Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2017. január

EGYESÜLETÜNK HÍREI

1./ LEADER PÁLYÁZAT – MŐHELYMUNKA
A LEADER akciócsoportok kezdeményezésére regionális szakmai mőhelymunka napot tartottunk
január 19-én Velencén a Bakony és Balaton Keleti Kapuja, valamint a Velencei-tó Térségfejlesztı
Egyesület szervezésében, ahol egyesületünk részérıl Mecseki Melinda és Bauer Zsolt vett részt.
A szakmai nap az Irányító Hatóság (Miniszterelnökség) tájékoztatójával kezdıdött, szó esett az
akciócsoportok finanszírozásáról is, a fı téma azonban az idei LEADER pályázat volt.
Dr. Selyem Tóth Sándor fıosztályvezetı elmondta, hogy január végéig az Irányító Hatóság minden
akciócsoporttal együttmőködési megállapodást köt, február és március hónapokban egyeztetjük a
pályázati felhívásokat, és elıreláthatólag áprilisban jelennek meg a kiírások, melyekre két szakaszos
eljárásban (Pályázati adatlap kerül elsı körben benyújtásra az akciócsoporthoz e-mailben, az
akciócsoport által meghatározott tartalommal és mellékletekkel. Az akciócsoport elvégzi az
alapjogosultsági vizsgálatot, aki megfelelt, annak projektjét a Helyi Bíráló Bizottság értékeli –
pontozással, a pályázati felhívással összhangban. A támogatott pályázók /többet nem lehet
támogatni, mint a rendelkezésre álló forráskeret adott intézkedésen/ 20 munkanapon belül
beadhatják támogatási kérelmeiket az Integrált Irányítási és Ellenırzési /IIER/ felületen keresztül,
ahol az adminisztratív ellenırzés történik meg.) lehet pályázni.
A mőhelymunka a felhívások kidolgozásával folytatódott, dr. Loncsár Krisztina és Horváth
Szilveszter ismertették a tudnivalókat gyakorlati példákon keresztül.
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2./ RENDEZVÉNYAJÁNLÓ
2.1. Konferencia meghívó – Bakonyalja térség fejlesztése
Súr Község Önkormányzata és az Együtt Súrért Egyesület a Bakonyalja térség fejlesztése
érdekében konferenciát (évindító munkaértekezletet) szervez.
A rendezvény megívott vendégei a vidék fejlesztéséért felelıs szereplık, polgármesterek,
civil szervezetek és vállalkozások képviselıi, elsısorban a Kisbéri járás területérıl, de
szívesen fogadjuk a szomszédos Zirci és Móri járás területérıl érkezıket is.
A konferencia célja aktuális információk átadása a meghívotti kör részére a területfejlesztés,
pályázati lehetıségek, vidékfejlesztés témakörében, a Teleházak szerepe Magyarországon.
Id ıp on t : 2016. február 9.(csütörtök) 10:00 óra
Hel ysz í n : Súr Mővelıdési Ház, 2889 Súr, Petıfi u. 50.
Programtervezetünk:
10:00 - 10:10 Köszöntı - Sógorka Miklós, Súr Község polgármestere
10:10 - 10:50 - Nemes Gusztáv - Közösségi filmkészítés a vidék- és közösségfejlesztésben
10:50 - 12:00 Gottgeisl Rita adószakértı, könyvvizsgáló a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli
Szolgáltatók Országos Egyesülete Non Profit tagozatának vezetıje
12:00 - 12:30 EBÉDSZÜNET
12:45 - 13:00 - Teleházak helyzete Magyarországon - elıadó Vajda Árpád
13:00 - 13:15 - Teleház szerepe a település életében - elıadó Sógorka Miklós Súr Község
polgármestere
13:15 - 13:30 - Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság tájékoztatója - Elıadó: KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat képviselıje
13:30 - 14:00- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft tájékoztatója (pályázati
lehetıséget, TOP aktualitások) - Elıadó: Juhász János, Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft ügyvezetıje
14:00 - 14:15 - Kerékpáros turizmus fejlesztési lehetıségei - Sacra Velı kerékpáros túraútvonal
pályázat ismertetése - Elıadó: Pengı Julianna megyei fıépítész / Gyır-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat képviselıje
14:15 - 14:30 SZÜNET
