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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), mint köztestület 2013. óta működik jelenlegi 

struktúrájában, országos szinten egységes formában. 19 megyei, valamint a központi ügyintéző 

szervezetből áll fel a rendszer. 

Vas megyében megközelítően 10 ezer kamarai tagot tartottunk nyilván 2017. év végén. 

A megyei elnöki feladatokat 2013. novembere óta dr. Pusztavámi Márton látja el, akit a 2017. évi 

agrárkamarai tisztújító választás során újbóli 5 évre bíztak meg a feladattal. 

Munkáját 4 alelnök segíti:  Hámori Róbert mezőgazdaságért, Babati Zoltán (Babati és Tsa Kft.) 

élelmiszeriparért, Bugán József (Szombathelyi Erdészeti Zrt.) vidékfejlesztésért, és Horváth Attila 

általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnök. 

A kamarai tagság érdekében végzett munka legnagyobb elismerése a tavaly novemberi agrárkamarai 

választás sikere volt. A voksoláson országosan közel 50 ezer tag élt szavazati jogával, mintegy 

négyszer annyian, mint 2013-ban. Az átlagos 13,2 százalékos részvételi arányhoz Vas megye 

kiemelkedő mértékben járult hozzá, a 24,89 %-os részvétel a legmagasabb volt a megyék közül. A 

tagok 7 helyszínen, Szombathelyen, Kőszegen, Sárváron, Celldömölkön, Vasváron, Körmenden és 

Őriszentpéteren adhatták le voksaikat. 

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és 17 támogató szakmai, 

érdekképviseleti szervezete mind a 19 megyében indult listával, és az érvényes szavazatok több mint 

88 százalékát kapta az „Összefogás listája”. Az ellene 9 megyében elinduló Mezőgazdasági 

Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségére (MOSZ) a szavazatok 11,7 százaléka jutott. (Vas 

megyében nem indult a MOSZ.) 

A 2017. november 3-i kamarai választások eredménye alapján a küldöttjelölt-listán szereplő 

személyek alkotják a 70 fős megyei küldöttgyűlést. A vas megyei küldöttgyűlés 2017. november 23-án 

megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották a megyei elnököt és alelnököket, valamint az Etikai 

Bizottság tagjait, a kamarai osztályok megyei vezetőit, illetve azt a 15 országos küldöttet, akik az 

országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét. 

A NAK országos küldöttgyűlése 2017 májusában határozott arról, hogy a hatékonyabb működés 

érdekében a tisztújítás alkalmával átalakul a kamarai szakmai osztályok rendszere. Országosan és 
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megyei szinten az összevonások és racionalizálások révén az eddigi 15 helyett 9 osztály 

megalakítására volt lehetőség. A Szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztályt Krajczár 

Csaba, a Kertészeti és beszállító ipari osztályt a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft. vezetője, Izer 

Gábor, az Állattenyésztési és beszállító ipari osztályt az Agrár Offa Kft. képviselője, Mátyás István, az 

Élelmiszer-feldolgozási osztályt a Sága Foods Zrt. részéről Horváth Tamás,  az Élelmiszer-kereskedelmi  

osztályt Mándli Tibor, a Kistermelői és helyi kezdeményezések osztályt Pintér Imre, az Erdő-, vad-, és 

halgazdálkodási osztályt Mesics Ferenc, az Együttműködés, fiatal gazda és innovációs osztályt Tamási 

Péter, a Környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztályt dr. Szép Tibor vezeti a megyében. A 

megválasztott megyei tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. 

Az országos küldöttgyűlés 2017. december 20-án tartotta meg alakuló ülését a Parlament Felsőházi 

termében, ahol ismételten Győrffy Balázst választották meg a Kamara elnökének. 

