Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, 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
2013. január

Egyesületünk hírei
1. Közgyűlés
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január 15-én 9 órakor Kisbéren, a
Kossuth L. u. 14. szám alatt található Bakonyvidéke Takarékszövetkezet épületének emeleti
termében, a munkaszervezete irodája felett nyilvános közgyűlést tartott az alábbi napirend szerint:
1. Be s z ámo l ó a két ül és kö z öt t t ö rt é nt es e mé nyekrő l
Előadó: Mecseki Melinda munkaszervezet-vezető
2. Be s z ámo l ó a ’ Bako ny al ja- K is al f ö l d kapuj a’ Vidé kf e jl e s z té s i Egy es ül et 2012. é vi
t e vé ke ny s é gé rő l , e re dmé nye irő l az 54/2011. ( VI. 10. ) VM re nde l e t sz e rint
(Az akciócsoport eredményei, elszámolás a támogatási céllal benyújtott projekttervezetek-,
pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási kötelezettségvállalásban
részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, valamint a
működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről.)
Előadó: Sógorka Miklós elnök
3. A 2 01 3. é vi e gy e s ül e t i kö l t sé gve té s is mert e té se , az e gy e s üle t i t agdíj mé rt é ké ne k
me gh at áro z ás a
Előadó: Sógorka Miklós elnök
4. Egy e be k, ké rdés f e lt e vé s
Változások a LEADER pályázati kiírásban 2013.
A rendezvény kezdetén Sógorka Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ugyanis az egyesület alapszabálya értelmében a
közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az elnök megállapította, hogy
ez a feltétel nem teljesült így a közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg
kitűzött közgyűlés meghívójában erről a tagokat tájékoztatták. A tájékoztatás megtörtént, így a
megismételt közgyűlés 9 óra 15 perckor kezdődött.
A közgyűlés egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi
pontok tárgyalását.
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Az 1. napirendi pont keretében Mecseki Melinda munkaszervezet vezető beszámolt a legutóbbi
közgyűlés (2012.05.24.) óta történt főbb eseményekről: 2012. júniusi egyeztetés a Vidékfejlesztési
Minisztériumban a rendelkezésre álló források felhasználásáról; III. tengely TK3 pontozásának
meghatározása,; 2014-20-as programalkotás; EMVA forráslekötési és kifizetési állás; aktuális
jogszabályváltozások; a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra irányuló pályázat;
aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszak; a Falumegújítás és –fejlesztés, valamint A Vidéki
örökség megőrzése jogcímek 3. támogatási köre, a beérkezett támogatási kérelmek összefoglalása;
figyelemfelhívás – LEADER első kifizetési kérelem benyújtásának határideje, előlegkérelem
benyújtása.
A beszámoló után lehetőséget adott kérdésfeltevésre, kérdés nem érkezett, így az elnök szavazásra
bocsátotta a napirendi pontot. A beszámolót a tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták.
A 2. napirendi pont keretében Sógorka Miklós ismertetette az akciócsoport eddigi főbb
tevékenységeit, eredményeit, a pályázati körönként beérkezett, támogatott pályázatok számát, a
megítélt támogatások összegét, a megvalósított fejlesztések becsült összegét.
Beszámolt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által a 2014-20-as tervezési időszaka
kapcsán életre hívott megyei területfejlesztési kollégiumról, az eddigi munkáról.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, amit a
tagok egyhangúlag határozathozatallal elfogadtak.
A 3. napirendi pont során Sógorka Miklós ismertette az egyesület 2013. évi költségvetésének
tervezetét a LEADER helyi akciócsoportok fejlesztési és működési forrásait tartalmazó 138/2012
(XII.17.) IH közlemény alapján, amit a tagok egyhangúlag határozathozatallal elfogadtak.
A költségvetés keretében elmondta a 2013. évi elnöki és elnökségi tagok tiszteletdíjának tervezett
mértékét, valamint a munkaszervet főállású munkavállalói részére 2013-ben adott kedvezményes
adózású természetbeni juttatásokat, az erről szóló Cafeteria Szabályzatot.
Ezt követően ismertetette az egyesület éves tagdíjának eddigi mértéket, majd az előterjesztésnek
megfelelően javaslatot tett annak szinten tartására. Javaslatát a tagok egyhangúlag határozathozatallal
elfogadtak
A 4. napirendi pont keretében Mecseki Melinda ismertette a 2013. évi LEADER pályázat várható
menetét, jellemzőit.
