2019. március 22.
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat márciusi, 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
MNVH Baranya megyei területi felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Fiatal Gazda Konferencia – 2019
2019. február 22-én került megrendezésre Budapesten, a Park Inn by Radisson Hotelben
a 2019. évi Fiatal Gazda Konferencia az AGRYA – Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége szervezésében.
A konferencia cím választásával, "Megújuló agrárium", arra kívánt utalni a szervező
AGRYA, hogy a változások éve lehet a 2019. év. Így a rendezvény első részben, amely
az agrár szabályozás, a támogatás politika változásaira fókuszál ennek megfelelő témák
kerültek elő. Szó volt az EU támogatási ciklus agrártámogatási kereteiről, céljairól,
tartalmáról, az adózási rendszer és a földtörvény változásairól, a gazdák jövedelmét
nem kis részben befolyásoló piaci folyamatokról.
A konferenciát – Gémes László köszöntőjét követően - Dr. Nagy István agrárminiszter nyitotta meg. Az agráriumban a
generációváltás nemzeti ügy, a döntéshozók feladata, hogy biztosítsák a stabil alapot jelentő feltételeket, az eredményes
és hosszútávon fenntartható gazdálkodás lehetőségeit. Nagy István elmondta, a szaktárca dolgozik azon, hogy a
következő időszakban 100 ezer hektárral növekedjen az öntözött területek nagysága Magyarországon, tavasszal útjára
indítják a nemzeti öntözési központot, amelynek feladata lesz a termelők segítése a gazdasági és környezeti szempontból
is fenntartható öntözéses gazdálkodás megvalósításában. Az agrárminiszter szólt arról is, hogy az osztatlan földtulajdon
rendezetlensége gúzsba köti a mezőgazdaság versenyképességét, példaként említette, hogy Magyarországon előfordul
olyan helyzet is, hogy egy hektár területnek mintegy 300 tulajdonosa van. A helyzet rendezését célzó törvénycsomagot
elkészítették, amely a tervek szerint még az idén hatályba léphet - tette hozzá.
Kitért az agráriumban a kapacitásbővítést, hatékonyságnövelést szolgáló jelentős forrásokra, és szavai szerint azon
dolgoznak, hogy a 2020 utáni európai uniós fejlesztési ciklusban is a támogatás összege legalább megközelítse a
mostanit. Jelentős összegekkel támogatják a fiatalokat abban, hogy a vidéki életet válasszák, 2019 az építkezés éve lesz
az agráriumban, amikor a támogatások eredményei megmutatkoznak a földeken és gazdaságokban - mondta. A