A választáson elért siker felelősséget is jelent. Vas megye , a „hagyományos”-nak mondható 

feladatokon túl kifejezetten szakmai, tagjai számára specifikus tudást, ismereteket és lehetőségeket 

biztosító úton jár. 2017-ben harmadik éve került megrendezésre a Búzatermelési verseny, és a tavalyi 

évben indult útjára a Vasi Aktuális című kiadvány. Ez utóbbi a Sárváron – az országban másodikként, 

2017. február 22-én  átadott – NAK szolgáltató központ, mint tudásközpont szellemisége köré épült.  

 

  

Sárvár, Árpád út 4. – NAK falugazdász iroda és szolgáltató központ 

 

Célunk, hogy megfeleljünk tagjaink elvárásainak, hogy hatékonyan segítsük tevékenységüket.  

A NAK minden olyan segítséget a gazdálkodók szolgálatába szeretne állítani, mellyel segíthet abban, 

hogy magasabb színvonalon, eredményesebben termeljenek. Nemzetközi szinten sajnos 

lemaradásban vagyunk több tekintetben a világtól: termelési színvonalban, műtrágya- vetőmag- és 

vegyszerhasználatban, és technológiai lemaradás is megfigyelhető gépesítettségben. Arányaiban 

kevesen rendelkeznek megfelelő szintű ismeretekkel, végzettséggel. Mivel magas színvonalon 

termelnek az angolok, óriási fejlődést mutatnak az oroszok, és egyes államok óriási pénzeket 

fektetnek az agrárszektorba, az általuk megtermelt jelentős mennyiségek megjelennek – hatalmas 

versenyelőnnyel - a világpiacon. Az egyetlen megoldás a termelési színvonal emelése. Fel kell 

vennünk a versenyt, meg kell szólítanunk a magyar gazdálkodókat. 

Feltettük a kérdést: hogyan szólítjuk meg őket, hogyan érjük el őket? 
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Mivel be tudjuk bizonyítani, hogy meg tudunk felelni a kihívásoknak, és Vas megye alkalmas 

világszínvonalú termelésre - amit bizonyítanak a Búzaverseny eredményei, az információk gazdákhoz 

való eljuttatása lett 2017-ben a prioritás. Ennek eszköze lett a Vasi Aktuális! 

 Először a 2017. évi Búzaverseny eredményeiről: 

Az időjárást tekintve nem voltak ideálisak a körülmények, a hosszú száraz hideg telet hosszú száraz 

forróság követett, próbára téve megyénk minden gazdálkodóját. Ennek ellenére elfogadható, 

nyereséges terméseredmények születtek a búzatermesztésben, és újra kiváló eredmények a búza 

termelési versenyben. Legjobbjaink a mostoha időjárási viszonyok között is bizonyítottak.  

Két kategóriában hirdettünk eredményt: étkezési és takarmány minőség alapján: 

étkezési kategóriában helyezettek az 5 hektáros mintaterületek alapján: 

- Nagy Imre 9,58 tonna/hektár átlagterméssel I. helyezett 
- Gaál József 9,1 tonna/hektár – II. helyezett 
- Rácz Dániel és Szabó Tiborné 8,79 tonna/hektár – megosztott III.helyezés. 

takarmány kategóriában:  

- Viziné Balogh Hajnalka 10,09 tonna/hektár – I. helyezett 

- Forintos István – 9,62 tonna/hektár – II. helyezett 

- Vizi Márton 9,52 tonna/hektár – III.helyezett. 

 

Búzaverseny díjátadó - Nagy Imrének gratulál Győrffy Balázs NAK elnök 

Az eredmények annak tükrében sokatmondóak, hogy 2017. nyarán a megyei őszi búza átlagtermés 

5,5 tonna volt hektáronként, az országos átlagtermés pedig 5,22 tonna/hektár. 

Tapasztalataink szerint az utóbbi években a megyében némiképp átalakult a fajtahasználat, nőtt a 

fémzárolt vetőmag felhasználás, és intenzívebb lett a növényvédelem, javult a műtrágya-

felhasználás. Rugalmas gondolkodásra van szükség, és szükség van a TUDÁS-ra! 

