztők.

• Több áruházlánccal is megállapodás
született, mely szerint a NAK

Agronómia helyzetkép

Békés megye 
5.sz diagram (forrás: www.allattenyesztok.hu)
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Falugazdász-hálózat
Békés megye

Jelenlegi létszám (2021.)

• A 38 fő falugazdász segíti a
gazdálkodókat, melyből 4 fő
körzetközpont vezető

• 1 fő megyei fő falugazdász
• 5 körzetben, 15 db állandó irodában

(beleértve az igazgatóságot is) látják
el feladataikat, a többi 59 településen
kihelyezett ügyfélszolgálat van



Falugazdász-hálózat
Békés megye

2021. év elvégzett feladatai

Előírt 
célszámo
k 2021-

ben

Teljesít
ett

TISZ 
személyes 

tájékoztatás 
és ügyintézés

33 780 
db

42  163 
db (129 

%)

Csoportos 
tájékoztatók 

90 db 107 db

Telefonos 
ügyelet

80 % 92,23 %

Kötelező
képzés

114 db 114 db

Év elején a NAK Központ a megye adottságát figyelemben
véve elvégzendő feladatokat írt elő, mind mennyiségi,
mind minőségi kritériumokkal, melyeket év végéig
kellett teljesíteni.

2020. november 30-án az Országgyűlés egyhangúlag
elfogadta a Győrffy Balázs, NAK elnöke által
előterjesztett törvényjavaslatot a családi gazdaságok
reformjáról. Ennek megfelelően a 2020. évi CXXIII.
Törvény 2021. január 1-jén lépett hatályba.
Ügyintézését a falugazdászok látják el, amely jelentős
adminisztrációs feladattal jár mind a gazdálkodók, mind
a falugazdászok számára is.
A törvényhez kapcsolódó Családi Mezőgazdasági
Társaságok nyilvántartásával, változásvezetésével
kapcsolatos hatósági feladatok az Igazgatóság
feladatkörében maradtak.
2021-ben a megyei falugazdászaink kimagaslóan
teljesítették feladataikat, melyet alátámasztanak a
NAK Központból érkező visszajelzések.

Az Egységes kérelem benyújtása során mind minőségileg,
mind mennyiségileg az ország egyik legjobban teljesítő
hálózata volt a Békés megyei.
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Falugazdász-hálózat
Békés megye

Falugazdászok által beadott Egységes Kérelmek 
hektárban 2021.

Az egységes kérelmek 

beadásának nagy része a 

járványhelyzet miatt 

telefonon keresztül 

történt, de továbbra is 

lehetőséget 
biztosítottunk 

tagjainknak a személyes 

ügyintézésre is. 

A falugazdászaink 8721 

db kérelmet adta 160 575 

ha területre (diagram). 

A területnagyság 

tekintetében kollegáink 

adták be a legtöbbet 

országos szinten, míg 

darabszámban (230 

db/falugazdász) második 

helyet foglaljuk el.



• Az egységes kérelemhez kapcsolódóan 842 db előzetes keresztellenőrzés ügyintézését
is lebonyolították.

• Az idei aszályos időjárás miatt, jelnetős terméskiesés jelentkezett, melynek

enyhítése érdekében a kárbejelentés benyújtásában segítették a falugazdászaink

gazdálkodókat, a megyében 2453 db lett beadva. További feladatként jelentkezett

bejelentések apaján 1385 db kifizetési kérelem beadása.

• Az ősz folyamán falugazdászaink tagjainkat csoportos tájékoztatók keretein belül

informálták. A tagságunk érintettségét és érdeklődését figyelembevéve három fő

témában, KAP reform, Agrárkörnyezetgazdálkodási és Ökológiai pályázati lehetőségek.

• A mindennapi feladatok mellett néhány kollégánk, szolgáltatással kapcsolatos plusz

feladatokat lát el. A gazdálkodóknak segítséget tudunk nyújtani a talajvizsgálat,

tápanyaggazdálkodási terv készítésében. Növénybiztosítási szolgáltatást is igénybe

tudnak venni gazdálkodóink, melyben 4 kolléga áll rendelkezésükre.

• Rendezvények lebonyolításában is közreműködnek falugazdászaink, többek között a

Magyarok Kenyere program népszerűsítésében, Ezüstszőlőn és Ópusztaszeren.

