2018. november
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat novemberi, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének
célja, hogy havi rendszerességgel új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó gyakorlatok
és a megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein működő
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő
írásokkal.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére.
Üdvözlettel:

Vanyúr Arnold
MVNH Baranya megyei területi felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., az Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a „Vízvisszatartás és tájhasználatváltás tervezése az Ős-Dráva Programban” elnevezésű, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló, KEHOP1.3.0-15-2016-00014 jelű projekt lakossági fórumot szervezett 2018. október
29-én, Sellyén. A fórum elején Nagy Attila, Sellye polgármestere, és Csefkó
Anna köszöntötte a megjelenteket, ismertették a fórum célját.
A „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban”
című projektről Udud Péter, az Aquaprofit Zrt. vezérigazgatója tartott részletes
előadást. A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva
Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.)
Korm. rendeletben a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a projektet. A
fejlesztés célja, az Ős-Dráva Programban tervezett területen a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek
a javítása, a vízvisszatartást, vízkészlet megőrzést támogató és a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, a
tájhasználat-váltást, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében.
A projekt alapvető célkitűzése, hogy a térség vízgazdálkodási lehetőségeit javítsa, a vízbő időszakokban az aszály
csökkentésére és a vizes élőhelyek védelmére a vizek visszatartását elősegítse, illetve az 5 m3/s-os Drávai
vízkormányzást minél hatékonyabban szétossza.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja (támogatási szerződés szerint): 2020. május 31. A záró kifizetés igénylés
benyújtásának határideje: 2020. június 30.
A Drávából kiemelt 5 m3/s vízmennyiség területarányosan kerül szétosztásra a projekt területen. A Drávai vízkivételi
műből a víz zárt vezetéken keresztül a víz a vízkormányzó rendszer NY-K-i irányú a fekete-vízbe torkolló
főcsatornájába kerül, melynek elemei a Siópusztai-árok, Lugi-csatorna, Körcsönye-csatorna. A víz szétosztása a
főcsatornától D-i irányban található alrendszerekbe történik, így a Siópusztai, Korcsina, Sellyei-Kápolnai-Gürü, VejtiLúzsoki vízrendszerekbe. A fejlesztés mesterséges beavatkozásokkal jár pl. felszíni vízkivétel, új csatornák építése,
mederkotrás, duzzasztók (zsilipek) kialakítása, de teszi mindezt annak érdekében, hogy megoldható legyen a lokális
vízvisszatartás, a hatékony vízkormányzás, mindez által pedig a medrek, holtágak, mellékágak és vizes élőhelyek
vízpótlása. Minderre azért van szükség, mert az Ős-Dráva Program az érintett térségek fő problémájaként a Dráva
fenéksüllyedése miatti kiszáradást, a gazdálkodás ellehetetlenülését nevezi meg. A természeti értékek fenntartásához és
a növényvilág változatosságának megtartásához vízpótlásra van szükség. Ennek ismeretében alakult ki a program alap