Érdeklődés mutatkozik már más megyékből is az információk, a kiadványaink, és az abban elérhető 

lehetőségek iránt. 
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Tény, hogy a gazdák számára konkrét anyagi segítséget, megtérülő tagdíjat is jelent ez a program: a 

szemléletváltás, -formálás, következtében, az információátadással egybekötött akciós beszerzési 

árak, és a világszínvonalú vetőmaghoz, anyagokhoz való hozzáférés lehetőségével magasabb 

színvonalú termelés érhető el, magasabb árbevételt generálva. A támogatók egyedi, speciális 

ajánlatokkal jelennek meg, pénzügyi előnyt biztosítva így a tagoknak.  

A „Vasi Aktuális” kiadvány keretében került meghirdetésre a 2-4-6 program is: „Két év alatt 4 tonna 

repce és 6 tonna búza megyei átlagtermés elérése”. Legutóbbi kiadványunkban pedig a 

szójatermeléssel is foglalkoztunk. A Vasi Aktuális-t 10 nap leforgása alatt 1500 gazdálkodóval 

ismertetjük meg.  

A programot kiegészíti a búza betakarítás előtti fajtabemutató. A NAK és a Karyon Csoport közös 

rendezésében megtartott nyári rendezvény célja a származási helytől független legjobb és legújabb 

fajták bemutatása, vas megyei körülmények közötti viselkedésének megismerése, hozzásegítve a 

gazdákat az optimális fajtaválasztáshoz. 
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Fajtabemutató 

A rendezvény szakmai rangját az is bizonyítja, hogy megyénk és a magyar agrárium legmagasabb 

rangú vezetői is részt vettek rajta, és a gazdálkodók óriási érdeklődése a megye legnagyobb 

létszámmal megtartott fajtabemutató rendezvényévé minősítette. Az érdeklődők sok információs 

anyagot, több új kiadványt vihettek magukkal, melyből még több tudásanyagot tudnak magukévá 

tenni. 

A búzaverseny, a szolgáltató központ, a kiadványok és fajtabemutató életre hívásában köszönet illeti 

a támogatókat, szponzorokat.  Jelentős költségekkel jár pl.  a búzaverseny versenyköltségei, illetve a 

kiadványok előállítási költségei, kijuttatása, stb. A költségvetés egy részét a kamara fedezi, egy részét 

a támogatói felajánlások teszik ki, harmadik részét termelői oldalról a Karyon Kft. vállalja.  A 

támogatói kör egy korlátozott létszámú, zárt kör: vegyszergyártók, műtrágya-gyártók, vetőmag-

forgalmazók, kereskedőházak, gabonaszövetség.  

Közös sikerekről beszélhetünk, amikor elmondhatjuk, hogy 1500 termelőhöz jut el a kiadványunk, 

ami soha nem látott lehetőséget biztosít. Évente három-, négyszeri megjelenésről van szó.  

 

A sikere kézzelfogható, az elégedett gazdálkodói 

visszajelzéseken túl óriási sikerként értékeljük, hogy tükröződik 

ez a kamarai választásokon történő részvételi arányban.   

A tavalyi évben életre hívtunk egy kiváló szakmai kiadványt, a 

külföldi anyag fordítása után kiadásra került a Gabona-

útmutató, ami a termesztési technológiák terén ad átfogó, 

specifikus ismereteket, gyakorlatokat – egyelőre a vasi 

gazdáknak. 

 

A megyei igazgatóság Szombathelyen, a Szelestey László utca 13. szám alatt működik, ahol 2017. 

márciusa óta méltó környezetben tudják intézni ügyeiket a gazdák. Itt érhetők el személyesen a 

referensek (szakképzési, földügyi, vidékfejlesztési és élelmiszeripari), kabinetvezető, igazgató és 

adminisztrációs kollégák, valamint itt működik a szombathelyi körzetközpont ügyfélszolgálata. A 

kamarai falugazdászok – csütörtök kivételével – minden nap fogadják a tagokat, gazdálkodókat, 
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adnak tanácsot és segítenek az adminisztrációs kötelezettségek teljesítésében, vagy segítenek 

eligazodni a támogatások és pályázati (pl. Vidékfejlesztési Program) lehetőségek közt. 

