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Tisztelt Partnerünk!

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat júniusi hírlevelét olvassa. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél
végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold

A LEADER Program és a vidékfejlesztés 2020 után

A LEADER program aktuális kérdéseinek megvitatására szervezte meg tájékoztató fórumát a LEADER Egyesületek Szövetsége
(LESZ). Dr. Finta István elnök köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy a következő ciklus tervezését szakmailag megalapozottan és időben
elkezdjük, amellett, hogy a jelen ciklus kérdéseit is kiemelten kezeljük. Lényeges szempont, hogy az Európai Uniós parlamenti
választások kedvezően alakuljanak a számunkra, és minél korábban elfogadják a fő irányokat.
Az első előadó Kis Miklós Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár volt, aki a LEADER program jelenlegi helyzetéről és a 2020 után
várható időszak előkészítéséről és a lehetséges változásokról beszélt.
Államtitkár úr először is bemutatta a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett LEADER felhívás eddigi eredményeit. Elmondta,
hogy Magyarország területén 103 Helyi Akciócsoport van, ami a földrajzi lefedettségét tekintve 3014 települést foglal magába és
összesen 3 885 165 fő lakost érint. Kifejtette, hogy a Vidékfejlesztési Program forrásának 5%-át fordították a LEADER programra az
alábbiak szerint:
- 41 milliárd Ft fejlesztési forrás,
- 8 milliárd Ft működési költség,
- 1 milliárd Ft előkészítési költségek.
A 103 Helyi Akciócsoport mindezidáig összesen 620 helyi felhívást jelentetett meg, a gazdaságfejlesztési célú felhívásokra 2018.
januárjától, míg a szolgáltatásfejlesztési célúakra 2018. februárjától lehet pályázni. Az igényelhető támogatási összegek tekintetében
elmondható, hogy 150.000.- forinttól egészen 62 millió forintig igényelhetik a pályázók, jellemzően azonban 20 millió forint alattiak a
pályázónként elérhető maximális támogatások. Eddig 65 felhívás felfüggesztésre került, 50 pedig lezárult. A 2014-2020 közötti
időszakban az EMGA és EMVA kereteiben összesen 12,36 Mrd EUR forrás áll rendelkezésre (8,9 + 3,43 Mrd EUR) az agrárium és a
vidék fejlesztésére. Kiemelte, hogy pozíciónk az uniós támogatások tekintetében fajlagosan az egyik legjobb az Európai Unióban, a
2014-2020-as időszakban a hazánknak jutó összes uniós forráson belül a KAP részaránya 36,8%, Magyarország részaránya a teljes KAP
költségvetésben 3,19%. A jelenlegi rendszer kellő rugalmasságot biztosít a tagállami sajátosságoknak megfelelő támogatási formák
kialakításához, és 2020-ig kiszámíthatóan áll a gazdák rendelkezésére.
A Közös Agrárpolitika legfőbb értékei a jövedelembiztonság (a közvetlen kifizetések évente több, mint 170 ezer termelőhöz jutnak el,
mintegy 4,9 millió hektár mezőgazdasági területet lefedve), a célzott támogatások (a termeléshez kötött támogatásokon keresztül a nagy
élőmunka igényű, valamint érzékeny növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok támogatására nyílik célzottan lehetőség), a vidéki
térségek gazdasági aktivitásának fenntartásához való hozzájárulása (vidéki munkahelyek megőrzése, versenyképességi hátrányok
leküzdése), eszközök kínálása a generáció váltás előmozdítására, és a hozzáadott értékek előállítása az alapanyag termelésen túl is. Kis
Miklós kifejtette, hogy a jelenleg folyó következő uniós időszak költségvetés tervezés fő célja, hogy prioritást élvezzen az olyan
mezőgazdaság támogatása, amely megfelelően rugalmas, diverzifikált illetve biztonságos élelmiszert állít elő. Erősíteni kell a
környezetvédelmi célkitűzéseket és a klímaváltozás elleni fellépést, amely az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlati
célkitűzéseiben is szerepel. Továbbá cél a vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzetének megerősítése, a leszakadó térségek
felzárkóztatása és a vidéki életkörülmények javítása.