Falugazdász-hálózat
Békés megye

2021. évben elvégzett feladatok



Viharkárral kapcsolatos rendkívüli munkavégzés 2022.

• 2022. január 29-30. hétvégén Békés megyét sem kímélte a vihar, mely főleg a fóliasátras 
termesztőberendezésekben okozott érzékeny károkat. 

• A NAK azonnal reagált és falugazdászai számára megerősített, rendkívüli kihelyezett 
munkavégzést rendelt el azokon a településeken, ahol jelentősebb károk keletkeztek.

• Megyénkben 201 db bejelentés történt. A becsült kár mértéke 287.170.000 Ft. (Országosan 
1620 db, 1,7 Milliárd Ft.)

• A legtöbb bejelentés Méhkeréken történt (61 db).

• A Kormány ígéretet tett, hogy egy vis maior alapot hoz létre, amelyből kártérítést juttat a 
gazdáknak.

14



2022. évben falugazdászokra váró feladatok

A 2022. évre megkaptuk az új célszámokat, melyek
jóval túlmutatnak az előző évihez képest.

Az év első jelentősebb feladata a gazdálkodási
naplók, illetve a nitrát jelentések beküldése volt.
Kollégáink megyei szinten megközelítőleg 1200
ügyfélnek segítettek ezen feladatok határidőben
történő teljesítésében. Mellette a hatósági
feladataikat is folyamatos végzik( őstermelői,
Őstermelői családigazdaságok ügyintézése).

A január hónapban az őshonos pályázatok beadásában
is kivették a kollégáink a részüket. Február-Március
következik az anyajuh támogatások benyújtása, majd a
legnagyobb volumenű munkánk az április-május hónapi
Egységes-kérelem beadása.

Továbbá az új KAP (2023-tól induló új támogatási
rendszer) megismertetése a gazdálkodókkal komoly
feladatot fog adni falugazdászaink számára az év
második felében.

Előírt 
célszámo
k 2021-

ben

Előírt 
célszámo
k 2022-
ben

TISZ 
személyes 

tájékoztatás 
és ügyintézés

33 780 
db

40 570 
db

Csoportos 
tájékoztatók 

90 db 100 db

Telefonos 
ügyelet

80 % -

Kötelező
képzés

114 db 114 db



A Munkacsoport célja, hogy a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara közel 24 ezer Békés

megyei tagjának, az esetlegesen felmerülő

problémáira helyi szinten, minél

gyorsabban megoldások szülessenek.

A megyei tagságtól beérkező észrevételek

összegyűjtésén túl, azokkal kapcsolatban

javaslatok kerülnek megfogalmazásra,

közvetítésre.

A Munkacsoport fennállása óta számos

területen segítette a megyei

gazdálkodókat, illetve ért el eredményt. A

tavaszi korlátozó intézkedéseket követően

több koronavírus járvány okozta problémára

Békés Megyei Agrárkoordinációs Munkacsoport



Jégeső-mérséklő rendszer

• országos hatókörű jégeső-mérséklő rendszer

• nem csak a mezőgazdasági termelők számára előnyös

• országosan egységes hálózat (2018. évtől üzemszerű működés)

• talajgenerátoros megoldás

• 1 Ft költség, 33 Ft megmentett érték

• 63 Békés megyei helykijelölés megtörtént (17 automata, 46 manuális
generátor)

• Éves működési időszak: április 15. – szeptember 30.

• Az ország legeredményesebb generátorkezelője (2020.) : Bélmegyer (özv. Szabó
Ferencné)

• 2022. március: elkezdődött az ezüst-jodid kiszállítása a generátorkezelők
részére

• 2022. április: éles indulás



Jégeső-mérséklő rendszer
• Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab talajgenerátorból álló

talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer 2018-ban kezdte meg a működését.
• A talajgenerátor acetonos ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot éget el, ami

feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét.