generációváltás elősegítésére pedig ismertetése szerint több érdekképviselet bevonásával, köztük az Agrya szervezettel
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) szakpolitikai programot dolgoznak ki.
A miniszter felhívta a fiatal gazdák figyelmét arra, hogy a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
támogatásban egyebek mellett szerepel a porta, a melléképületek fejlesztése is.
Dr. Nagy Istvánt követően Kis Miklós, az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára tartott
előadást „A Vidékfejlesztési Program előrehaladása, új támogatási lehetőségek” címmel. Bevezetésként elmondta, hogy
eddig összesen 74 pályázat jelent meg, több mint 1500 Mrd forintos keretösszeggel. Ebből 56 db felhívás került
lezárásra, 1303 milliárd forintos keretösszeggel, 18 pedig továbbra is nyitva van, 268 milliárd forintos keretösszeggel.
A kötelezettségvállalás nagysága 1305 Mrd forint (a keret 101%-a), kifizetés nagysága 394 Mrd forint (a keret 30%-a).
Eddig mintegy 244 ezer db beérkezett és 176 ezer db támogatott kérelem (a jogosult kérelmek 75%-a!) van.
A legfontosabb feladatok a végrehajtásban jelenleg a támogatott kérelmekhez kapcsolódó előlegigénylések, változásbejelentések, rész- és záró kifizetési kérelmek ügyintézése. Ezen feladatok a Magyar Államkincstár, megyei
Kormányhivatalok), továbbá bizonyos esetekben az Irányító Hatóság látják el.
2018. november 29-én módosult a közbeszerzési törvény, árubeszerzésnél és szolgáltatás megrendelésnél nem
klasszikus árajánlatkérő esetében 68 655 860 Ft, építési beruházásnál 300 millió Ft a jelenleg hatályos értékhatár. A
támogatási összeg függvényében azon kedvezményezettek is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik
már hatályos támogatói okirattal rendelkeznek.
Komoly problémát jelent sok nyertes, támogatói okirattal rendelkező pályázó számára mind a projekt összköltségének
12 hónapon belüli, 10%-ával való elszámolása, mind pedig a projekt teljes megvalósítása 24 hónapon belül. A pályázók
számára lehetőség van – indokolt esetben, a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva – ún. kimentési kérelemmel
felmentést kérni a 12 hónapon belüli, 10%-al való elszámolás alól, melyet egy változás-bejelentés formájában kell
kezdeményezni. Vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy adott felhívások esetében a jelenleg hatályban lévő 24 hónap
helyett több időt adjanak a projektek megvalósítására.
Kis Miklós Zsolt megemlítette, hogy több internetes oldal, pályázatíró cég hirdeti, hogy idén májusban várhatóak
ismételten megnyitandó felhívások a Vidékfejlesztési Program keretében. Ezen állításokat kategorikusan cáfolta.
Magyarország Kormánya kezdeményezte a Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló források átcsoportosítását,
a kevésbé népszerű felhívásokban megmaradt összegeket szeretnék átcsoportosítani azokra, ahol jelentős túligénylés
mutatkozott vagy mutatkozik. 2019 második felében kapnak teljesebb képet a megmaradt forrásokról, a visszamondott
pályázatokról, és akkor felül fogják vizsgálni adott felhívások esetleges újranyitását.
A fiatal gazda tematikus alprogram keretében segítik a fiatal mezőgazdasági termelőket, beruházási jellegű
fejlesztéseknél pedig a 40-50 százalékos alaptámogatás mellett plusz 10 százalékpontos többlettámogatásban
részesülnek a fiatal gazdálkodók. Ennek keretében 2018 decemberéig több mint 39 milliárd forint támogatást ítéltek
meg, mintegy 1040 fiatal gazda számára - ismertette.
Az alprogram másik meghatározó intézkedése a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása, amely 2016.
december 20-án jelent meg. Az érintettek 2017. március 16-tól nyújthatták be támogatási kérelmüket, az irányító hatóság
a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a pályázati felhívást 2017. július 1-től felfüggesztette, a felhívás keretében
eddig 1224 kérelem részesült támogatásban, mintegy 15 milliárd forint összegben - mondta az államtitkár.
Kis Miklós Zsolt elmondta, hogy 2020 után is lesz uniós támogatás a fiatal gazdák számára, a jövőbeni feltételeket a
partnerek bevonásával szeretnék kialakítani.
Érdekességként kiemelt egy általuk végzett felmérést is, mely szerint azon, a korábbi, 2007-2013-as ciklusban nyertes
fiatal gazdák - akik számára lejárt a kötelező fenntartási időszak -, mintegy 2/3-a gazdálkodik továbbra is.
A Vidékfejlesztési Program keretében nyitva lévő lehetőségek közül jelenleg a legnagyobb érdeklődés a Mezőgazdasági
termékek értéknövelése a feldolgozásban című felhívást övezi, mely 2019. január 2. napja óta van nyitva. Eddig összesen
409 db kérelem érkezett be, 64,3 Mrd Ft támogatási igénnyel. A harmadik szakasz zárása március 4-én lesz, azonban
akkor még biztosan nem függesztik fel a beadás lehetőségét.
A konferencia keretében partnerségi megállapodást írt alá a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA és a TSystems Magyarország Zrt. Az együttműködés arra a kölcsönös meggyőződésre épül, hogy a fiatal gazdálkodók által
irányított versenyképes, hosszabb távon fejlődni tudó gazdaságok működése igényli az új, innovatív információtechnológiai megoldásokat.