14:30 - 14:45 - Településképi kézikönyv elkészítésével kapcsolatos feladatok - Elıadó: Pengı
Júlianna megyei fıépítész
14:45 - 15:15 LEADER pályázatok (Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület - Elıadó:
Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı
15:15 - 16:00 Mi lesz veled magyar vidék? - Elıadó: Szabó Gellért, Magyar Faluszövetség elnöke
16:00-tól kötetlen beszélgetés
A szakmai fórumon való részvétel díjmentes, de elızetes regisztrációhoz kötött.
Kérjük, hogy Ön és/vagy vezetı munkatársa részvételi szándékát írásban - név, beosztás,
megnevezés - 2017. február 6-ig az egyuttsurert@gmail.com e-mail címre visszajelezni
szíveskedjen.
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2.2. Összefogás a fenntartható vidékért
A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért Egyesület
„Vidék és fenntarthatóság tréning - környezeti fenntarthatóság
az ötezer fınél kisebb településeken” címmel kétnapos szakmai
tréninget szervez 2017. február 16-17-én, Kétegyházán.
A két napos rendezvényen szakmai elıadóként szólalnak fel a
Herman Ottó Intézet munkatársai, a tájhoz kötıdı értékeink
közösségi győjtésérıl és tájegységi értéktárak készítésérıl adnak
bıvebb tájékoztatást.
Az eseményen való részvétel térítésmentes, a résztvevık számára a rendezvény ideje alatt frissítıket,
gyümölcsöt valamint ebédet biztosítanak a szervezık.
A téma iránt érdeklıdıket 9 és 17 óra között várják a kétegyházi Táncsics Mihály Mővelıdési Ház és
Könyvtárban.
Kérik, hogy részvételi szándékot 2017. február 6-ig jelezzék az a rgyel a n . erz seb et @ gm a i l. com email címen vagy a +36-70/935-4069-es telefonszámon.
Online jelentkezésre van lehetıség, a jelentkezési lap (a meghívóval és a részletes szakmai
programmal együtt) a Herman Ottó Intézet honlapján (www. h oi . h u ) érhetı el.
Forrás: Alapítvány a Közösségi Hálózatokért
2.3. III. Országos Lepkész Találkozó
2017-ben harmadik alkalommal szervezi meg a Herman Ottó
Intézet partnerintézményeivel közösen az Országos Lepkész
Találkozót, amelynek ezúttal a Bükki Nemzeti Park ad otthont.
A szervezık most egy kérdıívvel kívánják felmérni az
érdeklıdık igényeit.
A júliusra tervezett rendezvény legfıbb célja, hogy közös
fórumot teremtsen a lepkékkel foglalkozóknak, és lehetıséget
adjon a tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.
Ennek megfelelıen a program széles területet ölel fel a tudományos eredmények bemutatásától, a
faunisztikai megfigyeléseken keresztül, egészen a fényképes élménybeszámolókig. Az elıadóüléseket
lepkésztúra és éjjeli lámpázás teszik színesebbé.
Kérnek minden érdeklıdıt, hogy részvételi szándékát elızetesen jelezze, egyúttal a találkozóval
kapcsolatos, várható igényeinek (szállás, étkezés stb.) megadásával segítse a szervezık munkáját a
végleges program kialakításában:
A Herman Ottó Intézet honlapján található elızetes igényfelmérés kitöltési határideje 2017. január
31.
Forrás: Herman Ottó Intézet
2.4. Fotópályázatot hirdet a Mária Út Egyesület
A fotópályázat célja, hogy az amatır fotósok alkotásaikon
keresztül mutassák meg a Mária Úton szerzett 2016-os
élményeiket és emlékeiket. A pályázaton való részvétel ingyenes,
a pályamunkák beküldésének határideje: 2017. január 31.
A pályázók legfeljebb öt darab, saját maguk által készített
digitális felvétellel nevezhetnek a Mária Út Egyesület
fotópályázatán.
A verseny fıdíja egy kétfıs buszos kirándulás a Mária Úton, Mária Út könyv és térképek.
A fotókat 2016. december 1-tıl 2017. január 31. éjfélig várják az i n f o@m a ri au t . h u e-mail címre.
A fotópályázat részleteiért, kérjük, látogasson el a Mária Út honlapjára.
Forrás: mariaut.hu
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JANUÁR ELSEJÉTİL ÁTALAKULT AZ MVH