Várhatóan a 2020 utáni időszakra vonatkozóan minden tagállamnak Stratégiai Tervet kell készíteni, amely terjedelemben rövidebb lesz
a Vidékfejlesztési Programnál, de tartalmában és prioritási lefedettségében egyforma lesz. Fontos, hogy ne legyenek lényeges reformok,
viszont a korral haladva be kell építeni a zöldítést, a környezetvédelmet, a digitalizációt, melyek mind hasznosak lehetnek Magyarország
számára. A 2020 utáni Közös Agrárpolitika számos kihívást, lehetőséget kínál, melyeknek hazánk meg tud, és meg is fog felelni, ezzel
is megtartva, erősítve a jelenlegi jó pozíciónkat. Legfontosabb érdekünk, hogy megmaradjanak a jövedelemalapú támogatások, és a
versenyképesség megőrzése érdekében lehessen adni vissza nem térítendő támogatásokat beruházások, technológiai fejlesztések,
megújuló-energia hasznosítás formájában, ahogy az jellemző a mostani ciklusra is. Meg kell szüntetni a támogatások koncentrációját is,
melyre már tett Magyarország lépéseket, és az Európai Bizottságban is erősödni látszik ez az álláspont.
A jövőbeni magyar érdekekről elmondta, hogy erős, 2 pilléres, megfelelő közösségi forrásokkal támogatott KAP fenntartását képviseljük
2020 után is. Valódi egyszerűsítést kell elérni, ami csökkenti a gazdák adminisztratív terheit és a közigazgatás számára is egyszerűbbé
teszi a végrehajtást. Az esetleges új célkitűzések csak megfelelő többletforrások bevonása mellett jelenhetnek meg a KAP-ban. Fontos,
hogy a KAP forrásait a jövőben is ténylegesen a gazdáknak kell kapniuk, a migráció kezelése nem a KAP feladata. Magyarország célja,
hogy a KAP pénzek jelenlegi szinten maradjanak 2020 után is, valamint a KAP-on belüli magyar részesedés (3,2 %) továbbra is fent
maradjon.
Közvetlen kifizetések részarányát fenn kell tartani, mivel a gazdák jövedelmi helyzetét és a gazdálkodásuk kiszámíthatóságát nagy
részben befolyásolja. Magyar szempontból kiemelt jelentőségűek a termeléshez kötött támogatások, amelyek fenntartása 2020 után is
indokolt, akár a hatály szélesítésével és az erre fordítható források növelésével. A két pillér közötti átcsoportosítás lehetőségének
fenntartása továbbra is a kormány döntési kompetenciája maradjon. Erős biztonsági háló fenntartását kell szorgalmazni, mivel a KAP
első pilléréből származó közvetlen kifizetések jelenleg nem elegendőek a gazdák által tapasztalt jövedelemingadozás enyhítéséhez. Az
első pillér mellett egy jól működő és jól finanszírozott második pillér alapvető fontosságú a KAP sikeréhez és az uniós vidéki területek
jólétéhez.
A Vidékfejlesztési Programon belül továbbra is biztosítani kell a vissza nem térítendő támogatások túlsúlyát és a jelenlegi támogatás
intenzitások fenntartása mellett. A vidékfejlesztési források felhasználása során a célok tekintetében a jelenlegi tagállami rugalmasságot
fenn kell tartania térségi különbözőségek és gazdasági- társadalmi elmaradottságok kezelhetősége miatt. A beruházási támogatások
továbbra is hangsúlyosan jelenjenek meg a vidékfejlesztési támogatások között. A pénzügyi eszközök és jövedelemstabilizáció ne
kötelező, hanem a tagállamok által választható elem legyen.
A KAP reform várható menetrendje az alábbiak szerint alakul:

• 2018. június 1 – KAP jogszabályi javaslatok megjelenése.
• Június-szeptember: munkacsoporti és SCA üléseken tárgyalják a javaslatokat.
• Osztrák elnökségi tervek szerint: 2019 tavaszán politikai megállapodás.
• 2021. január 1. új költségvetési ciklus indulása, vagy szükség esetén átmeneti év.
A LEADER jövőjével kapcsolatosan Kis Miklós Zsolt államtitkár úr elmondta, hogy várhatóan a programon belüli 5 %-os forrás összeg
maradni fog, de nem mindegy, hogy a uniós költségvetésben mennyi lesz a KAP részarányi, így a LEADR forrás is változhat. Továbbra
is az alulról szerveződő, helyi vezetésű LEADER megközelítés marad, mert hatékonynak bizonyult az előző időszakban, azonban a
jövőben még fokozottabb együttműködésre van szükség a helyi szereplőkkel. A LEADER program vonatkozásában a tagállamok
nagyfokú rugalmasságot kapnak.
Kis Miklós Zsoltot követően, Dr Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár mutatta be a
LEADER program aktualitásait. A prezentáció elején kijelentette, a 103 HACS, összesen 620 felhívásából már 65 felfüggesztésre, 50
pedig lezárásra került. Eddig közel 7000 támogatási kérelmet nyújtottak be a pályázók. Az elmúlt időszakban a Helyi Fejlesztési
Stratégiák (HFS-ek) felülvizsgálata és jóváhagyása folyamatos volt, az elfogadott dokumentumok aránya közelíti a 100%-ot, a működési
költségek esetében pedig, már 3,5 milliárd forint kifizetésre került.
Dr. Mezei Dávid a következő, aktuális kihívásokat jelölte meg:

- felhívások ésszerű és életszerű módosítása
- az esetleges változások miatt a támogatást igénylőket nem érheti hátrány
- minden módosításnál fontos a nyolc napos szabály betartása
- HFS végrehajtása során felmerülő kérdések megválaszolása
- támogatási kérelmek ügyintézése

- FIFO elv (pályázatok benyújtásának gyorsasága számít, nem a beadott anyagok minősége) elkerülése, valós kiválasztás
szükséges, megfelelő számú támogatási kérelemből- felfüggesztések idejének kiválasztása
- felfüggesztések zökkenőmentes végrehajtása
- felhívások újranyitása és meghirdetése

A Helyettes Államtitkár előadása végén leszögezte, forrásátcsoportosítás egyelőre nem lehetséges, az átláthatóság és az Európai Unió
felé fennálló, végrehajtással kapcsolatos kötelezettségek miatt fontos, hogy a HACS-ok türelmesek legyenek és bevárják egymást
(legkorábban szeptemberig), annak ellenére, hogy a meghirdetett felhívásaikra beadott pályázatok esetében már most jelentős
különbségeket lehet megfigyelni.
A LEADER program eddigi végrehajtásában szerzett tapasztalatokat mutatta be a következő előadó, Krisztin-Németh László Úr, a
Magyar Államkincstár, Vidékfejlesztési Támogatások Főosztályának osztályvezetője. Kiemelte, az eddigi A LEADER program eddigi
végrehajtásában szerzett tapasztalatokat mutatta be a következő előadó, Krisztin-Németh László Úr, a Magyar Államkincstár,
Vidékfejlesztési Támogatások Főosztályának osztályvezetője. Kiemelte, az eddigi munka során számos kérdés merült és merül fel, a
megoldás megtalálásának érdekében folyamatos az együttműködés a Kincstár, a Kormányhivatalok és a HACS-ok között.
Jelenleg a legnagyobb kihívást az OTMR (Országos Támogatási Monitoring Rendszer) hiányosságai okozzák, amelyek miatt a
pályázatok ügyintézése feltorlódhat. Továbbá segédletekre lenne szükség az előzetes helyszíni szemle elvégzéséhez és az átláthatósági
vizsgálat lefolytatásához. Jó hír, hogy megoldódni látszik a digitális aláírás kérdésköre és a KKV nyilatkozatok is elérhetővé válnak,
erről hamarosan tájékoztató jelenik meg. A napokban, előreláthatóan használhatóvá válik a „de minimis” nyilvántartás, a tartalmi
értékelés elvégzéséhez szükséges felület tesztelése június közepétől várható. Az esemény szemléket nem a HACS-ok fogják elvégezni,
a képzés meghívót a Kormányhivatalnak kell továbbítani.
A végrehajtással kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdések:
- végső jogosultság ellenőrzésének kérdésköre
- jogosultsági ellenőrzésen elutasított támogatási kérelmek felülvizsgálata
- kifizetési kérelmek ügyintézésénél felmerülő problémák kezelése
- változás bejelentésének ügyintézése
A záró előadás során Weidel Walter Főtitkár mutatta be a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) munkásságát. A főleg információ
átadásra épülő szervezet több mint 11 000 partnerrel rendelkezik jelenleg. Az mnvh.hu weboldal és a facebook profil mellett havonta
kiküldésre kerül egy központi és megyénként 1-1 területi hírlevél is, amelyben a hálózattal kapcsolatban lévők aktuális pályázati
információkról és a vidékfejlesztés szempontjából meghatározó eseményekről olvashatnak. Az MNVH nemzeti és nemzetközi
feladatokat is ellát. 2017-ben 23 rendezvény finanszírozása kötődik hozzá. Az OMÉK keretében rendezett szakmai konferencián
stratégiai megállapodást írt alá a LEADER Egyesületek Szövetségével és a Román LEADER Szövetséggel is. Nemzetközi szinten
folyamatos az együttműködés az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (EVH) és az Európai LEADER Szövetséggel (ELARD). EU-s
mintára, több unión kívüli ország is szeretne hasonló vidéki hálózatot kiépíteni, az MNVH többek között a Macedón szervezet
létrehozásában is segítséget nyújt. Weidel Walter az előadás végén ígéretet tett a még hatékonyabb kommunikáció létrehozására.
Zárszóként Dr. Finta István megköszönte az előadók munkáját, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, azon belül is Weidel Walter
segítségét a fórum, és a catering megszervezésében.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Weidel Walter főtitkár mellett Csordás Emőke nemzetközi referens, Kutai Tibor Fejér, Szakáli
János és Vanyúr Arnold Baranya megyei területi felelősök képviselték.