• A rendszer üzemeltetése nem képes befolyásolni a csapadék 
mennyiségét, ez által sem az aszály, sem a felhőszakadás 
kialakulásában nem játszik szerepet.

http://www.nak.hu/jeger

Országos adatok a működésről:

http://www.nak.hu/jeger


Országos generátor bekapcsolási 
adatok

Április Május Június Július Augusztus
Szeptembe

r
Összesen

Összes naptári nap 16 31 30 31 31 30 169

Országos bekapcsolási 
napok száma 2018-ban

- 27 27 24 25 10 113

Országos bekapcsolási 
napok száma 2019-ben

4 23 22 22 22 8 101

Országos bekapcsolási 
napok száma 2020-ban

6 16 27 16 22 7 94

Országos bekapcsolási 
napok száma 2021-ben

5 17 21 26 19 4 92

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2018-ban

- 12 20 18 11 3 64

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2019-ben

1 15 22 13 13 3 67

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2020-ban

3 12 21 8 8 3 55

Békés megye bekapcsolási 
napok száma 2021-ben

3 13 9 16 7 - 48



Békés megyei adatok 

 Országosan: 986 db
talajgenerátor:

• 219 automata

• 767 manuális

 Békés megye: 63 db
talajgenerátor

• 17 automata

• 46 manuális



Országos kárbejelentések

A megadott mennyiségek hektárban értendőek                                                 
* 2021. november 25-ig bejelentett káresemények

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Mezőgazdasági árv

ízkár
122 97 83 40 723 91 275

Aszálykár 121 647 2 123 51 026 86 984 160 406 322 567 359053

Belvízkár 12 281 17 124 6 693 26 408 19 282 42 845 21214

Őszi fagykár 7 172 104 127 237 18 1159

Tavaszi fagykár 11 104 43 472 31 322 2 410 28 523 82 288 29587

Téli fagykár 101 557 27 421 17 153 1614 194 790

Felhőszakadáskár 528 3130 3 014 6 944 15 613 28 146 2 384

Jégesőkár 51 768 48 152 71 628 22 524 37 367 32 188 39 220

Viharkár 5 491 16 718 2 459 15 895 32 187 6562 6 797

Végösszeg 203 049 131 544 193 749 178 486 295 952 514 899 460 476

Jégesőkár arány 25,50% 36,61% 36,97% 12,62% 12,63% 6,25 % 8,52%

Összes 
zivatarhoz 
tartozó kár

57 786 68 000 77 101 45 363 85 167 66 896 48 397

Jégkár aránya a 
zivatarkárokon 

belül
89,58% 70,81% 92,90% 49,65% 43,87% 12,99% 81,03 %



Megyei kárbejelentések
2021*

Mezőgazdasági árvízkár 0

Aszálykár 68549

Belvízkár 3562

Őszi fagykár 162

Tavaszi fagykár 467

Téli fagykár 52

Felhőszakadáskár 178

Jégesőkár 2015

Viharkár 265

Végösszeg 75251
Jégesőkár arány 2,68%

Összes zivatarhoz 
tartozó kár

2459

Jégkár aránya a 
zivatarkárokon belül

81,96%

A megadott mennyiségek hektárban értendőek                                                 
* 2021. november 25-ig bejelentett káresemények



Helyi földbizottsági feladatok

A Megyei Elnökség a földforgalmi szerződések támogathatóságának 
elbírálása érdekében 2021-ben az alábbiak szerint ülésezett:

• június közepéig: 12 alkalom telefonos konferenciahívás 
útján – 1356 db szerződés

• június végétől decemberig 13 alkalom személyes jelenléttel 
– 1419 db szerződés

• Összesen: 2775 db

• Az elnökségi ülések ütemezésében a pandémiás helyzettől 
függetlenül tartható volt az előírt kéthetes időköz.

Földbizottsági jogkörben ellátott 
feladatok



Földforgalmi szerződések darabszáma 
2014. áprilisától 2022. januárig
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Földforgalmi szerződések átlaga
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Magyarok Kenyere Program
A NAK és a MAGOSZ összefogásával

• 2021-ben a Szatmári malom Kft 
Tótkomlósi üzemének jelentése 
alapján : 25230 kg  a 
beérkezett-bemért mennyiség 

• A 25230 kg búzadományból
16720 kg/1kg-os kiszerelésű
liszt készült. A projekt 
központból 5400 kg-ot kértek, 
a fennmaradó 11320 kg liszt 
17 Békés megyei adományozott 
szervezet között kerül 
kiosztásra, 665kg/intézmény 
mennyiségben.