 

NAK Vas Megyei Igazgatóság Szombathely 

A megyében még Sárváron, az Árpád út 4. szám alatt, valamint Körmenden a Szabadság tér 12. 

I.emeletén működik körzetközpontként üzemelő kamarai falugazdász-iroda. 

A 18 falugazdász kolléga – a főfalugazdász irányításával – a megye 119 településén tart fogadóórát. 

Ezeken a településeken meghatározott időben minden héten van lehetőség helyben konzultálni a 

falugazdásszal. 

A kamara dolgozói rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, bizonyos időközönként szakmai 

vizsgákon, teszteken adnak tudásukról tanúbizonyságot. A tavalyi évben a vas megyei falugazdászok 

kiemelkedő eredménnyel teljesítettek az éves szakmai megmérettetésen, a legjobbak voltak az 

országban a megyék közti felmérésben. 

A falugazdász-hálózat számos hatósági feladatot lát el. Ezek közé tartozik az őstermelői igazolványok 

kiadása és érvényesítése. A megyében mintegy 8000 őstermelőt tartanak nyilván, az igazolványok 

darabszáma évente 5500-6000 között mozog. Hatalmas munka és eredmény volt a papír alapú 

őstermelői igazolvány cseréje. Az új, kártya alapú igazolvány számos előnnyel jár: hamisítás ellen 

védett, mindemellett tartósabb, így öt évig hatályos – viszont csak az adott évre kiváltott betétlappal 

együtt érvényes. Az új típusú őstermelői igazolvány egyben adathordozó is, a NÉBIH 

nyilvántartásában szereplő összes, az őstermelőre vonatkozó adat elérhető a hatóságok számára a 

kártya adattároló chipjén. 

Minden időszaknak vannak jellemző feladatai. Év elején a nitrát-adatszolgáltatás kapcsán emelt az 

ügyfélforgalom, március 20-ig az őstermelői igazolvány érvényesítése miatt keresik többen a 

falugazdász kollégákat. 

A legnagyobb munkát minden évben az egységes kérelmek beadása jelenti. Számos támogatási 

jogcím, többek közt a területalapú támogatási igények elektronikus benyújtását jelenti április-május 

időszakban. 

2017. évben Vas megyében 4219 ügyfél nyújtott be támogatási igényt egységes kérelem keretében. 

Ennek 77 %-át, 3248 db-ot adtak be az ügyfelek kamarai meghatalmazással. 
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Komoly előkészületet és munkát jelentett, hogy a tavalyi évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

benyújtotta pályázatát a Vidékfejlesztési Program keretében a jégkármérséklő rendszer kiépítésére. 

Egyre gyakoribbá vált a jégeső, az általa okozott kár országszerte. A Franciaországban, 

Spanyolországban és Horvátországban működő rendszer a Dél-Dunántúlon már bizonyított: a NEFELA 

területén üzemelő rendszer egy forint ráfordítással 33 forint termelési értéket ment meg. Ez pedig 

csupán a mezőgazdaságra vonatkozó adat, nem tartalmazza azokat a károkat, amelyek 

lakóépületekben, kiskertekben, autókban keletkezik egy jégverés alkalmával.  

 A 2018. május elsején életbe lépő rendszer a jégesőt ugyan nem tudja megakadályozni, a 

jégszemcsék méretét azonban csökkenti, így az okozott kárt is enyhíteni tudja.  

Vas megyében 39 ponton került telepítésre generátor, ebből 7 automata, és 32 manuális 

működtetésű. Országosan 986 db generátor gondoskodik egy 10 x 10 km-es négyzetrácsháló pontjain 

a legoptimálisabb működésről. Az automata generátorokat meteorológiai előrejelzések alapján 

távvezérléssel indítják, míg a manuális eszközök esetében SMS-ben értesítik a kezelőket a várható 

időjárásról, valamint veszély esetén a talajgenerátorok indításának szükségességéről. A rendszer 

kiépítése 1,8 milliárd forintba került-kerül, az évi működtetése pedig 1,5 milliárdba, ez utóbbi a 

kárelhárítási alapból finanszírozott összeg, tehát a gazdálkodók részéről többlet befizetéssel nem jár. 