Megjelent a VP beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási útmutatója
A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye részletes tájékoztatást ad a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében nyújtandó
támogatások igénybevételéhez fűződő kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tudnivalókról. Célja a pályázati felhívások alapján
megvalósuló projektekhez nyújtandó támogatásigényléshez kapcsolódó szabályok rögzítése, ismertetése, továbbá a legfontosabb gyakorlati
tudnivalók összefoglalása.
A közlemény tartalmazza többek között az érintett beruházási támogatások listáját, a kifizetési igénylés általános feltételeit, behatóan ismerteti
az igénylés típusait (előleg, időközi, záró kifizetési igénylés), a költségek elszámolhatóságával kapcsolatos szabályokat és feltételeket, a
kedvezményezettek kötelezettségeit, a kifizetési igénylés elbírálásának és a támogatások folyósításának lépéseit. A közleményben
megtalálhatóak a benyújtandó dokumentumok és a kitöltésükkel kapcsolatos részletes információk.

A közlemény az alábbi linken olvasható: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstarkozlemeny

A M agyar Államkincs tár 31/2018. (V.30.) s zámú közleménye rés zletes tájékoztatás t ad a Vidékfejles ztés i Program (VP ) keretében nyú jtandó támogatás ok igénybevételéhez fűződő kifizetés i igénylés s el kapcs olatos általános tudnivalókról. Célja a pályázati fel hívás ok alapján megvalós uló pro jektekhez nyújtandó támo gatás igénylés hez kapcs olódó s zabályok rögzítés e, is mertetés e, továbbá a legfontos abb gyakorlati tudn ivalók ös s zefoglalás a.

Együttműködésben - Partnerségben
A közlemény tartalmazza többek között az ér intett beru házás i támogatás ok lis táját, a kifizetés i igénylés általános feltételeit, behatóan is mertet i az igénylés típus ait (előleg, i dőközi, záró ki fizetés i igénylés ), a költs égek els zámolhatós ágával kapcs olatos s zabályokat és feltételeket, a kedvezményezettek kötelezetts égeit, a kifizetés i igénylés elbírálás ának és a támogatás ok folyós ítás ának lépéseit. A közleményben megtalálhatóak a benyújtandó do kumentumok és a kitöltés ükkel kapcs olatos rés zletes információk.

Június 13-án a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája Együttműködési - Partnerségi Országos Konferenciát
szervezett Kecskeméten. Az egynapos rendezvény keretében előadásokat hallgathattak a meghívottak, többek között településmarketing,
szervezeti tanulás, közösségi felület létrehozása, szociális szövetkezetek és jogi szemléletű önkormányzati jó gyakorlatok témakörökben.
A konferencia kísérő rendezvénye volt a Kecskemét Város Önkormányzata közreműködésével megrendezésre kerülő szociális
szövetkezetek szabadtéri, „Helyi értékek” című kiállítása, melyen a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkatársai is várták az
érdeklődőket.