• A liszt kiszállítást az 
adományozott szervezetek 
számára a Nemzeti Ménesbirtok 
és Tangazdaság Zrt végezte el 
fuvaradományként. A Békés 
megyei program 2021.11.08-án 
az „Adományozási” 
ünnepségünkkel zárult.

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90bjrpOHQAhUGxxQKHcZ8BisQjRwIBw&url=http://444.hu/2015/08/16/a-plebanos-iden-is-megaldotta-a-magyarok-kenyeret/&psig=AFQjCNEO6-He1iRb13oR9khrB-lk6m28Zw&ust=1481172719578257
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90bjrpOHQAhUGxxQKHcZ8BisQjRwIBw&url=http://444.hu/2015/08/16/a-plebanos-iden-is-megaldotta-a-magyarok-kenyeret/&psig=AFQjCNEO6-He1iRb13oR9khrB-lk6m28Zw&ust=1481172719578257


Mezőőri szolgálat Békés megyében

• Békés megyében jelenleg 19 önkormányzat tart fenn Mezei 
őrszolgálatot ahol jelenleg 48 mezőőr teljesít szolgálatot

• A 48 fő szolgálatot teljesítő mezőőr részére 90 000Ft/hó/fő
tehát 12 960 000 Ft Állami támogatás került megállapításra a 
IV. negyedévben. Erről Igazgatóságunk határozatban értesítette 
az érintett Önkormányzatokat.



Képzési referensi szolgálat
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

Képzések száma 
(db)

Képzés megnevezése
Képzés 

helyszínek

Összesen:

35 képzésen 
1134 

gazdálkodó 
kapott 

tanúsítványt 
képzés 

elvégzéséről 

• 11 db AKG – 369 fő
• 2 db Fiatal gazda - 40 fő
• 2 db Felkészítés a 

mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztésére – 47 fő

• 9 db Natura 2000 gyep – 265 fő
• 4 db ÖKO új – 142 fő
• 1 db Fiatal gazdák az üzleti 

életben – 17 fő
• 5 db 80 órás növényvédős – 239 

fő
• 1 db Felkészítés E-

ügyintézésre az agráriumban –
15 fő

• Szeghalom
• Szarvas
• Békéscsaba
• Gyula
• Szarvas
• Szeghalom
• Dévaványa
• Füzesgyarm

at



Képzési referensi szolgálat
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 

2022.

• A VP1-1.1.1-17. program célját megvalósítva a végéhez közelít Békés megyében. 2022 
évben igen nagy érdeklődéssel indult a gazdák részéről a „80 órás Növényvédelmi 
tanfolyam” képzési alprojekt. A fokozott igény miatt 3 képzés szervezésére került 
sor az első negyedévben. A „kötelező képzések” alprojekt részben már 1 képzést 
tudunk megvalósítani 30 fő részvételével Kondoroson a „Felkészítés a Mezőgazdasági 
Kisüzemek Támogatására”  képzési program kötelezettjei számára.

• 2022 első negyedévben megvalósuló VP1-1.1.1.-17. projekt képzéseinek felsorolása:

– 80 órás növényvédelmi tanfolyam (Békéscsaba) 2022.01.28 –
2022.02.26.         64 fő képzésben résztvevő

– 80 órás növényvédelmi tanfolyam(Mezőhegyes Nemzeti Ménesbirtok ZRT) 2022.02.11 
– 2022.03.14.         41 fő képzésben résztvevő

– 80 órás Növényvédelmi tanfolyam ( Kondoros; Csárdamúzeum) 2022.02.21 –
2022.03.04. jelentkezésre nyitott jelenleg 48 fő jelentkezett

– Felkészítés a Mezőgazdasági Kisüzemek támogatására (Kondorosi Csárdamúzeum) a 
képzés szervezése jelenleg zajlik 2022. március második felében tervezzük 30 Fő
bevonása engedélyezett a budapesti központ részéről



Magyarok Kenyere Búzaadomány mennyisége
Békés megyében 2017-2021.
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26000

2017 2018 2019 2020 2021

mennyiség(kg) pénzadomány

Cca. 
1.000.000 Ft

Adományozói 
nyilatkozatok 

alapján



Beiskolázási kampány
2021-től

A NAK pályaorientációs
tevékenységének kiemelt célja
az agrár-szakképzésbe történő
beiskolázás elősegítése,
valamint a pályaválasztó
fiatalok körében a
mezőgazdasági és
élelmiszeripari szakmák
népszerűsítése.