. A LEADER rendelet közigazgatási egyeztetése január 20-tól.
. Végleges, elfogadott rendelet február 20-ra.
. Ezzel párhuzamosan az akciócsoportok számára elkészül az eddigiekhez hasonlóan egy
útmutató, az új felülvizsgálati koncepció és a HBB eljárásrend.
. Március 19-én és 20-án országos HACS képzések.
. HVS felülvizsgálat március 20-tól (30 nap).
. Majd 30 nap alatt a VM áttekint, egyeztet és jóváhagy.
. Az MVH május 1-vel megnyitja a kiírást.
. Pályázatok benyújtása június 1-től.
. A projektek megvalósítási határideje várhatóan 2015.08.31., és a záró KK +6 hónapon belül
beadható.
Felhívta a figyelmet a fejlesztési elképzelések előzetes benyújtására az egyesület munkaszervezetéhez.
További kérdés vélemény nem hangzott el, így Sógorka Miklós megköszönve a jelenlévők figyelmét
10 óra 10 perckor bezárta a közgyűlést.
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2. Támogatási kérelmek kezelése
A támogatási kérelem benyújtási időszak lezárultát követően, december hónapban egyesületünk
munkaszervezete elkezdte a Falumegújítás és -fejlesztés (102/2012. (X. 1.) VM rendelet) és A vidéki
örökség megőrzése (103/2012. (X. 1.) VM rendelet) jogcímekre beérkezett 15 és 11 db támogatási
kérelem feldolgozását: megtörtént a támogatási kérelmek és egyéb iratok IIER-ben történő
érkeztetése, iktatása, szkennelése és rögzítése, valamint ezeket követően a kérelmek alapjogosultság
vizsgálata. Az alapjogosultság vizsgálata során sajnos 3 db kérelem elutasításra került, a többi pályázat
kezelése és értékelése azóta is tart. Januárban a formai kritériumoknak való megfelelés A/1 szintű
ügyintézői vizsgálatával párhuzamosan zajlanak az előzetes helyszíni szemlék. Az A/1 ügyintézés
végeztével a szükséges esetekben várható a hiánypótlások kiküldése a tényállás tisztázása előtt.
3. Tájékoztató fórum
Egyesületünk munkaszervezete az aktuális kifizetési kérelmekkel kapcsolatban 2013. februárjában
tájékoztató fórumot – melynek pontos időpontjáról és helyszínéről később értesítjük az érdeklődőket
– szervez.

FIGYELEMFELHÍVÁS

1. LEADER kedvezményezettjeinknek nemsokára be kell nyújtaniuk az első kifizetési
kérelmüket!
Ismételten felhívjuk tisztelt Kedvezményezettjeink figyelmét, hogy a LEADER közösségi célú
fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén a támogatási határozat közlésétől
számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtani, amellyel olyan kiadás is
elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. A LEADER rendezvény
jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló,
első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig kell kifizetési kérelmet
benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható
kiadásnak. Ellenkező esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási
határozatot visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való
jogosultsága megszűnik, valamint egyéb szankciót is életbe léptet.
2. Előlegkérelmet 2013. február 5-ig lehet benyújtani!
A 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet 2012. december 7-i hatályba lépését követő 60 napon belül,
tehát 2013. február 5-ig nyújthat be előlegkérelmet az az ügyfél, aki 2012. december 7. napján
már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel.)
Ehhez kapcsolódóan megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának
6/2013 (I. 15.) közleménye a 118/2012 (XI.22.) VM rendelet 1. mellékeltéhez kapcsolódóan a
támogatási előlegfizetésre vonatkozóan.
3. Megjelentek az aktuális kifizetési kérelem közlemények
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megjelentette az ÚMVP III-as és IV-es tengelyének
vidékfejlesztési jogcímeihez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos
közleményeit, melyek a 2013. február 1. és 2013. május 31. közötti benyújtási időszakban
relevánsak. A közlemények akciócsoportunk honlapján (www.mvh.gov.hu) és az MVH
honlapján érhetők el a Közlemények között.
Jelentős változás, hogy a kifizetési kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani.