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésérıl, valamint egyes ezzel összefüggı
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással
megszőnt.
Az MVH mint kifizetı ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az MVH megyei
kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként mőködnek. Az illetékes hatóság december 27-én
megadta a kifizetı ügynökség feltételes akkreditációját, amely alapján 2017. január 1-jétıl kezdıdıen
zavartalanul folyik tovább az agrár-vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és
kifizetési feladatok ellátása.
A munkatársak telefonon, e-mailben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton továbbra is elérhetıek.
Forrás: Magyar Államkincstár

ÚJABB

TÁMOGATÁS AGRÁRDIVERZIFIKÁCIÓRA, ÚJ VÁLLALKOZÁSOK
INDÍTÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE

A vidéki térség mezıgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását, valamint a
mezıgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását, fejlesztését támogatja a Miniszterelnökség
2016. december 28-án megjelent pályázata. A Vidékfejlesztési Program kiírásának
keretösszege 35,94 milliárd forint.
A „Nem mezıgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása” címő pályázati felhívás keretében vidéki térségekben mőködı mikrovállalkozások
pályázhatnak. Az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás összege maximum 160 000 eurónak
megfelelı forintösszeg. A támogatási intenzitás a projekt megvalósulási helyétıl függıen maximum
70 százalék lehet.
A pályázat keretében falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése, nem
mezıgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges
mőhely vagy bemutató tér, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések valósíthatók meg.
A most megjelent vidékfejlesztési pályázatra 2017. április 3. és 2019. január 28. között nyújthatják be
kérelmüket az érintettek a www. m vh . a l l a m kin cst ar. gov. h u weboldalon. Az elsı értékelési szakasz
2017. május 3-ig tart. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.
A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteirıl a
www. sz ech en yi 2 0 2 0 . h u weboldalon tájékozódhatnak.
Forrás: Miniszterelnökség

2017. januári HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Széchenyi I. u. 2.. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