koncepciója, mely szerint a térség problémáit a vízgazdálkodási rendszer átalakítására alapozva kell megoldani. A
hajdanán vízzel megfelelően ellátott terület számára, lehetőség szerint ismét biztosítani kell az optimális
vízmennyiséget.
November hónapban a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-vel közösen újabb
(Lakócsa, Kémes) tájékoztató rendezvényt is szervez a projekt területen, mind a lakosság-, gazdálkodó szervezetek,
mind a szakmai szervezetek részére, amelyeken bemutatásra kerül a műszaki tartalom az érdeklődők számára.
A fórum zárásaként Csefkó Anna bemutatta a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működését, és kiemelte a
térségben betöltött szerepének fontosságát. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Vanyúr Arnold, Baranya megyei
területi felelős képviselte.
Somberek és Környéke Gazdakör éves taggyűlése
2018. 11.19-én Somberek és Környéke Gazdakör éves közgyűlést tartott
a sombereki Spori Kávézó & Bistroban. Sombereken, 26 fővel 2002.
január 26-án alakult meg a Gazdakör. A sombereki szervezetben a helyi
gazdákon kívül görcsönydobokai, palotabozsoki, dunaszekcsői, mohácsi,
pécsi, kölkedi és babarci gazdálkodók is tevékenyen részt vesznek. A
taggyűlést Rittlinger József elnök nyitotta meg, aki egyben a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének elnöke is.
Rövid évértékelőjében megköszönte a tagok munkáját, ismertette a
Gazdakör által szervezett rendezvényeket (Gazdabál, Gazdafórum Font
Sándorral és Dr. Hargitai Jánossal) és azokat a MAGOSZ eseményeket
(MAGOSZ Elnökségi ülés – Dunaharaszti, sajtótájékoztató Baranya
megye mezőgazdaságának aktuális helyzetéről Jakab István részvételével
Sombereken, Országos Közgyűlés Gödöllő), melyeken a Somberek és
Környéke Gazdakör képviseltette magát. Rittlinger József külön kiemelte,
hogy július 27-én került megrendezésre az ötödik Baranyai Búzagyűjtő nap a Sombereki Zrt. Irodaházánál. A
felajánlások java részét, 21 tonnát idén is a Somberek és Környéke Gazdakör Tagjai adták, a megyében 32 tonna búza
gyűlt össze, melyből 19,2 tonna liszt készült. 11,6 tonna lisztet Baranya megyében 6 szervezet között osztanak majd
szét 2018.november 30.-án. A hat szervezet név szerint: Szemem fénye Alapítvány, Szent Márton Caritas, DélBaranyáért Alapítvány, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Máltai Szeretetszolgálat és a Bólyi
Gyermekotthon. Idén is gyűjtöttek búzát a Sombereki liszthez, 4 tonna gyűlt össze. Idén már 3 kg lisztet tudtak
családonként szétosztani a sombereki lakosok között, a fennmaradó részt a Sombereki Önkormányzatnak ajánlották fel.
Vanyúr Arnold, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse a Vidékfejlesztési Program eddigi
eredményeit, jelenlegi aktualitásait mutatta be a résztvevőknek. 6 nyitott pályázatra hívta fel a figyelmet, majd ezt
követően a 2018. május 30-án megjelent, Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti
kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V.30) számú Kincstári közleményben
foglaltakról beszélt.
A taggyűlés végén, meghívott vendégként Vogl Attila, a Limagrain Hungary Kft. területi képviselője tartott
prezentációt. A Limagrain számára Magyarország régóta kiemelt fontosságú terület, melyet az is jelez, hogy a
világszerte működő közel 120 nemesítő állomás közül egy hazánkban, Zsombón található.

Egyetlen nemzeti védjegyet alkalmazna az Agrárminisztérium
Az Agrárminisztérium olyan új, állami minősítési rendszert szeretne
létrehozni, amely kiváltja az összes egyéb minőségi emblémát, egyetlen
erős védjegyet teremtve - közölte az agrárminiszter Hévízen, november
17-én.
Nagy István a Magyar Pékszövetség közgyűlésén beszélt arról, hogy a
biztonságos és jó minőségű termékek iránti igénynek megfelelve
hoznának létre egy új, állami felügyeletű nemzeti védjegyet, amely
hiteles és valódi biztonságot ad a termékeknek és a vásárlóknak.
Jelenleg Magyarországon 47 tanúsító védjegy és 11 ezer olyan jelölés
létezik, amely élelmiszerek esetében használatos, de ezek között nehéz
eligazodnia a gyártóknak és a vásárlóknak is - indokolta a kezdeményezést az agrárminiszter. Emlékeztetett arra, hogy
a sütőipar az élelmiszerágazat egyik legrégebbi ága, amelyben a hazai élelmiszeripari vállalatok mintegy negyede,
vagyis csaknem 1200 vállalkozás 19 ezer munkavállalója dolgozik.
Az újjáalakult Agrárminisztériumnak egyik kiemelt feladata az élelmiszeripar, azon belül a sütőipar fejlesztése. Január
1-jétől például 40 milliárd forintos pályázati keret nyílik meg technológiai beruházásokra, amelyekre a pékségek is