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Pályázati felhívás a „Vidék Mustra – Termelői piac a főváros szívében”
elnevezésű rendezvényen való részvételre
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet (NAKVI) nyílt pályázatot hirdet a 2013. január 11.
napjától, péntekenként megrendezésre kerülő „Vidék Mustra –
Termelői piac a főváros szívében” elnevezésű rendezvényen
való részvételre vidéki termelők, kézművesek és kézműves
élelmiszert készítők részére.
A pályázat célja megjelenési lehetőséget biztosítani az ország bármely területéről érkező kistermelők,
bio termelők, hungarikumot előállító élelmiszer manufaktúrák, kézművesek és kézműves élelmiszert
készítők számára, akik úgy érzik, saját készítésű minőségi, kreatív termékeikkel hozzájárulnak a Vidék
Mustra további sikeréhez. A rendezvény célja, hogy a vidék értékei, étkei folyamatosan jelen legyenek
a főváros szívében, és lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a budapestiek és a turisták is
megismerkedhessenek a vidéki kultúrával, gasztronómiával és a magyar kézműves mesterségekkel.
Termelők számára a jelentkezés alapfeltétele, hogy a termékeit Magyarországon, magyar
alapanyagokból állítsa elő és magyar címkével lássa el. Kézművesek számára a jelentkezés
alapfeltétele, hogy a termék Magyarországon készüljön.
A jelentkezés feltétele, hogy az árusító kötelezettséget vállal arra, hogy pavilonját megfelelő
mennyiségű és minőségű áruval tudja ellátni a rendezvény teljes időtartama alatt (reggel 8:00 órától
délután 18:00 óráig), valamint vállalja, hogy a felutazás költségeit saját maga fedezi.
Jelentkezni elektronikus, illetve postai úton lehet a pályázati adatlap kitöltésével. Bővebb információs
és a pályázati dokumentáció a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapján (www.mnvh.eu) érhető el.
A rendezvény adatai:
Helyszín: a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádja alatt (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
Időpont: 2012. január 11. napjától, péntekenként, folyamatosan
Nyitvatartás: péntek 8:00 órától 18:00 óráig
Jellege: ingyenes szabadtéri rendezvény
Közönség: közel 2 000 látogató
Rendelkezésre álló pavilonok száma: összesen 30 db
A pályázat elbírálásának menete:
A NAKVI a rendezvény főszervezőjeként szakmai Bíráló Bizottságot állít fel a beérkezett pályázatok
elbírálására, melyre havonta kerül sor. A sikeres jelentkezők értesítése folyamatosan történik, a
pályázatok elbírálását követően. A Bíráló Bizottság döntéséhez kiegészítő dokumentumokat kérhet
be.

Fiatalok Lendületben Program
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak
megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja
nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. Nemrég megjelentek a
2013. évi pályázati felhívások.
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
 a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári
szerepükre;
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a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi
összetartás az Európai Unióban;
 a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
 hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket
támogató rendszerek fejlesztéséhez;
 az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.


Az Európai Bizottság minden évben meghatározza azokat az európai prioritásokat a Fiatalok
Lendületben Program számára, amelyek az unió fiataljainak legaktuálisabb kihívásaira adnak választ.
Ennek értelmében előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a legjobban tükrözik ezeket. Az
idei prioritások már elérhetőek magyar nyelven.
A 2013-as központilag meghatározott prioritások:
1. EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását részesíti előnyben, amelyek az európai
állampolgársággal járó állampolgári jogokra hívják fel a figyelmet, az Állampolgárok Európai Évével
összefüggésben.
2. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
Olyan projektek szorgalmazása, amelyek révén a fiatalok tájékozott, aktív állampolgárokká válnak,
ezzel is hozzájárulva a 2014-es európai parlamenti választásokon való nagyobb számú részvételhez.
3. INKLUZÍV NÖVEKEDÉS
Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását szorgalmazza, amelyek a fiatalok elköteleződését
növelik az inkluzív, azaz minden társadalmi rétegre kiterjedő növekedés iránt, különös tekintettel
olyan projektekre, amelyek
 a munkanélküli fiatalok kérdésével foglalkoznak, a munkanélküli fiatalok mobilitását és aktív
társadalmi részvételét ösztönzik. A Program minden alprogramjában előnyt élveznek azok a
projektek, amelyek esélyt teremtenek a munkanélküli fiatalok számára a Fiatalok Lendületben
Program nyújtotta lehetőségekhez való hozzáférésre.
 a szegénység és kirekesztettség kérdéskörét dolgozzák fel, és felhívják a fiatalok figyelmét ezekre
a problémákra. Ennek értelmében külön hangsúlyt kell fektetni a fiatal bevándorlók, a hátrányos
helyzetű fiatalok és a roma fiatalok helyzetének segítésére.