Az együttműködési megállapodás aláírása után Kesjár Kamilla, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA
társelnöke elmondta: a fiatal gazdák szakmai szervezeteként kiemelkedően fontosnak tartják, hogy a fiatal gazdálkodók
körében minél inkább elterjedjenek azok az innovációk, amelyek gyakorlatban jól használhatóak, és amelyek segítik a
gazdaságok tevékenységének megerősítését. A Szövetség álláspontja szerint a versenyképes gazdaságok
tevékenységéhez nélkülözhetetlen a legújabb információ-technológiai megoldások alkalmazása. Ehhez kapcsolódóan
kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gazdálkodásukat kezdő fiatal gazdák könnyen elérjék a gyakorlatban közvetlenül
hasznosítható információkat, ismereteket.
„A digitalizáció az agrárágazatban is versenyképességi tényezővé vált. A technológiai fejlődés integrációja ezért a hazai
élelmiszeripar és mezőgazdaság valamint az informatikai piac számára egyaránt kiemelten fontos feladat. Ennek egyik
kiemelt területe az IoT megoldások folyamatosan bővülő alkalmazhatósági köre.” – mondta el Bódi Gábor, a T-Systems
Magyarország vezérigazgató-helyettese a megállapodás hivatalos aláírásán.
Papp Gergely a NAK szakmai főigazgató helyettese a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 után várható helyzetéről tartott
tájékoztatást. Többféle rendelettervezet jelent meg, melyek alapján látható, miként kívánják átalakítani a szabályozási
rendszert. Jelenleg nem tudjuk, mikor indul az új KAP, előzetes esélylatolgatások alapján 2023-ban csak. Az új
ciklusban a jelenleginél 5%-al kevesebb forrást terveznek. A Vidékfejlesztési Programra 15%-al kevesebb forrást
terveznek, viszont a társfinanszírozást minden tagállam esetében felemelnék 15%-ról 30%-ra. Ez ellen a javaslat ellen
már most 16 ország tiltakozik egy közös nyilatkozatban. Továbbra is fontosak lesznek a beruházási, fejlesztési
támogatások.
Az első panel további részében Papp Gergelyt követően, Dr. Potori Norbert, az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
igazgatója a mezőgazdasági termékek piaci kilátásairól; Dr. Cseszlai István a NAK stratégiai igazgatója az átalakuló
adózásról és családi gazdálkodásról; Dr. Andréka Tamás, az Agrárminisztérium jogi főosztályvezetője a Földtörvény
változásairól adtak tájékoztatást.
A konferencia második része az új technológiák, megoldások mindennapi alkalmazásáról szólt a kisebb-nagyobb
gazdaságokban. Itt kapott helyet az a kerekasztal beszélgetés is, amelyben az agráriumhoz kapcsolódó különböző piaci
szereplők mutatták be azokat a technológia-termelési változásokat, amelyek már itt vannak előttünk, amelyekre érdemes
készülni, semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy a nagyszámú érdeklődők rendkívül sok, hasznos információval
gazdagodhattak a kiváló előadóknak köszönhetően, és az AGRYA ismételten egy magas színvonalú konferenciát
szervezett meg.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelős képviselte a konferencián.
Petíció a magyar gazdákért
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat aggodalommal értesült arról, hogy az Európai Unió a következő ciklusban (20202024) csökkenteni kívánja a Közös Agrár Politika költségvetését, ami egyben azt is jelenti, hogy kevesebb támogatás
jut a magyar gazdálkodóknak. Ez az elképzelés meggyőződésünk szerint a vidéken élő embereket a jelenleginél is
nehezebb helyzetbe hozza, ami ellen fel kell emelni szavunkat!
Ezért a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöksége egyhangúan döntött arról, hogy támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által indított aláírásgyűjtést a magyar gazdákért.
Egyben kéri hálózatának tagjait és minden Budapesten, megyeszékhelyen, kisvárosban, kistelepülésen és tanyán élő
embert, hogy aláírásával támogassa a kezdeményezést a vidék megmaradása és fejlődése érdekében.
A petíciót itt van lehetőség aláírni:
http://www.peticioamagyargazdakert.hu/?fbclid=IwAR2x0dSyQ2bod0kJCofkCI90WpRl2aDOKB4iy3FH1BUO4OO_9X2vE-_Yro