4

A

TAVALYI MAGYAR MEZİGAZDASÁGI TERMÉS REKORDJAIT ADTA
KÖZRE A KSH JELENTÉSE

Hazánkban tavaly 1,893 millió tonnás rekordtermést takarítottak be napraforgóból, 882 ezer tonnás
csúcsmennyiség termett repcébıl és rekordot döntött a kukorica termésátlaga is, amely meghaladta a
hektáronkénti 8,6 tonnát (az összes termés 8,8 millió tonna volt) – olvasható a Központi Statisztikai
Hivatal jelentésében.
Napraforgóból 642 ezer hektárról (a 2015-ös évhez viszonyítva 4,9 százalékkal nagyobb területrıl)
1,9 millió tonna termést takarítottak be a gazdák, 22 százalékkal többet, mint 2015-ben. A
termésátlag hektáronként 2950 kilogrammra nıt, ami 16 százalékkal jobb eredmény az elızı évhez
viszonyítva.
Kukoricát 2016-ban 1023 ezer hektárról takarítottak be hazánkban, ez a kukoricatermı területek
arányát tekintve 11 százalékos csökkenés, kimagasló lett azonban termésátlag (hektáronként 8610
kilogramm), hiszen tavaly hektáronként 49 százalékkal több kukorica termett, mint 2015-ben, a
kiváló eredményben szerepet játszottak a kedvezı idıjárási viszonyok is.
Búzát a 2015-ös évhez viszonyítva tavaly 1,1 százalékkal nagyobb területen (1040 ezer hektár)
vetettek, hektáronként 5380 kilogramm termésátlag mellett végül 5,592 millió tonna termett.
Repcébıl 16 százalékkal nagyobb területen közel felével több, 882 ezer tonna termést arattak le, a
termésátlag tehát összességében 28,4 százalékkal, hektáronként 3440 kilogrammra nıtt – olvasható ki
a KSH által közzétett adatokból.
A cukorrépa mennyisége 1,1 millió tonna volt, 18 százalékos növekedést mutatva, miközben a
cukorrépa termesztés 16 ezer hektárnyi területe 2,8 százalékkal nıtt. A termésátlag 15 százalékkal
volt magasabb a 2015. évinél hektáronként 67,5 tonna eredménynek köszönhetıen.
A lucerna termésátlaga 14 százalékkal nıtt, hektáronként 5040 kilogrammra.
A burgonya – melynek betakarított területe 13 százalékkal (16 ezer hektárra) terménymennyisége 11
százalékkal (403 ezer tonnára) csökkent – kivételével a megfigyelt ıszi betakarítású növények
termésmennyiségérıl az mondható el Magyarországon, hogy azok a 2016. évben egyértelmően
magasabbak voltak az elızı évihez képest – közölte a KSH.
Forrás: MTI/FM Sajtóiroda
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NEMZETKÖZI MINTARÉGIÓ KIALAKÍTÁSA A CÉL

Tovább erısödött a magyar nemzeti parkok és az osztrák
natúrparkok közötti együttmőködés a PaNaNet+
elnevezéső fejlesztés által. A projekt a közös természeti
értékek megóvásán túl nemzetközi mintarégió kialakítását
célozza.
Felsıbb osztályba lépett a magyar nemzeti parkok és az osztrák natúrparkok közötti együttmőködés
azzal, hogy egy újabb közös fejlesztési projekt vette kezdetét PaNaNet+ elnevezéssel, amelyhez 2020
közepéig hárommillió eurónyi forrás áll a rendelkezésre – mondta V. Németh Zsolt környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelıs államtitkár a projekt január 25-i megnyitóján az ausztriai
Beleden (Bildein).
A projektben magyar részrıl a Fertı-Hanság Nemzeti Park, az İrségi Nemzeti Park és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága vesz részt, osztrák oldalról pedig vezetı partnerként a