jelentkezhetnek. A gazdaságfejlesztési pályázatokon a sütőipari cégek eddig több mint négyszáz pályázatot adtak be és
6 milliárd forintot nyertek el, amelyből 4 milliárdot már ki is osztottak - jegyezte meg. Nagy István szerint védeni kell
a magyar pékárukat az olcsóbb és gyengébb minőségű termékektől, ezért is változtatták meg a magyar élelmiszerkönyv
előírásait. Úgy fogalmazott: a fehér kenyér és a rozskenyér legyen az, amit a neve is tükröz.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a sütőipar az elmúlt 50 évben jelentős átalakuláson ment át, robbanásszerűen bővült a
termékpaletta. Míg 50 éve alig tízféle kenyér és 50-féle péksütemény volt, addig ma 150-féle kenyér és több ezerféle
péksütemény van a kínálatban. Az agrártárca vezetője arról is szólt, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(Nébih) kiemelt ügyekkel foglalkozó igazgatóságának feladatkörét bővítették, hogy növelje az élelmiszerbiztonsági
ellenőrzések hatékonyságát. Ezt szolgálja az is, hogy a következő években mintegy 8 milliárd forintból egységes
központi laborbázist alakíthat ki a Nébih, visszaszorítva a visszaéléseket.
Az agrártárca új online élelmiszeripari adatbázist is kiépít, hogy az ágazat statisztikai adatait felhasználóbarát módon,
módszertani útmutatókkal együtt lehessen elérni. A minisztérium szándéka, hogy az új élelmiszeripari információs
rendszer, az ÉLIR az élelmiszeripar valós információs központja legyen - emelte ki Nagy István.
Helyi termék ajánló - Helyi termékek és termelők a Szigetvári-Szentlőrinci
térségből
A Szinergia Egyesületnél tett látogatást november hónapban Vanyúr Arnold, az
MNVH Baranya megyei területi felelőse.
Az egyesület 2008-ban, a vidékfejlesztés új lehetőségét kínáló közösségi
kezdeményezés, a vidék gazdasági fejlesztése érdekében életre hívott programok
megvalósulásának elősegítésére alakult, azzal az elsődleges céllal, hogy térségeink
további leszakadását megállítsa. Az egyesület a LEADER program
megvalósulásakor a Szigetvári és a Szentlőrinci kistérségekben élő emberek
kreativitását kamatoztatva, egy-egy térség vagy település kihasználatlan
adottságainak feltárását, a helyi kezdeményezésekre létrejövő, a kistérségi
fejlesztését együtt megvalósítani kívánó helyi szervezetek, intézmények,
önkormányzatok és vállalkozások összefogását ösztönzi.
A Szinergia Egyesület 2009-ben kezdte el szerepének keresését a speciális, térségre
jellemző termékek előállításának támogatásában, miután Neiczerné Jaksa Szilvia lett egy tisztújítást követően az
elnökük. Klasszikus helyi, közösségi és gazdaságfejlesztési feladataikkal összhangban szerették volna megvalósítani
ezirányú elképzeléseiket. Ezzel a hozzáállással tették meg első lépéseiket, kezdetnek egyesületük tagjaival, illetve egyéb
érdeklődőkkel közösen, helyi termék munkaértekezleteket tartottak. A találkozók témája a Szinergia Egyesület által
kidolgozni kívánt tervek, támogatási lehetőségek bemutatása és az ezzel kapcsolatosan felmerült feladatok egyeztetése
volt, továbbá ezeken a megbeszéléseken közös cselekvési terv kidolgozása kezdődött meg.
Ezzel párhuzamosan megtették az első lépéseket a térségi helyi termék előállítók felkutatására és közös adatbázisba
gyűjtésére. Ennek érdekében kérdőívek segítségével térképezték fel a helyi termékek előállítóinak körét a Szentlőrinci
és a Szigetvári kistérségekben. Az általuk megkérdezett termelők pedig maguk is megjelöltek a térségben élő, számunkra
eddig nem ismert helyi termék előállítókat. A kereslet mennyiségi és minőségi oldalainak felméréséhez 180 fogyasztót
kérdeztek meg kérdőívek segítségével. A megkérdezettek véleménye nem csak a szűkebb térségen belüli, hanem az 50
km-es körön belüli fogyasztói vélemények piaci jellemzőiről is képet adott. A kérdőívek feldolgozása után
helyzetelemzés készült a térségi helyi termékek előállításának és értékesítésének aktuális helyzetéről.
A kezdeti nekirugaszkodás után az időközben látókörükbe került helyi termék előállítókat folyamatosan közvetítették
az általuk ismert rendezvényekre. Ez a szervezés folyamatos, minden évben végzett tevékenységük. 2011-ben, 2013ban, és 2018-ban sikerült LEADER forrásból támogatási pályázatokat kiírniuk, a velük kapcsolatban álló, illetve a
térségben működő termék-előállítóknak. Az idei évben az „Önkormányzatok és szociális szövetkezetek
gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása”, továbbá a „Helyi termékek előállításának és piacra
jutásának támogatása” című felhívások keretében pályázhatta helyi termék előállítók. Az aktuális Helyi Fejlesztési
Stratégia (HFS) elkészítésekor több, a mikro-térségekből érkezett javaslatokban is összecsengő észrevételt találtak, mely
a helyi termék témaköréből érkezett, és amelynek két oldalú megközelítése alakult ki: egyrészt az önkormányzataik
jelentős részénél működő mezőgazdasági tevékenységek során előállított zöldséggyümölcs alapanyagok továbbfeldolgozásának igénye, másrészt a térségben élő kézművesek részéről munkájuk, és az általuk előállított termék piacra
jutásához rendelt támogatás révén. A térségi termékek feldolgozottság fokának javítása alapvetően gazdasági hatású, ez
mellett viszont a térségi hagyományos kézműves értékek megőrzését is jelentheti egyben, tehát egyszerre van
gazdaságfejlesztési és kulturális hatása is. A felvetések és tématerületek, beépítésre kerültek HFS- ükbe, és az alapjait
szolgáltatták a kiírásra került felhívásoknak.
2009 óta – egy kisebb megszakítástól eltekintve – az egyesületnek folyamatosan van helyi termék referense, mely
pozíciót évek óta Ignácz Mária tölt be. Legfőbb feladata a termelőkkel, kézművesekkel való kapcsolattartás, a
rendezvényeken való megjelenésük megszervezése (például Szigetvári Zrínyi Napok, Szentlőrinci Gazdanapok,