Változás a gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó forgalmazási előírásokban
Megjelent a Bizottság (EU) 2019/428 felhatalmazáson alapuló rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a
gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról.
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet lehetővé teszi a legfeljebb öt kilogramm nettó tömegű, különböző fajtájú
gyümölcsök és zöldségek keverékét tartalmazó csomagolási egységek értékesítését. A tisztességes kereskedelem
megkívánja, hogy az ugyanazon csomagban árult gyümölcsök és zöldségek minősége egységes legyen. Az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) a mezőgazdasági termékek minőségi előírásaival foglalkozó
munkacsoportja 2013 és 2017 között felülvizsgálta az almára, a citrusfélékre, a kivire, a fejes salátára, a fodros és a
széles levelű endíviasalátára, az őszibarackra és a nektarinra, a körtére, a szamócára, az étkezési paprikára, a
csemegeszőlőre és a paradicsomra vonatkozó ENSZ EGB-előírásokat. Az előírások megkövetelik többek között az
ország ISO 3166 (alpha) szabvány szerinti ország-/területkódjának a csomagolót vagy a feladót jelölő kóddal együtt
történő megadását, amennyiben a csomagoló vagy a feladó címe a termékek származási országától eltérő országban
található.
Az indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben
megállapított általános és termékspecifikus forgalmazási előírásait összhangba kell hozni az új ENSZ EGB-előírásokkal.
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet I. melléklete a Bizottság (EU) 2019/428 rendeletének megfelelően módosult.
A hivatalos szervek által kiadott vagy elismert, a csomagolót vagy a feladót jelölő azon kódok, amelyek nem
tartalmazzák az ISO 3166 (alpha) szabvány szerinti ország-/területkódot, 2019. december 31-ig továbbra is
alkalmazhatók a csomagolási egységeken.
A rendelet a kihirdetését (2019. március 19.) követő hetedik napon lép hatályba.

Március 20-a után is van teendője az őstermelőnek!
Közel 80 ezer gazdálkodó nem érvényesítette igazolványát, nekik további tennivalójuk van. Nem érvényes és nem
aktualizált adatokkal őstermelőként értékesítési tevékenységet nem lehet folytatni.
A március 20-i határidő miatt több mint 172 ezer gazdálkodó kereste fel falugazdászát annak érdekében, hogy az
őstermelői igazolványát visszamenőlegesen érvényesítse. Jelenleg több mint 281 ezer őstermelőnek van érvényes
igazolványa. Kevesebb, mint 80 ezer gazdálkodó nem érvényesítette igazolványát, nekik további tennivalójuk van.
Aki még nem érvényesítette igazolványát a 2019-es évre, az idén még megteheti. Március 20-át követően az értékesítési
betétlap kiadásának napjától lesz az igazolvány érvényes, és válik a gazdálkodó újra őstermelővé. Nem érvényes és nem
aktualizált adatokkal őstermelőként értékesítési tevékenységet nem lehet folytatni.
Ha a gazdálkodó már egyáltalán nem végez őstermelői tevékenységet, akkor azt 15 napon belül be kell jelentenie, ez
esetben az igazolvány érvénytelenítésére, bevonására van szükség.
Az őstermelői igazolványban szereplő személyes és az őstermelői tevékenységgel összefüggő valamennyi adat
változását is 15 napon belül, illetve még az értékesítési tevékenység megkezdése előtt be kell jelentenie a
gazdálkodónak. Ha erről megfeledkezik, akkor az őstermelői tevékenység végzésétől két hónaptól akár két évig
terjedően is eltilthatják az ellenőrző hatóságok.
Az igazolvány érvényesítése, módosítása és bevonása személyesen, a bejelentett lakcím szerinti falugazdásznál
kérelmezhető. Az ügyintézés során az érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumoknak és az őstermelő
igazolványnak is rendelkezésre kell állnia, valamint közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell
jelenniük.

Pályázati információk

A „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás
felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek
értéknövelése a feldolgozásban elnevezésű felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére
tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján
az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2019. április 4. napján 00 órától felfüggeszti.
A hivatalos közlemény itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/-vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-elnevezs-felhvsfelfggesztse

Módosult az Erdősítés támogatása című (VP5- 8.1.1-16) felhívás

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
•
Az 1.3.
A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek
átvezetésre.
•
A felhívás 3.4.1.1. I. Támogatás igénybevételének feltételei fejezetében módosultak a jövedelempótló és az első
éves ápolási támogatásra vonatkozó előírások.
•
A 3.4.1.1 II. Kötelezettségek vállalása fejezet módosításai alapján a támogatói okirat hatálybalépését követő 36
hónapig lehetőség lesz a telepítés megvalósítására és az első kifizetési igénylés benyújtására.
•
A felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezetében módosultak a létszámtartásra és bővítésre vonatkozó
kötelezettségek.
•
A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló utolsó határnap 2021. június 30-ra módosult.
•
A felhívás 5.1 A támogatás formája fejezet módosításai alapján a kedvezményezetteknek nem kell a kifizetési
igényléshez azokat a dokumentumokat csatolniuk, amelyek az erdészeti hatóságnál már rendelkezésre állnak. A
kedvezményezettnek a kifizetési igényléshez benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban megőrzési kötelezettséget kell
vállalnia.
•
A felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az ipari célú fás szárú ültetvény fogalma, valamint
törlésre került az ipari célú faválaszték meghatározása.
•
A felhívásban a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől
számított” kifejezésre módosult.
•
7. További információk fejezetben a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó
kötelezettségek kerültek átvezetésre.
•
A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.
A hivatalos közlemény itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-vp5-811-16-felhvs