Burgenlandi Natúrparkok Munkaközössége, együttmőködıként a Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti
Park, valamint a burgenlandi turisztikai hivatal kapcsolódott be.
V. Németh Zsolt a projektindító sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy a határ magyar és osztrák
oldalán fekvı nemzeti parkok és natúrparkok közötti együttmőködés nem példa nélküli, 2014-ben
fejezıdött be a mintegy kétmillió euró összköltségvetéső PaNaNet program, amelynek folytatása a
most induló projekt. A cél az, hogy az osztrák és a magyar védett területek hálózatából egy
nemzetközi mintarégió alakuljon ki – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: a közös természeti
értékek megóvása, a közös turisztikai és marketing célok megvalósítása mellett továbbra is kiemelt
feladatnak tekinti a projekt során a védett területeken élı lakosság megerısítését abban, hogy az ı
életükre is pozitív hatást gyakorolnak a természetvédelmi fejlesztések, érdemes betartaniuk a
szigorúbb szabályokat.
Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarországon a nemzeti parkok kitüntetett szerepet visznek az
ökoturizmusban, hiszen a mintegy 800 ökoturisztikai létesítménybıl 343-at a magyar nemzeti parkok
gondoznak. Hozzáfőzte: a nemzeti parkok látogatóinak száma 2016-ban megközelítette az 1,6
milliót, és a látogatószám tovább növelhetı.
Az eseményen szólt arról is, hogy a projekt részeként épülhet fel az İrségi Nemzeti Park területén a
természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja, amely a már meglévı İrségi
Népi Mőemlékegyütteshez kapcsolódik majd. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén a
Kápolnapusztai Bivalyrezervátum turisztikai fejlesztése, valamint a Fertı-Hanság Nemzeti Park
területén a László-majorban a Nyugat-Pannónia természeti értékeit bemutató állandó interaktív
kiállítás felépítése is szerepel a projektben.
Szekeres Pál, a fogyatékkal élı emberek társadalmi integrációjáért felelıs miniszteri biztos a
sajtótájékoztatón kifejtette: ahhoz, hogy a nemzeti parkok által kínált turisztikai szolgáltatásokhoz a
fogyatékkal élı emberek is hozzáférjenek, speciális eszközökre és módszerekre, kommunikációs és
fizikai akadálymentesítésre van szükség. Köszönetét fejezte ki azért, hogy az induló projekt gazdái a
fogyatékkal élı emberek igényeire is figyeltek terveik összeállításánál. Hozzátette: éppen ezért mind
civil oldalról, mind pedig a kormányzat részérıl megadnak minden szakmai segítséget a munkához.
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Astrid Eisenkopf, a Burgenland tartományi kormány környezetvédelemért felelıs minisztere a
sajtótájékoztatón elmondta: a PaNaNet projekt nagyszerő kezdeményezés, amely ösztönzıleg hat az
idegenforgalomra és a természet védelmére. Közölte, a két ország határán átnyúló Nyugat-Pannon
térség olyan sokszínő táj, amelynek természeti értékeit, sajátos kultúráját közös feladat megırizni. A
projekt nemcsak a természetvédelmet, az infrastrukturális fejlesztéseket és a közös turisztikai kínálat
bıvítését támogatja, az oktatás is fontos része, hiszen az túravezetık és turisztikai szakemberek
képzését is tartalmazza – hívta fel a figyelmet.
Forrás: FM Sajtóiroda/MTI