Magát a működtetését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi. A Kamara tárgyalásokat folytat  

Ukrajnával és Ausztriával, a tervek és a tárgyalások sikere esetén az egész Kárpát-medence területére 

ki kívánják kiterjeszteni. 

 
Talajgenerátor 

A védekezés technológiája ezüstjodid molekulák légkörbe juttatásán alapul. A légkörbe juttatás 

módja szerint három, alapvetően eltérő technológia létezik: a rakétás felhőbe injektálás, a 

repülőgépes feláramlás magvasítás, illetve a talajgenerátoros háttér magvasítás. A „magvasítás” 

elnevezés az ezüstjodid hatásmechanizmusából származik. A légkörbe juttatott ezüstjodid molekulák 

ugyanis mesterséges jég magvakat képeznek, így a spontán kialakuló, kisebb darabszámú, ám 

nagyobb méretű jégszemcsék helyett sokszorta több, de jóval kisebb méretű jégszemcsék 

keletkeznek. Ezek a kisebb méretű jégszemcsék a felhőből lehullva jó eséllyel elolvadnak még a földet 

érés előtt, de ha el is érik a földet, a méretük akkor is kisebb lesz. Európai és hazai hatósági 

állásfoglalás is készült már arról, hogy az ezüst-jodid légkörbe juttatása nem jelent egészségügyi és 

környezetvédelmi kockázatot. A három említett technológia közül repülésbiztonsági 
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megfontolásokból a talajgenerátoros módszer mellett született döntés, valamint ennek a 

rendszernek a legalacsonyabb a fajlagos beruházási és üzemeltetési költsége.  

Jelentős feladatot jelent a megyei szervezet számára a termőföld adásvételi szerződések 

véleményezése, helyi földbizottságként eljáró szervként az állásfoglalások kiadása. A Földhivataltól 

érkező megkereséseket feldolgozás után a Települési Agrárgazdasági Bizottságok (TAB) helyben, az 

adott településen megvizsgálják, véleményezik, majd javaslataikat a megyei Elnökség tárgyalja. Vas 

megyében 187 TAB működik, néhány településen összevontan, így 194 település élt a lehetőséggel 

ennek megalakítására. Ahol nem működik TAB, ott a Járási Agrárgazdasági Bizottságok készítik elő a 

döntést. A Kamara Elnöksége 99 %-ban a helyben kialakult véleményt hagyja jóvá állásfoglalásként a 

kéthetente zajló elnökségi ülések keretében.  

A 2017. évben 1491 adásvételi szerződés érkezett megkeresésként a Kormányhivatal Földhivatali 

Osztályától. 84 esetben volt elővásárló, és 8 esetben 2 elővásárló kapcsán került sor állásfoglalás 

kiadására, tehát 1583 ügyfél vonatkozásában. Mindössze 52 esetben (3,3 %) született nem támogató 

döntés. Az állásfoglalás ellen kifogást lehet benyújtani másodfokon eljáró szervként az adott 

települési önkormányzat képviselőtestületéhez, ezzel 19 esetben éltek. Kettő alkalommal elutasításra 

került, 17 alkalommal pedig megváltoztatta a döntést a képviselőtestület. Az önkormányzati – vagy 

adott esetben földhivatali döntés ellen bírósági eljárás kezdeményezhető. 

 

Az adásvételi szerződésben szereplő földrészletek átlagos nagysága 0,93 hektár, összesen 2031 db 

ingatlant érintettek a szerződések. Mindösszesen 1899 hektár tulajdonosváltását kezdeményezték a 

felek, ennek mintegy 64  %-a szántó, 16,5 %-a erdő, 4 % gyep művelési ágú.  A termőföldek átlagos 

aranykorona értéke 20,75 AK a szántók esetében, és átlagos ára hektáronként 1,2 millió Ft (telkek és 

szántó művelési ágú kiskertek nélkül számítva).  