Módosult 30 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhíváshoz kapcsolódó támogatói okirat
A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:
- VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása
- VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
- VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
- VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
- VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
- VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
- VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
- VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
- VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
- VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az
innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
- VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in
vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
- VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
- VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
- VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
- VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései
- VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
- VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
- VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
- VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
- VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló
beruházások
- VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
- VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
- VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
- VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
- VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
- VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
- VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés
- VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívások Támogató Okiratainak módosulásai az alábbi szerint
alakultak:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása által érintett „Közbeszerzési tájékoztatás” alcím a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra került, melynek részletei megismerhetőek "Az
Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító
Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési
Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól" tárgyú, 2018. december 12. napján megjelent Irányító Hatósági
közleményében.

Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) pályázati felhívás
Felhívjuk a tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
A horizontális szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya,
baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a
teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. Emellett
a mentesülés kiterjesztésre került a fenti feltételeknek megfelelő zöldugar területre is.
A VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházásokhoz (VP NTB) kapcsolódó AKG előírás változások:
-

-

-

Mentesülnek a
vetésszerkezetre,
a tápanyaggazdálkodási-terv készítésére,
zöldtrágyanövény
termesztésre,istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására, növényvédőszer-mentes táblaszegélyre,
vetésszerkezetre, középmély lazításra, valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó
(kötelező és választott) előírások betartása alól azon szántóföldi tematikus előíráscsoportokban lévő területek,
amelyeken a gazdálkodó VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása keretében gyepet
telepít.
A VP NTB keretében elvégzett gyeptelepítés elvégzését és bejelentését követően a gyeptelepítéssel érintett,
ideiglenes gyep hasznosítású területek vonatkozásában kizárólag az adott tematikus előíráscsoport
alapcsomagjához rendelt támogatási összeg kifizetésére jogosult a támogatott.
Továbbá a VP NTB keretében eltelepített ideiglenes gyep területe a vetésszerkezeti előírások vonatkozásában
nem számítódik hozzá az 5 éves vetésszerkezeti részarányokhoz.
A terület marad a szántó tematikus előírások között, tematikus előíráscsoport-váltás lehetősége törlésre került.

A vegyes hasznosítás rögzítése esetén amennyiben a vegyes hasznosítás alábontásaiban jelölt növények összetétele
megegyezik a szálas pillangós takarmánynövény összetételével, ez esetben a tábla a vetésszerkezetben elszámolható
szálas pillangósnövényként. Fontos változás azonban, hogy a szálas pillangós takarmánynövények füves, illetve egyéb
keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek,
amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A csíraszám a
helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre. Azon területek, amelyeken olyan növény
termesztése folyik, mely 5 év után állandó gyepnek minősülne, azok az AKG program ötödik évében is még szántóföldi
területként kerülnek figyelembe vételre. Az ültetvény kivágását követően a részleges újratelepítés esetén a KET nem
kerül automatikusan kizárásra, hanem a gazdálkodónak a bejelentés szabályainak figyelembe vételével lehetősége lett a
kivágást követő 12 hónapon belül részleges visszavonást kezdeményezni!
Fontos pontosítás az ültetvény kivágás és újratelepítésre vonatkozóan az, hogy adott évi kifizetési kérelemhez a
bejelentéseket az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig – azaz május 15-ig – kell
megtenni. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az
Államkincstár a következő naptári évre veszi figyelembe.
A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60 napon belül
a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60
napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat
hatálybalépéséig.
Ugyancsak lényeges és kedvező módosítás az, hogy a legeltetési sűrűség számításakor az állatsűrűséget az összes
legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek
jelölt összterület hányadosaként kell meghatározni!
Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését – nem kézhezvételét! – megelőzően,
úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni
azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság
felhívása ellenére – a megadott határidőn belül – nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.