A KORMÁNY ÖSZTÖNZI A MÉZFOGYASZTÁST

Az átlagos éves mézfogyasztásnak a jelenlegi személyenkénti 70 dekagrammról egy
kilogrammra növelését szeretné elérni az agrárkormányzat 2-3 éven belül – mondta Nagy
István, a Földmővelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára január 28-án Kaposváron.
A politikus a Kaposvár és Térsége Méhészeti Egyesülete által szervezett 19. Dunántúli Regionális
Méhésztalálkozón újságírókkal közölte, a fogyasztás az ágazatért tett erıfeszítéseknek is
köszönhetıen nıtt 50 dekagrammról 70-re az elmúlt idıszakban, de így is messze elmarad a nyugateurópai 2,5-2,7 kilós átlagtól.
Hangsúlyozta: a Magyar Méhészet Nemzeti Program arra hivatott, hogy segítse a magyar méz piacra
jutását, az eszközfejlesztést, tanácsokkal lássa el és a legújabb tudományos eredményekkel is
megismertesse a méhészeket, hozzájáruljon a még jobb minıségő méz készítéséhez.
Nagy István, aki maga is méhész, a hazai méhészet legnagyobb problémájának azt tartja, hogy a
termelık a mézük jelentıs részét nagy tételben, alapanyagként értékesítik, holott a palackos eladás
sokkal több bevételt jelentene számukra.
A méhészeti program ez utóbbit támogatja, és egységes piaci megjelenést szorgalmaz – mondta.
Az államtitkár úgy vélte, gátolja a fogyasztás növekedését, hogy bár Magyarország méznagyhatalom, a
mézzel kapcsolatos ismeretek hiányosak. Különbözı akciók keretében igyekeznek felhívni az
emberek figyelmét például arra, hogy nemcsak akácméz, hanem számos más fajta is létezik, a méz
nemcsak folyékony, hanem krémes is lehet, és ez nem azért van, mert hamis.
A méz áráról szólva azt közölte, áfacsökkentéssel lehetne mérsékelni a fogyasztói árakat, de ez a
lépés jelenleg az alapvetı élelmiszereket érinti, a mézre akkor kerülhet sor, ha megengedi a gazdaság
teljesítıképessége.
Nagy István azt mondta: a vásárlók helyzetét könnyítené, ha a termelık a mézeiket nem egy ember
majdnem másfél éves átlagos mézfogyasztását biztosító egy kilogrammos, hanem 20-25
dekagrammos kiszerelésben hoznák forgalomba.
Az államtitkár az elmúlt évet értékelve szólt arról, hogy a méhészet közepes évet zárt tavaly. A
termelıknek rosszul indult az év, 2016. már a második év volt egymás után, amikor az idıjárás miatt
kevés akácméz készülhetett. Igaz, mindezt késıbb a többi méhlegelı kompenzálta.
Hozzátette, pánikot okozott az ágazatban a Kínából érkezett, ipari körülmények között elıállított és
olcsó mőméz importja, amivel a felvásárlók az igazi mézet próbálták pótolni. Ez visszaélés volt a
vásárlók bizalmával, az élelmiszerellenırzı hatóság határozott fellépésével és az áruházakkal való
összefogás eredményeként a mőméz lekerült a boltok polcairól.
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Nagy István az idei kilátásokról azt mondta, a mostani tél egyenletes hideg idıjárása kedvez az
ágazatnak, a méhészek jó reményekkel várják a tavaszt.
Nagy Csaba, a Kaposvár és Térsége Méhészeti Egyesület titkára az MTI-nek hozzátette: az átlagosnál
hidegebb téli idıjárás gátolja a méhekre veszélyt jelentı atkák terjedését, a legyengült, fertızött
méhcsaládoknál azonban elıfordulhat, hogy megsínylik ezeket a hónapokat.
Szávai Ferenc, a házigazda Kaposvári Egyetem rektora a találkozó megnyitóján mondott beszédében
rámutatott, hogy a mezıgazdaság ma nem túl vonzó a fiatalok számára, fontos feladat, hogy az
agráriumhoz kapcsolódó szakmákat megkedveltessék velük.
Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyőlés alelnöke hangoztatta: a mostani méhésztalálkozóhoz
hasonló események rendkívül fontosak, mert az agráriumban igen jelentıs szerepet betöltı ágazat
számos problémával küszködik, amelyekre feltétlenül megoldást kell találni. Ezek közül példaként a
méhpusztulást említette, amelynek következtében már vannak olyan vidékek a világban, ahol méhek
híján emberek porozzák a fák virágait.
Forrás: MTI