OMÉK, Sziget), az aktuális támogatási lehetőségek ismertetése. Emellett, amennyiben megjelenik igény a térségben
előállított termékekre (például ajándékcsomag formájában) szintén ő az, aki ezen megrendeléseket közvetíti a termelők
felé, és összegyűjti tőlük a termékeket. Rendszeresen szerveznek szakmai tájékoztató fórumokat a termelőknek,
melyeken például tájékoztatást kaphatnak az őket érintő ellenőrzésekről, adózásról, a kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és -értékesítés feltételeiről.
A Szinergia Egyesület működteti a www.helyitermekajanlo.hu oldalt, melyen részletes információk találhatók a térség
termelőiről, az aktuális rendezvényekről, a szállás- és vendéglátóhelyekről, a tematikus utakról, látnivalókról.
A helyi termék előállítókat, a kézműveseket igyekeznek turisztikai oldalról is bevonzani, melyben nagy segítséget
jelenthet, ha megvalósul a Zrínyi Zöldút elnevezésű projekt. Az akcióterületen, különösen a Dél-Zselici tájegységben
magas az ökoturisztikai potenciál, ami egy fontos kitörési pont az elvándorlással, elöregedéssel, magas
munkanélküliséggel sújtott falvakban. Szórványosan már most is számos falusi turizmussal foglalkozó vállalkozás kínál
szolgáltatásokat, amelyeket programokkal, helytörténeti gyűjteményekkel a turizmusban rejlő lehetőségeket felismerő
civil szervezetek és önkormányzatok egészítenek ki. Hiányzik azonban az egységes térségi marketing, program- és
szolgáltatás szerkezete. A Zöldút egy olyan közösségfejlesztő módszer, ami ötvözi az ökoturisztika elveit, a
gazdaságfejlesztést valamint a helyi értékfeltárást és bemutatást. A módszer terjesztésével és ösztönzésével lehetőséget
teremtenek az érdekelt felek számára a sikeres bekapcsolódásra és részvételre az ökoturisztikai szolgáltatások területén.
A projekt megvalósításában nagy segítségükre van Hegyi Zsuzsa, és a térség néhány civil szervezete is.
Az egyesület helyi termékeket támogató munkája egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési prioritásuk is egyben, ami a
helyi mikro- és kisvállalkozások, továbbá turisztikai szolgáltatások fejlesztésével párhuzamosan halad. A helyi
termékekkel kapcsolatban végzett munkájuk során, a kezdetektől szoros kapcsolatban dolgoznak a régióban már régóta
kézműves érdekképviselettel foglalkozó Kaptár Egyesülettel.
Az elmúlt években végzett tevékenységük alapján kialakult a térségükben egy korábban nem látott „kapcsolati háló”,
amelyben az itt előállított termékek széles köre azok előállítója és fogyasztója keresi és fedezi fel egymást, és ahol a
kereslet-kínálat szabályai alapján új kézműves generáció nevelődött ki.

A Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályai és a növényvédelem aktuális kérdései is napirendre kerültek
Brüsszelben
A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2018. november 19-i ülésén az uniós agrárminiszterek folytatták a vitát a Közös
Agrárpolitika 2020 utáni kereteiről.
Az EU Elnökséget jelenleg betöltő osztrák miniszter javaslatára a tárcavezetők elsősorban az új KAP gyakorlati
végrehajtását tekintették át. Magyarország csak egy olyan új Közös Agrárpolitikát tud majd támogatni, ami egyszerűvé
teszi a támogatások igénylését és kifizetését mind a gazdák, mind pedig a tagállami szervezetek számára – emelte ki
Nagy István agrárminiszter. Az uniós szakminiszterek között egyetértés mutatkozott abban, hogy olyan új, gazdabarát
KAP-ra van szükség, amelyben a gazdák a lehető legegyszerűbben tudnak hozzáférni a nekik járó támogatásokhoz. Nem
kérhetünk több erőfeszítést a gazdáktól, ráadásul egy, az előzőnél bonyolultabb rendszerben úgy, hogy közben csökken
a támogatások szintje – utalt a magyar a tárcavezető a KAP források csökkentését előirányzó új költségvetési javaslatra.
Az új KAP-ra vonatkozó tárgyalások jövőre folytatódnak a következő román és finn elnökségek irányításával.
A növényvédelem vonatkozásában a szakminiszterek megerősítették, hogy az elmúlt évek intézkedéseinek
eredményeképp megnövekedett hatóanyagkivonás pozitív hatásai már érezhetők, hiszen a korábbiaknál biztonságosabb
készítmények maradtak a piacon. A következő időszak legfontosabb kihívása az alacsony kockázatú hatóanyagok
fejlesztése lesz. Az európai termelők versenyképességének megőrzése érdekében közösségi szinten szükséges támogatni
a biztonságos növényvédőszerek fejlesztését. Fontos, hogy a gazdálkodók számára elegendő biztonságosan
felhasználható alternatíva álljon rendelkezésre a károsítók elleni védekezésben– összegezte véleményét a miniszter.
Nagy István kétoldalú egyeztetést folytatott lengyel és holland kollégájával. A lengyel miniszterrel megállapodtak
abban, hogy a két ország az egyre erősebb Visegrádi együttműködés keretében mindent megtesz majd azért, hogy a
2020 utáni időszakban is megfelelő források álljanak rendelkezésre a Közös Agárpolitika számára. A holland
tárcavezetővel elsősorban az agrárkutatás-fejlesztés területén történő együttműködésről, valamint a modern
állattenyésztési gyakorlatok megosztásáról egyeztettek.
Fontos feladat a technológiai tudás átadása mezőgazdasági
szereplőknek
A versenyképesség növelése érdekében fontos, hogy a különböző
agrárkutatási és oktatási intézményekben elérhető technológiai
tudás megjelenjen a mindennapok szintjén a mezőgazdasági
szereplőknél, az agrárvállalkozóknál is - erről Feldman Zsolt, az
Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára beszélt
november 22-én, Gödöllőn egy szakmai konferencián.