56 általános iskolán
keresztül 1756 diákhoz
juttattuk el az agrárpályát
népszerűsítő kiadványunkat,
az új szakképzési rendszer
képzési palettáját bemutató
kiadványt.



Szakmai tanulmányi versenyek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2021. évben is megszervezte a

szakmai tanulmányi versenyeket ,amelyek írásbeli elődöntője -a járványügyi

intézkedések szigorú betartása mellett- a versenyekre nevező szakképző

intézményekben került lebonyolításra.

 Békés megyében 3 intézményből 18 diák vett
részt. Mg-i technikus szakképesítés esetében 2 
fő, 

 Mg-i gépésztechnikus szakképesítés esetében 1 fő
jutott be a döntőbe, mindkét diák, a Gál Ferenc 
Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégiumból versenyzett. 



NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow

 2021. június 9-10-én megrendezésre került a Mezőfalvai
szabadtéri agrárszakmai kiállítás.

 Feladatunk volt a szántóföldi napok látogatása, Mezőfalvára 3
szakképző intézményből indítottunk 3 buszt, elsősorban
Mezőgazdasági gépész, Mezőgazdasági gépésztechnikus,
Mezőgazdasági technikus és Gazda szakmát tanulóknak.



SZAKMAKÓSTOLÓ PROGRAMHÉT 
2021. július 19-23

A „Szakmakóstoló” pályaorientációs programhét
megszervezésére az Alföldi Agrárszakképzési Centrum
fenntartása alatt működő Bethlen Gábor Mezőgazdasági
Technikum Szakképző Iskolában került sor a NAK Békés megyei
Igazgatósággal közös szervezésben. Összesen 20 diák
részvételével.



Őszi pályaorientációs programsorozat

A NAK Békés Megyei Igazgatósága szervezi október-november
intervallumban az őszi pályaorientációs programsorozatot.

A programsorozat sikeres lebonyolítása érdekében június hónapban
felvettük a kapcsolatot a megye tankerületeivel, az általános
iskolák széleskörű tájékoztatására kértünk beleegyezést.

A duális képzésben részt vevő cégek bevonásával, 4 szakképző
intézmény segítségével népszerűsítjük az agrár képzést.

RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK:

 Agrár Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Agrár Szakképzési Centrum Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

 Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Valamint az egyházi fenntartású Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium 



Folyamatosan végzett feladatok

Egyéni tanácsadás gazdálkodók részére.

Személyes találkozások, melynek célja:

 a duális képzés jelenleg, és a törvényi változások 
bemutatása,

 nyilvántartásba vétel folyamatának bemutatása, 

 szakképzési munkaszerződéssel járó jogok és kötelezettségek

 22 gazdálkodót kerestünk fel személyesen és informáltunk az 
aktualitásokról.

 Tanulószerződések, együttműködési megállapodások, szakképzési 
munkaszerződések gondozása.

 Szakmai ellenőrzési szakértői pályázat népszerűsítése és előbírálata. 7 
db szakértői előbírálat történt részünkről.

 Hatósági nyilvántartásba vételi eljárás és évközi ellenőrzés.

24 db helyszíni ellenőrzéssel egybekötött eljárást folytattunk 
le.

 Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga megvalósítása, 1 csoportot 
indítunk 10 fő létszámmal.

 Vizsgafelügyelői kamarai delegálás



Agronómiai helyzetkép 2022 .

• A mi megyék az országban az 
egyik legjobban aszály 
sújtotta térség. Az aratási 
eredményekből kiderül, hogy 
az őszi vetésű növényeink 
termésében jelentős hozom 
kiesés van. A tavalyi termés 
mennyiség fele sem lett. 

• Rendkívüli aszály van! Az 
őszi növények vetése és 
betakarítása közötti 
időszakában a sok éves átlag 
csapadék mennyiségéből 140-
160 mm hiányzott átlagosan a 
megyében.