ELKEZDİDÖTT

A

BERLINI

ZÖLD HÉT, MAGYARORSZÁG

A

DÍSZVENDÉG

Január 20-án elkezdıdött Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét (Internationale Grüne Woche –
IGW), a világ legnagyobb mezıgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti fogyasztói vására,
amelynek díszvendége az idén ismét Magyarország.
A kizárólagos partnerországi státusz révén a vásárt a magyar nemzeti pavilonban nyitották meg, a
szalagot Fazekas Sándor földmővelésügyi miniszter német kollegájával, Christian Schmidt szövetségi
mezıgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel és Michael Müllerrel, Berlin kormányzó
polgármesterével vágta át.
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A csaknem 1700 négyzetméteres magyar standon 33 kiállító mutatkozik be, természetes, jó minıségő
és genetikailag módosított szervezetektıl (GMO) mentes élelmiszerekkel – mondta a miniszter.
A kiállítók új üzleti lehetıségekre is számítanak – tette hozzá Fazekas Sándor a hivatalos megnyitó
után egy nemzetközi sajtóbeszélgetésen, rámutatva, hogy Németország a magyar mezıgazdasági
cikkek és élelmiszerek legnagyobb külföldi felvevıpiaca, az export tavaly az elızetes számítások
szerint elérte az 1,3 milliárd eurót (mintegy 400 milliárd forintot), ami 50 százalékos növekedés az öt
évvel korábbihoz képest.
Kiemelte, hogy a mezıgazdaság kibocsátása a hazai össztermék (GDP) 4,7 százalékát teszi ki, és 0,6
százalékponttal járult hozzá a tavaly elsı háromnegyedévi, 2,1 százalékos GDP-növekedéshez, ami
meghaladja a gépgyártás és az autógyártás hozzájárulását.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország a világon elsıként rögzítette alkotmányában, hogy tilos a
génmódosított szervezetek használata a köztermesztésben, és az IGW keretében megrendezendı
Globális Élelmezési és Mezıgazdasági Fórumon (GFFA ) – amelynek legfontosabb témája a vízhez
való hozzájutás és mezıgazdaság összefüggései – azt az álláspontot képviseli majd, hogy a vízhiányra
nem lehet megoldás a GMO használatának elterjesztése.
Az agrárminiszterek csúcstalálkozójának nevezett fórum is jelzi, hogy az IGW az agrárdiplomácia
egyre fontosabb fóruma. Ezzel kapcsolatban Fazekas Sándor elmondta, hogy kétoldalú megbeszélést
folytat mások mellett holland, észt és szaúd-arábiai miniszterkollégájával, Christian Schmidttel pedig
magyar-német megállapodást írnak alá a gazdaság és a mindennapi élet egyre több területét átható
digitalizáció mezıgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos együttmőködésrıl.
Az IGW-t az idén 82. alkalommal rendezik meg. A 118 ezer négyzetméteren berendezett vásáron 66
országból 1650 kiállító vesz részt. A január 29-ig tartó rendezvényre a szervezık várakozásai szerint
400 ezren látogatnak el, köztük 100 ezer szakmai vendég. Magyarország az idén 45. alkalommal vesz
részt az ágazat vezetı kiállításán, és 2010. után már másodszor nyerte el a partnerországi tisztséget.
Forrás: MTI
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ÖSSZEFOGLALÓ

AZ İSTERMELİI IGAZOLVÁNY-

CSERÉRİL

2016. végéig szükséges lecserélni a régi ıstermelıi igazolványokat. Az ezzel és az
értékesítési betétlapok cseréjével kapcsolatos – az elmúlt hetekben közzétett –
információkat foglalja össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a könnyebb tájékozódás
érdekében.
Azok az ıstermelık, aki 2016. január 1-jét megelızıen váltották ki igazolványukat (ez volt a
papíralapú, barna színő igazolvány) és azt még 2016-ban nem cserélték le, de továbbra is fontos
számukra a jogfolytonos ıstermelıi jogviszony, hogy 2016. december 31-ig váltsák ki az új típusú
(ideiglenes, illetve kártyaalapú) igazolványukat.
Tehát hiába érvényesítette a 2017. illetve 2018. évre a régi típusú igazolványát, hatálya – a törvény
erejénél fogva – 2016. december 31-ével megszőnik, vagyis ezek az igazolványok 2017. január 1-tıl
nem használhatók.
Részletek
itt:
http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92820tajekoztato-a-regi-tipusu-ostermeloi-igazolvanyok-cserejerol
Azok az ıstermelık, akik 2016. január 1-jét követıen váltottak ki ıstermelıi igazolványt, vagy 2016ban cserélték le korábbi papíralapú, barna színő igazolványukat, amennyiben nem rendelkeznek a
2017-re érvényes értékesítési betétlappal, úgy azt az ıstermelıi jogviszony folytonosságának sérülése
nélkül 2017. március 20-ig igényelhetik.
Részletek
itt:
http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92904informacio-az-ostermeloi-igazolvanyhoz-tartozo-betetlap-kiadasarol
Az ıstermelıi igazolványok kicserélését pedig a NAK újabb táblázatok közreadásával igyekszik
gyorsítani, segíteni: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92736ujabb-tablazatokkal-gyorsithato-az-ostermeloi-igazolvanyok-ugyintezese
Az új típusú ıstermelıi igazolványok legfontosabb változásairól részletek
http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92300-informaciok-az-ujtipusu-ostermeloi-igazolvanyrol

itt:

Forrás: nak.hu
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