Az államtitkár a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Mezőgazdasági Gépesített Intézetében
rendezett, A jövő mezőgazdasága - fókuszban a hatékonyság elnevezésű konferencián megnyitóbeszédében kiemelte,
hogy versenyben vagyunk egyszerre a kelettel és a nyugattal is, mivel keletebbre a nagyméretű birtokok, nyugatabbra
pedig a fejlettebb, precíziós technológiák használata élezi a mezőgazdasági versenyt. Feldman Zsolt elmondta, hogy
meg kell találni azokat a platformokat, amelyek segítségével az elérhető precíziós tudást minél jobban át lehet adni,
ezért a kormány bekapcsolódik a precíziós technológiák használatának elősegítésébe, például e technológiák használatát
beépítik a támogatási rendszerbe, amit a pár héten belül a kormány elé kerülő Digitális Agrárstratégia is tükrözni fog.
Közölte azt is, hogy a kormány szeretné elősegíteni a Digitális Agrárakadémia felállítását, amely a tudásátadásnak fontos
szereplője lenne.
Előre érvényesíthető az őstermelői igazolvány
Az érvényes őstermelői igazolványhoz szükséges következő évi értékesítési betétlap bármikor kérelmezhető, nem
szükséges várni 2019. március 20-ig. A gazdálkodó kizárólag érvényes őstermelői igazolvány birtokában minősül
őstermelőnek. Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg
hatályos. Azaz a gazdálkodó, akkor minősül őstermelőnek, ha az igazolványhoz rendelkezik az adott évre szóló
értékesítési betétlappal is.
Az értékesítési betétlap nem csak az adott évre, de a soron követkő két adóévre is kérelmezhető az igazolvány 5 éves
hatályossági ideje alatt. Ezért ha még nem rendelkezik a 2019. évre szóló értékesítési betétlappal, úgy javasoljuk, hogy
még idén, az ünnepek előtt érvényesítse őstermelői igazolványát a következő évre a folyamatos őstermelői jogviszony
és a szabályos januári őstermelői értékesítés miatt.
A mezőgazdasági őstermelők értékesítésre vonatkozó legfontosabb szabályokról itt olvashatnak:
https://www.nak.hu/…/2214-tajekoztato-mezogazdasagi-osterme…
Az idei ügyintézéssel elkerülheti a 2019. január 1. és a március 20. közötti sorban állást is, ami az őstermelői
igazolványok visszamenőleges érvényesítése miatt alakulhat ki. Az értékesítési betétlapot az érvényes lakcímkártyán
szereplő bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyében kérelmezheti a falugazdásztól. A falugazdászok
elérhetőségeiről itt tájékozódhatnak: https://www.nak.hu/component/offices/items
Az ügyintézéshez szükséges a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes igazolvány és az őstermelői
igazolvány is. Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük
az ügyintézés alkalmával. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró
személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel
a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni.
Az őstermelői igazolvány érvényesítését, az értékesítési betétlap kiadását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra
is díjmentesen végzi.

Elnöki fogadódélután lesz decemberben
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke 2018 decemberében is várja személyes fogadódélutánján a kamarai tagokat.
Az eseményre előzetes regisztráció szükséges. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének soron
következő fogadódélutánja 2018. december 4-én, 16-tól 18 óráig lesz a NAK budapesti, Fehérvári úti központjának 415ös tárgyalójában.
A kamara elnöke minden hónapban egy meghatározott délutánon személyesen fogadja a tagokat, a kamarával, a
mezőgazdasággal, élelmiszeriparral, vidékfejlesztéssel kapcsolatos aktuális illetve általános kérdéseikkel, felvetéseikkel
kapcsolatban. Tagjaik – e-irodai bejelentkezést követően – az ezen a linken található felületen regisztrálhatnak:
http://www.nak.hu/felhasznaloi-fiok