Növényfaj Összes terület (ha)
Betakarított 

terület (ha)

Termésátlag 

(kg/ha)

Őszi árpa 30949 30 949 3 500

Őszi búza 100589 100 589 3 200

Rozs 389 389 2 800

Triticale 2750 2 750 3 000

Tavaszi árpa 738 738 2 100

Zab 1283 1 283 1 500

Őszi káposztarepce 8012 8 012 1 700

Magborsó 1667 1 667 1 500

Összesen: 146 377    146 377    

Szalma betakarítás 136 697 136 697

Tarlóhántás 146 377 102 464
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Agronómiai helyzetkép 2022.

• A tavaszi vetésű növényeket is sújtja a rendkívüli aszály.
Békés megyében a két legnagyobb területnagyságon termesztett
kultúrnövényeink, a napraforgó (86.094 ha) és a
kukorica(takarmány, siló és pattogatni való- 99.300 ha) is
kritikus állapotban van, a túlnyomó részt öntözött csemege és
hybrid öntözési költsége a magas párolgás miatt drasztikusan
megnőtt. A vetés időszakot követő 2-3 hét kedvező időjárásnak
köszönhetően rövid idő alatt kikeltek a magok, majd a fiatal
növények gyorsan fejlődésnek indultak.

• Májustól augusztus közepéig megyei átlagban 55- 65 mm csapadék
esett (voltak olyan területek, ahol a 10 mm-t sem érte el),
mely a sokéves átlagtól 170-180 mm-el elmarad. Így a
megnövekedett vízigényüket a növények nem tudják kielégíteni,
ezáltal siralmas képet mutatnak. A napraforgók nagy része az
átlagoshoz képest fele magasságúak, a kalapok ökölnyi
nagyságúak, szemek nincsennek kitelve. Jelentős terméskiesésre
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Agronómiai helyzetkép 2022.

• A kukorica esetében, emberemlékezet óta nem volt ilyen siralmas
a helyzet, több ezer ha-on termést egyáltalán nem lehet
betakarítani. A nyár közepére elszáradtak a növények, a
virágzást sem élték meg a megye legaszályosabb részén
(Tótkomlós-Csanádapáca-Kondoros-Örménykút), a megye többi
részén sem sokkal jobb a helyzet. Ha a virágzást meg is élte,
termékenyülés is gyenge volt, az 5-10 cm-es csöveken alig-alig
van szem. Sok gazdálkodó júliusban elkezdte lesilózni ezen
területekről a növényeket, illetve lekaszálták és bebálázták
takarmánypótlás céljából. Termés egyedül az öntözött, illetve
azon területeken várható ahol lokálisan több csapadék esett (a
megye egyes ÉK-i részein).
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Magyarok Kenyere Program 2022.
A NAK és a MAGOSZ összefogásával

Az idei évben jelentősen
megváltozott a projekt
marketing tevékenysége,
melynek köszönhetően sikerült
az elmúlt éveknél szélesebb
társadalmi bázisra építeni a
2022. évi programot, melynek
eredményeként az adományozók
száma mintegy 4x-ére, az
adomány búza mennyisége is
jelentősen emelkedett, a
rendkívül mostoha
agrárgazdasági körülmények
ellenére is.
Búza adomány: 34925 kg
Adományozók száma: 352 fő

Az adományozásra egészen a
búza malomba szállításáig van
lehetőség a megye 7
gyűjtőpontján.
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Magyarok Kenyere Program 2022.
A NAK és a MAGOSZ összefogásával

Gyűjtőpont Helyszín

Dombegyházi Agrár Zrt. Dombegyház, HRSZ:019615

Kert-Land Kft. 5530 Vésztő, Báthori u 4.

Orosfarm Zrt. 5906 Orosháza, Tatársánc u. 38.

MOROKO-FARM Kft. 5540 Szarvas, III.kk. 223.

Nagy János egyéni vállalkozó, Szárítóüzem 5630 Békés, IX. Kerület 84.

Szárító és Tároló Mg. Zrt. 5553 Kondoros, Tanya 7/1.

Csabai Raktárszövetkezet 5600 Békéscsaba Kerek 637.

A gyűjtőpontokon összegyűlt
adománybúzát Drahos Zsolt
nagykamarási vállalkozó
szállítja be a tótkomlósi
Szatmári Malomba, ahol a búza
lisztté őrlése történik,
melynek az Adományozottak
részére történő eljuttatásában
a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. működik közre.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