A közlemény az alábbi linken olvas ható: https :/ /www.mvh.allamk incs tar.gov.hu/kozlemenyek /-/kozlemeny /31-2018 -v-30 -s zamu-kincs tar- kozlemeny

Boros Lás zló, a M agnus Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamos an már megkezdték a cég Kecs kemétről Pécs re költ özés ét is . A mos tani beruházás három fő elemet tar talmaz: megépül az ös s zes zerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépés ben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejles ztés ek is les znek, mivel Pécs les z a fejles ztőközpontja a magyar vállalkozás nak, a német világcéggel, a Siemens -s zel közös en itt folytat ják a munkát az elektrom os gépek terén is .

M árcius ban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és -képzés t is , his zen az a cél, hogy a nyár folyamán már az els ő itt gyárt ott repül ő ki is gördü lhes s en az üzemből.

Boros Lás zló, a M agnus Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamos an már megkezdték a cég Kecs kemétről Pécs re költ özés ét is . A mos tani beruházás három fő elemet tar talmaz: megépül az ös s zes zerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépés ben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejles ztés ek is les znek, mivel Pécs les z a fejles ztőközpontja a magyar vállalkozás nak, a német világcéggel, a Siemens -s zel közös en itt folytat ják a munkát az elektrom os gépek terén is .

V4 nyilatkozat az agrár-innovációról és a támogatásokról
A V4 országok mellett hat közép- és kelet-európai ország írt alá nyilatkozatot együttműködésükről a mezőgazdasági innovációra
lehívható uniós pénzek arányának növelése érdekében - jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Bábolnán. Tárgyaltak a régiós országok érdekeiről a támogatási rendszer kialakítása terén is.
Feldman Zsolt elmondta, a visegrádi négyek, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia, és a balti országok
mezőgazdaságának vezetői egyetértettek abban, hogy közös stratégiát alkotnak a BIOEAST néven elindított programban való
részvételről. A politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság a 2021-27-es időszakra tízmilliárd eurót javasolt agrár-élelmiszer
és biomassza alapú gazdasággal összefüggő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre, majd hozzátette, Kelet- és Közép-Európa
országai az elmúlt tíz évben összesítve is csak tíz százalék alatti részesedést szereztek meg az EU mezőgazdasági innovációra fordítható
forrásaiból. A közös nyilatkozatot aláíró országok kinyilvánították, hogy a régió fontosnak tartja a térségnek jelentős innovációs témák
megjelenítését az Európai Bizottság munkaprogramjában, valamint olyan makroregionális kutatási és innováció stratégiát alkotnak, mely
közös célokat és közös prioritást képes elérni és megvalósítani - hangsúlyozta Feldman Zsolt.
A szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterhelyettes, Csicsai Gábor rámutatott, mivel a termőföld területét nem lehet növelni,
a fejlődés érdekében több hozzáadott értéket kell megjeleníteni a mezőgazdasági termékekben. Pavel Sekác, cseh mezőgazdasági
miniszterhelyettes elmondta, erős verseny zajlik az Európai Unió 15 fejlett tagállama és a közösség kevésbé fejlett tagjai között és
összefogás szükséges a hátrányok csökkentéséhez. A lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri főtanácsadója,
Zofia Krzyanowska emlékeztetett arra, hogy országa a BIOEAST program egyik elindítója és örömmel látják a kezdeményezés mögé
felsorakozó régiós támogatást.
A tíz ország által aláírt dokumentum szerint a felek támogatják a biomassza alapú fenntartható növekedést a versenyképes és magas
minőségű élelmiszer- és takarmánygyártás eléréséhez. Az aláírók fontosnak tartják a vidéki térségek felzárkóztatását, segítve őket egy
innovatív, integratív és klímatudatos növekedési modell kifejlesztésében. Olyan termelési rendszerek fejlesztését is javasolták, melyek
régió-specifikus végtermékeket gyártanak. Kiemelték, hogy a sokféleség a fenntarthatóság záloga, ezért a biomassza alapú gazdasági
innovációknak nem korlátozni, hanem támogatni kell a diverzitást.
Mind költségvetésében, mind szabályozásában Magyarország számára kedvezőtlen agrár-költségvetési tervezetet mutatott be
nemrégiben az Európai Bizottság. A mezőgazdaságért felelős államtitkár a Közös Agrárpolitika jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott,
az csökkenő támogatások mellett növekvő gazdálkodói és tagállami terheket jelent, mindezek pedig számunkra és a környező
országoknak kevésbé elfogadhatóak. A tárgyaló tagállamok ebben hangolták össze álláspontjaikat Bábolnán. Több kérdésben is
megegyezés született – tette hozzá Feldman Zsolt – ezek: a kevesebb adminisztráció, a kisebb gazdálkodói terhek és az eddigi támogatási
szint megtartása. A jelen lévő tíz ország részéről ezt fogják képviselni az Európai Bizottság felé is.
A magyar tulajdonú M agnus Airc raft több , mint 5,1 milliá rd fo rintos beruházás s al egy 7500 négyzetméteres gyártóbázis t épít a pécs -pogányi reptér közvetlen közelében, és ezzel több, min t s záz új munkahelyet teremt.