Önt is felkereshetik a falugazdászok!
Nagyobb sebességre kapcsol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Falugazdászaikon keresztül mostantól aktívan keresik
azokat a gazdálkodókat, akiknek szükségük lehet segítségre.
Olyan versenyben vagyunk, amiben a világ minden gazdálkodója részt vesz. Tisztában kell lennünk a haladás irányával,
ütemével és már most csatlakoznunk kell az élen járók táborához. Annak érdekében, hogy a versenyben megőrizhessük,
de inkább javíthassuk pozícióinkat, élni kell az új információkkal és a modern technológia adta lehetőségekkel.
A NAK felismerte és szükségszerű küldetésének, felelősségének tekinti, hogy segítse a gazdálkodókat, megismertessék
velük a legújabb ismereteket, technológiákat, módszereket. Küldetésnyilatkozatuk is arra kötelezi őket, hogy
támogassák tagjaik sikeres gazdálkodását, biztosítsák nekik a naprakész információkat, képviseljék az érdekeiket és
ösztönözzék az együttműködést az agráriumban. Falugazdászaik komoly segítséget nyújtanak azoknak, akik megkeresik
őket: az adminisztrációs terhek enyhítése és a szakmai tájékoztatások mellett jelentős, közel 1000 milliárd forint az az
összeg, amihez az elmúlt években a gazdálkodók a falugazdász-hálózaton keresztül hozzájutottak.

A gazdálkodók támogatása, egyúttal a küldetésük teljesítése érdekében új útra léptek: ők is kezdeményezni fognak! A
falugazdászok révén megkeresik azokat a gazdálkodókat is, akik nem jönnek be hozzájuk, de lehet, hogy szükségük van
új szakmai ismeretekre. Mindenkit szeretnének támogatni azokon a területeken, amelyen a legnagyobb igénye van rá:
- Van, akinek információra van szüksége, van, akinek támogatásra, forrásra, van, akit bátorítani kell, van, akit
képezni.
- Van, akinek szolgáltatásokat tudnak javasolni, amivel megtakaríthat, fejleszthet.
- Vannak, akiknek a problémáját akár a jogalkotásig is el tudják vinni.
- Van, akit kapcsolatokkal tudnak segíteni: összekötik más, hasonlóan érdeklődő gazdálkodóval, vagy éppen egy
olyan céggel, aki vásárlója vagy beszállítója lehet.
Ennek a szükségszerű szemléletváltásnak az első lépcsője egy széleskörű és proaktív tájékoztató kamarai kampány 2018
novemberétől 2019 februárjáig, amit majd számos hasonló követ. Az őszi munkák utáni időszakot arra használják, hogy
aktuális pályázatokkal, tájékoztatásokkal keressék meg és segítsék a magyar gazdákat.