 

Folyamatos munkát jelent az Igazgatóság részéről a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő 

adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatok teljesítése, de külön kiemelendő a nyári és őszi 

betakarítási jelentések elkészítése, az aratási munkák nyomon követése. Ez fontos alapja a megyei 

betakarítási koordinációs bizottsági üléseknek, amelyek előkészítése és lebonyolítása - a hatóságok 

és szakigazgatási szervek bevonásával - szintén a kamara feladata.  

A földműves nyilvántartásba való bejegyzés bizonyos eseteiben kamara által kiadott igazolásra lehet 

szükség, mely agrártevékenységet illetve üzemi gyakorlatot igazol a kérelmező számára, jogszabály 

által meghatározott módon. Ezt a feladatot a megyeileg illetékes kamara adja ki. Továbbá a kamara 

hatáskörébe tartozik az 1 ha alatti belterületi ingatlanok telekadó-mentességére vonatkozó eljárás, 

ezen belül a helyszíni szemle lefolytatása, ez alapján pedig az igazolás kiadása. 

Hatósági feladatot látunk el harmadik országok felé irányuló termék-kivitel esetén a származási 

bizonyítványok kiállításával.  

 

Célunk, hogy egyrészt tagjaink adminisztrációs kötelezettségeiben, ügyintézésében, támogatások 

igénylésében segítséget nyújtsunk, és a gazdálkodáshoz információt, szolgáltatásokat biztosítsunk.  

Országos viszonylatban nyújtott kamarai szolgáltatásokkal is állunk a tagok rendelkezésére. 
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Tápanyaggazdálkodási terv készítését vállaljuk, a megyében 101 ügyfél részére, 476 parcellára 

készítettek szakembereink mindezidáig ajánlást. Elsősorban a kisebb területen gazdálkodók élnek a 

lehetőséggel. 

Az Agrárgazdasági Kamara olyan komplex biztosításközvetítési szolgáltatást is tud nyújtani, ami segít 

abban, hogy a tagok gazdálkodásukra szabottan megtalálják a megfelelő megoldást. Növény-, állat-, 

géptörés- és telephelyi- vagyonbiztosítások egyaránt elérhetőek, több biztosító ajánlatait tudják 

összehasonlítani biztosításközvetítő kollégáink, akik a falugazdászok közül kerültek ki. A NAK az 

agrárium speciális biztosítási módozataira fókuszálva tanácsadással és kalkulátorokkal is tud segíteni 

a gazdáknak. 

2017-től új telekommunikációs szolgáltatást indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BirtOKOS 

néven. Kedvező mobiltelefon- és mobilinternet-csomagok közül választhatnak tagjaink, mely 

kizárólag számukra elérhető. A szolgáltatást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tulajdonában lévő 

NAK Telekommunikációs Kft. közreműködésével tudjuk biztosítani. 

 

A 2011-ben indult Magyarok Kenyere program régi hagyománynak mondható, és jelentős 

jótékonysági akcióvá nőtte ki magát. A 2017. évben 19 megyéből és 12 határon túli régióból érkező 

búzamennyiségből 380 tonna liszt készült és jutott el a rászorulókhoz. Vas megyében két 

gyűjtőponton vártuk az adományokat: Körmenden a Babati és Társa Kft. telephelyén, valamint 

Vépen, a Pusztavámi Szövetkezet telephelyén. Az adományozó gazdák, önkormányzatok, 

magánszemélyek részéről érkezett 14 tonna búzát július 27-én ünnepélyes keretek között Székely 

János, akkor újonnan beiktatott megyéspüspök áldotta meg. Az ünnepi beszédet maga a program 

alapítója, Korinek László tartotta meg. Az összegyűjtött búza megőrlését a Celldömölki Malom Kft. 

vállalta, a Ferrosüt  Sütő- és Édesipari Kft. pedig a kenyérsütést. Az augusztus 20-i megyenap keretein 

belül került sor az ünnepi szentmisére és a kenyérszentelésre.  