Boros Lás zló, a M agnus Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamos an már megkezdték a cég Kecs kemétről Pécs re költ özés ét is . A mos tani beruházás három fő elemet tar talmaz: megépül az ös s zes zerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépés ben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejles ztés ek is les znek, mivel Pécs les z a fejles ztőközpontja a magyar vállalkozás nak, a német világcéggel, a Siemens -s zel közös en itt folytat ják a munkát az elektrom os gépek terén is .

A nadrágszíj parcellák adásvételénél eltörölnék az ügyvédkényszert

Eltörölné az ügyvédkényszert a 0,5 millió forintot el nem érő földadásvételi ügyleteknél a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) stratégiai
javaslatcsomagja. A szabályozási módosítással az elaprózott hazai birtokok koncentrációját gyorsítanák.
Ne legyen szükség kötelező jelleggel jogi képviselő igénybevételére azoknál a földadásvételeknél, ahol a földterület értéke nem éri el a 0,5
millió forintot – áll a NAK javaslatcsomagjában, amelyet a köztestület már eljuttatott a döntéshozókhoz. A koncepció szerint az ilyen
ügyleteket a kamara közreműködésével is le lehetne bonyolítani, de az ügyvédkényszer megszüntetése nem váltaná ki az egyéb eljárásokat,
vagyis az adásvételeket az érintett szervezeteknek ilyen esetekben továbbra is jóvá kellene hagyniuk.
A szabályozási módosításra a NAK szerint azért lenne szükség, hogy az adásvételi költségek csökkentésével is gyorsítani lehessen a
magyarországi birtokkoncentrációt. Az agrárium egyik legnagyobb problémáját ugyanis az elaprózott birtokszerkezet jelenti. A 2016-os
adatok szerint például mintegy 6,2 millió hektárnyi földrészletre csaknem fél millió természetes vagy jogi személy számára jegyeztek be
földhasználatot, de a tulajdonosi szerkezet is hasonló széttagoltságot mutat.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mai birtokstruktúra nem versenyképes – derül ki a kamarai javaslatcsomagból. A kis birtokmérettel
rendelkező természetes személyek önállóan nem tudják megteremteni a versenyképes termeléshez szükséges feltételeket és infrastruktúrát,
így a kis üzemméret nem kedvez a mezőgazdasági termelésnek és a főfoglalkozású termelőknek sem – szögezi le a NAK.

Kamarai tájékoztató kiadvány jelent meg a KAP-tudnivalókról
A NAK tájékoztató kiadványt készített, amely összefoglalja az új, 2020 utáni közös agrárpolitika alakításáról megjelent eddigi uniós
javaslatokat (az Európai Bizottság által 2018. május 2-án közzétett uniós költségvetés tervezetét, illetve a június 1-jén nyilvánosságra hozott
rendelettervezeteket).
Az anyag itt elérhető, és a későbbiekben nyomtatásban is megjelenik:
https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2309-tajekoztato-a-2020-utani-kozos-agrarpolitika-varhato-kereteirol

Programajánló

2018.06.28.-2018.07.01.
Zsolnay Fényfesztivál 2018
Zsolnay negyed – 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
2018.07.07.
Dunai mosás (Pranje) 2018. Hagyományőrző, kulturális és gasztronómiai találkozó Mohács
Sokac-rév – 7700 Mohács
2018.07.13.-14.
Villányi Rozé Fesztivál és RozéMaraton 2018
Villányi Rendezvénytér – 7773 Villány, Fő tér 1.
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