Pályázati információk
Megjelent VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című
felhívás
Megjelent az új, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázati felhívás,
mely szerint támogatási kérelem nyújtható be 2018.december 1. és december 15. között. A pályázatra meghatározott
keretek között az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülők is válthatnak.
Részletes információt itt talál: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-111-112-18-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiaigazdlkods-fenntartsa-1
Megjelent az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság,
mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a nem első forgalomba helyezésű, de első üzembe helyezésű járművek
támogathatósága tárgyában
A közlemény kiterjed a Vidékfejlesztési Program valamennyi felhívására, – a helyi felhívásokat is ideértve - mely
lehetőséget biztosít forgalmi engedélyhez kötött mezőgazdasági jellegű közúti járművek (elsősorban erő- és munkagép)
beszerzésére.
A közlemény itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/az-agrrminisztrium-vidkfejlesztsi-programok-vgrehajtsrtfelels-helyettes-llamtitkrsg-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-nem-els-forgalomba-helyezs-de-els-zembe-helyezsjrmvek-tmogathatsgatrgyban?fbclid=IwAR2DqgooOouUfnt5bWDszmPvQYcthIztq0CENXJQPW53z3pb7lSPUlSIBeo
Negyvenmilliárd forintra pályázhatnak a vállalkozó szellemű fiatalok és álláskeresők
Mintegy negyvenmilliárd forintra pályázhatnak a 30 év alatti fiatalok és a 30 év feletti álláskeresők, amivel fejenként
4,5 millió forint támogatást kaphatnak új vállalkozásuk elindításra - mondta Bodó Sándor november 21-én egy
sajtótájékoztatón, Budapesten.
A foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár közölte, a program segítségével nyolcezer
érintett találhatja meg számítását önfoglalkoztatóként, ami érdemben növelheti a vállalkozási hajlandóságot
Magyarországon. Az államtitkár a tájékoztatón elmondta, az álláskeresők foglalkoztatási szintjének növelése érdekében
különösen indokolt körükben a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása,
képzettségük fejlesztése, a vállalkozással kapcsolatos szemléletformálásuk javítása.
Bodó Sándor ismertette, a program teljes kerete 46 milliárd forint, ebből 6 milliárd forint támogatja a résztvevők
képzését. A vállalkozások induló költségeinek támogatására 40 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből a 30 év felettiek
által létrehozott vállalkozások részére 13,35 milliárd forint, míg a fiatalok által létrehozott vállalkozásokéra 26,65
milliárd. E két pályázati lehetőség közel 8 ezer vállalkozás elindulását segítheti elő 2022-ig, melyből 2627 vállalkozás
a 30 év felettiek, 5236 vállalkozás pedig a 30 év alattiak körében jöhet létre.
Az államtitkár leszögezte, az első szakaszhoz kapcsolódó képzések megvalósítása várhatóan jövő év tavaszán kezdődik
meg, a konkrét támogatási igények benyújtására a képzések sikeres elvégzését és az üzleti tervek elfogadását követően,
várhatóan 2019 közepén nyílik meg a lehetőség.
Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke elmondta, a kincstár a programot 21. századi eszközökkel és
szemlélettel hajtja végre, ezért minden vállalkozni akaró személynek ügyfélkapu regisztrációt kell szereznie, mivel a
program a felületen keresztül lesz elérhető. Az érdeklődők a www.ginop519.hu oldalon keresztül férhetnek hozzá a már
élő régiós előregisztrációs felületekhez a hamarosan induló képzésekre.

Program ajánló

Pécsi Adventi Vásár 2018
Pécs, 2018. november 30. – december 24.
A Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár idén november utolsó napján nyitja kapuit a
Széchenyi téren. Az ünnepre való készülődés varázslatos hangulatában kóruszenei előadók
éneke, forralt bor illata hatja át az ékszerdobozzá váló Széchenyi teret, mely a vásár idejére
a mesék, az ízek, az illatok, a közös élmények, a meghitt hangulatok és közös ünnep terévé
változik.
A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-pecsiadventi-vasar.html

Mikulás Napi Pincejárás 2018
Mecseknádasd, 2018. december 8.
Prémium borok, ízes falatok, hangulatfokozó zene, fergeteges hangulat vár mindenkit! A
kóstolás kóstolójegyekkel és feliratozott kóstoló pohárral lehetséges, melyeket több ponton
is meg lehet vásárolni. A rendezvény programja itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/events/507377696442307/

Karácsonyország - Exkluzív karácsonyi kiállítás és vásár
Pécs, 2018. december 16-17.
Látogassanak el gyerekeikkel Karácsonyországba és fedezzétek fel közösen az ünnepre
hangolódás örömét! Készítsék el sajátkezűleg az adventi koszorútokat, vagy a nagyi ajándékát
a workshop-okon. Látványosságból nem lesz hiány: eredeti Swarovksi kristály díszes
karácsonyfa;aAz ország egyik legnagyobb élethű Betleheme; gyerekprogramok – koncertek.
Vár mindenkit a Karácsonyház a Pécs Plázaban. A belépés díjtalan.
A rendezvény programja itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/events/192341898350572/?event_time_id=192341971683898

Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.