Mintaprojekt
Szalatnaki mintafarm
Gulácsi Erika és Szedlák Zoltán családi gazdálkodóknál tett látogatást március hónapban
Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi felelőse.
Szedlák Zoltán 1996 óta foglalkozik szarvasmarha tenyésztéssel és növénytermesztéssel
Szalatnakon, mely Komlótól északra, közúton Köblény és Kárász között fekvő település.
2002 óta családi gazdálkodók, feleségével Erikával. Gazdaságukat saját erőből építették fel, jelenleg mintegy 120
hektáron gazdálkodnak, és foglalkoznak állattenyésztéssel (szürkemarha, magyar tarka). 2009 óta az állattenyésztésben
áttértek az ökológiai gazdálkodásra, valamint az őket kiszolgáló takarmány is ökológiai minősítésű. Zoltán elsősorban
a fizikai munkát végzi, míg Erika az adminisztrációval és a pályázatok összeállításával foglalkozik. Folyamatosan
figyelik a lehetőségeket, és elnyert támogatásokat gazdaságukat fejlesztésére fordítják.
Szoros kapcsolatban állnak a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesülettel, több alkalommal is
sikeresen pályáztak náluk. .A térség természeti adottságai a szelídturizmusnak kedveznek, jelen
vannak az élménygazdaság alapjai, mindez lehetőséget kínál a kisléptékű termelő és szolgáltató
mikro- és kisvállalkozások fejlesztésére.
Egy LEADER pályázat segítségével került kialakításra a „Lámató Szalatnak” elnevezésű
családias hangulatú, természet közeli szabadidőpark. Területe mindössze 5 hektár, halastóval,
ladikkal, lámákkal és nagy zöld területtel. Egy igazi kicsi oázis, ami tárt kapukkal vár minden
érdeklődőt.
Az állatsimogató melletti 8 hektáros ökológiai területen őshonos szarvasmarhák legelnek, számukra a féltetőt szintén
pályázati forrásból; az ÚMVP Leader kisléptékű erdő és mezőgazdasági fejlesztések támogatása célterületében 2013ban valósították meg. Kiváló kapcsolatokat alakítottak ki a környékbeli óvodákkal, iskolákkal, rendszeresen fogadnak
gyerekcsoportokat, akik számára egész napos foglalkozásokat, kirándulásokat tudnak biztosítani, emellett horgászni
vágyó családokat is várnak és olyanokat, akik természetközeli kikapcsolódásra vágynak. A farm külön érdekessége,
hogy a Magyar Madártani Egyesület segítségével 440 darab madárodút is kihelyeztek, mely egészen egyedülálló
Baranya megyében. Tervezik, hogy a horgásztó mellett kialakítanak egy helyi termék büfét is, ahol az általuk és a
környezetükben előállított helyi termékeket, az azokból készült különlegességeket is árulnák. Ezzel hozzájárulnának a
térség Helyi Fejlesztési Stratégiájához is, melynek egyik fő célja a helyi termékek publicitásának növelése, mellyel
ösztönözhetnék a helyi lakosságot és az odalátogató turistákat arra, hogy ne a városokban vásárolják meg a
tömegcikkeket, hanem a helyben megtermelt alapanyagokból előállított, egészséges termékeket válasszák.
A pályázati sikerek sorozata a 2014-2020-as ciklusban folytatódik. Szedlák Zoltán a VP-411.1.-11.2.-15. - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
című felhívás keretében 6 335 775 Ft, a VP-4-10.1.1.-15. - Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés című felhívás keretében 9 185 338 Ft, a VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek
korszerűsítése című felhívás keretében 3 225 730 Ft, a VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági
termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című
felhívás keretében pedig 12 704 889 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A Szarvasmarhatartó telep fejlesztése Szalatnakon (VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése)
elnevezésű projekt keretében az állattartó telep körbekerítése valósult meg, míg a Kistermelői húsfeldolgozó létesítése
(VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban)
című projekt keretében egy feldolgozó üzem került kialakításra. Az agrárkormányzat kiemelt célja az állattartás
ösztönzése. A fogyasztók egy része egyre inkább az egészséges életmódhoz szükséges, természetes, minőségi
alapanyagokat választja, így az ágazati prémiumtermékek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak az ágazat
sikerességében, a termelés és fogyasztás mennyiségének növelésében. A speciálisan a tájhoz kötődő, prémium minőségű
helyi termékek piaci részesedésének növelése gazdaságfejlesztő hatással bír. A térségben szükség van a minőséget
képviselő, egységes arculatú helyi termékek előállításának támogatására, amely alternatív jövedelemszerző lehetőséget