A vasi programsorozat december 4-én, Szombathelyen a Megyeházán ért véget. Az ünnepség 

keretein belül nyolc megyei szervezet részére került átadásra a jelképes lisztadomány, majd 

kerülhetett rászoruló gyermekekhez és családokhoz a megyében maradó 8,3 tonna lisztmennyiség.  

 

Magyarok kenyere adományozási ünnepség 
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Fontos szerepet tölt be a kamara a szakképzés területén is. A megyei szakképzési referens tartja a 

kapcsolatot a tanulók gyakorlati képzésében (nyári összefüggő gyakorlat, évközi gyakorlat) érintett 

gazdálkodókkal, valamint az elméleti képzést végző szakiskolákkal, és vezeti a tanulószerződések és 

együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos nyilvántartást, szervezi a szintvizsgákat. 

Mezőgazdasági gépész, gazda, gazdaasszony-falusi vendéglátó, pék, húsipari-, édesipari 

termékgyártó, dísznövénykertész valamint virágkötő-virágkereskedő szakképesítésekben 164 

kilencedik osztályos tanuló tett szintvizsgát a megye öt intézményében. 

2017-ben Vas megyében az érintettek 111 db tanulószerződést, és 41 együttműködési megállapodást 

kötöttek az iskolák és a képzőhelyek a nyári összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolítása érdekében.  

Az Agrárgazdasági Kamara a szeptemberi Vas megyei Karrierhéten, Pályaorientációs Show és 

Állásbörzén is képviseltette magát. Élelmiszeripari- és agrár-lehetőségekről, a megye középfokú 

agrár-oktatási intézményeinek, iskoláinak képzési lehetőségeiről és emellett a tanulószerződés-kötés, 

valamint ösztöndíj pályázati lehetőségről is tájékozódhattak az érdeklődők. 

A mezőgazdasági gépész szakma népszerűsítése érdekében 2017. októberében a megye általános 

iskoláinak 7-8. osztályos tanulói részére biztosítottunk lehetőséget a KITE közreműködésével, a 

hegyfalui telephelyük meglátogatásával. Három csoportban 107 diák érkezett és ismerkedhetett a 

szakma szépségével, és persze az erőgépekkel, betakarító gépekkel, illetve a hozzájuk 

csatlakoztatható eszközökkel, berendezésekkel. A húsipari termékgyártó szakma népszerűsítése 

érdekében a Babati és Társa Húsipari Kft. körmendi üzemét látogathatták meg az iskolások, ezzel a 

lehetőséggel négy turnusban 66 diák élt. Sajnálatos, hogy a megyeszékhely - egy kivétellel, illetve a 

nagyobb létszámú járási székhelyek iskolái körében nem váltott ki érdeklődést a rendezvény, inkább 

az aprófalvas körzetekből jöttek a diákok. A programot folytatjuk az idei évben is, igyekszünk minél 

nagyobb érdeklődést felkelteni az iskolák és az agrár- valamint élelmiszeripari szakmák iránt. 

 

 
 

Pályaorientációs kirándulás általános iskolások részére Hegyfalun és Körmenden  

 

A kistermelőknek közvetlen értékesítési, a vásárlóknak közvetlen vásárlási lehetőséget biztosítva évek óta 

működik minden csütörtök délután a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft-vel karöltve, Szombathely város 

biztosította helyszínen, az MMIK előtt a termelői piac. 

A NAK megyei szervezete, munkatársai a helyi társhivatalokkal, -szervezetekkel szoros együttműködésben 
elkötelezettek abban, hogy a magyar vidék minden szereplőjét ellássák a szükséges információkkal, 
munkájukkal segítsék az agrárium szereplőit tevékenységük sikeres elvégzésében.   

Szombathely, 2018. május 3. 