kínál a munkanélküliséggel kiemelten sújtott régiónak. A jelenlegi uniós ciklusban a minőségi és mennyiségi bővülés a
cél a helyi termékek vonatkozásában, és az előrejelzések szerint ez hatványozottan igaz lesz a 2020-2027 közötti
időszakra is. Szedlák Zoltán ezt felismerve egyedi, bio, fűszerolajban és szárazon érlelt, marhahúsból előállított
steakhúsokat, sütni való húsokat, darált húsokat, szalámikat és kolbászokat állít elő, és a támogatás segítségével javítja
munkakörülményeit, növeli az előállítás hatékonyságát. Különlegességét adja a projektnek, hogy a marhacsontokat
füstölik, vákuumozzák, azokat kutyaeledelként forgalmazzák, továbbá a csomagolásokat Braille-írással látják el.
A Komlói és a Hegyháti Járás több szereplőjével összefogva, a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
munkaszervezetének segítségével támogatási kérelmet nyújtottak be konzorciumban a VP3-16.4.1-17 Együttműködések
támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívásra. A REL csoportjuk
nemrég alakult, eddig nem működött ilyen típusú szervezet a térségükben. Fontos, hogy a csoportban többféle termékkör
legyen jelen, hogy a termék sokféleséget biztosítani tudjanak a leendő vásárlók számára. A Hegyháti Járás a
leghátrányosabb 33 kistérsége között szerepel, ami azt jelenti, hogy azt itt élők számára, nem sok előrelépési lehetőség
adódik, a gazdasági fejlettség erősen elmaradott az országos mértékhez képest. Kiugrási lehetőséget jelent a háztáji
gazdálkodás újra dimenzionálása, az őstermelői tevékenység erősítése kapcsán. A térségben számos ős- és kistermelő
működik, akik élelmiszert állítanak elő. Ez azok számára is jövedelemszerzési lehetőséget jelent, akik jelenleg
kiszorultak a munkaerőpiacról különböző okok miatt. Bíznak benne, hogy a REL csoport maga és a tagok követendő
példaként fognak szolgálni a térségben élők számára. Céljuk egy virtuális ügynökség=közösség létrehozása home office
keretében, két fő részvételével három év alatt az értékesítést és a REL csoport működését fogják ők segíteni. A térségbeli
rendezvények alkalmával a termelők, árusítók saját maguk, vagy összeszervezve csoportosan jelenhetnek meg
termékeiket értékesítve. A helyi termékeket a térségbeli turizmussal is össze kívánják kapcsolni.
A farmot bejárva, a feldolgozó üzemet megtekintve csupa pozitív érzés fog el minket, feltöltődünk. Gulácsi Erika és
Szedlák Zoltán gazdasága kiváló példa arra, milyen az, amikor a családi összefogás, a szakértelem, a sok befektetett
munka és önerő párosul a pályázati források megfelelő felhasználásával.

Program ajánló
Orfűi Medvehagyma Fesztivál
Orfű 2019. április 13-14.
Az idei évben 2019. április 13-14. között már 16. alkalommal érkezik az Orfűi
Medvehagyma Fesztivál. Az újra felfedezett medvehagyma gyöngyviráglevél kinézetű,
fokhagymára emlékeztető szagú, vadon termő gyógynövény. Bár szinte az egész
országban előfordul, a legtöbb a Mecsekben és a Bakonyban terem belőle. Sós íze miatt
a sószegény diétát tartók számára is ajánlják. Élvezeti értéke a virágzás előtti növény
üde, zöld leveleinek a legnagyobb.
A Medvehagyma-fesztivál az egészséges életmód fesztiválja. Az esemény célja a medvehagyma, mint gyógynövény
népszerűsítése, kultúrájának megújítása, a népi gasztronómiába való visszaállítása. Ez a cél megvalósult, a
medvehagyma ázsiója sokat nőtt az elmúlt években, a belőle készült ételek kurrens cikké váltak.
A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/orfu.hu/
Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.
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