4. VÁLLALKOZÓKÉSZSÉG
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását,
vállalkozókészségét fejlesztik, különösen az ifjúsági kezdeményezéseken keresztül.
5. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
A szabadtéri tevékenységekhez és grassroots sportokhoz (amatőr, kedvtelésből, nem hivatásos vagy
professzionális keretek között űzött sporttevékenység) köthető projekteket is előnyben részesítik. Ez
a társadalmi befogadást és a fiatalok aktív társadalmi részvételét erősíti.
A 2013-as nemzeti prioritás Magyarországon:
 Interregionális, határmenti régiók közötti együttműködések erősítése
Mindezekre szervez a Kerecsen Ifjúsági Egyesület (2903 Komárom, Csendes u. 8.; 34-526-955;
eletter@novonet.hu) képzést ifjúsági szakemberek, ifjúsági közösségi munkások és fiatalok
számára 2013. február 21-én 10.00 órától Komáromban, a Mag-házban. A képzést Kandikó Rita
vezeti.
Jelentkezni 2013. február 15-ig az Egyesület fenti elérhetőségein lehet.
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Nem vesztünk forrást az agráralapokból!
Minden agrártámogatási uniós forrást felhasznál Magyarország – jelentette
ki Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a töki Nyakas Pincészetben
tartott sajtótájékoztatón, ahol elindította a 2012-es területalapú támogatás
(SAPS) végkifizetését.
Január 9-én 140 milliárd forint területalapú támogatás kifizetése indult meg, így hamarosan a
támogatás teljes összege a gazdálkodókhoz kerül. A 2012-es területalapú támogatásra szánt teljes
keret eléri a 294 milliárd forintot.
Az Unió által jóváhagyott 4,829 millió hektár SAPS bázisterületet figyelembe véve a támogatás
összege 59 744,7 forint hektáronként.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal januárban agrár-környezetgazdálkodás (AKG)
támogatásra 8 milliárd, kedvezőtlen adottságú területek támogatására 1,3 milliárd, míg Natura 2000
gyepterületek támogatására 1,4 milliárd forintot fizet ki.
A Nyakas Pincészetben tartott sajtótájékoztatón Palkovics Péter az MVH elnöke elmondta azt is,
minden korábbinál nagyobb igény érkezett borászati gépek beszerzésének támogatására, melyből 1
millió eurót már kifizetett a Hivatal.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kifizetése is
folyamatos, a forrás lekötés alapján elmondható, hogy az agráralapoknál forrásvesztésre nem kerül
sor.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Ki tud többet Európa erdeiről – nemzetközi pályázat

Fiatalok
az
európai
erdőkben
– 2013
címmel,
középiskolásoknak hirdet nemzetközi tanulmányi versenyt az
Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és a „Young People in
European Forests” (YPEF) Nemzetközi Bizottság. A
jelentkezési határidő 2013. február 15.
A nemzeti fordulóból és nemzetközi döntőből álló angol nyelvű versenyre középiskolás csapatok
nevezhetnek. Korábban, a magyar diákok a nemzetközi döntőben 2011-ben első, míg 2012-ben
harmadik helyezést értek el. 2012-ben közel ötven magyarországi középiskola több mint száz csapata
nevezett a versenyre. A verseny 2012-es lebonyolítását a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatta.
A verseny célja, hogy a résztvevő diákok megismerjék Európa országainak erdeit, az erdők
természet- és környezetvédelemben betöltött szerepét, közelebb kerüljenek a fenntartható
erdőgazdálkodáshoz.
További információ, illetve a részletes versenykiírás és a jelentkezés lap megtalálható a www.oee.hu
honlapon.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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Egyszerűbb hivatali ügyintézés és támogatás-igénylési rendszer a VM-ben
Jelentősen csökkentette a lakossági ügyintézés adminisztrációs terheit a Vidékfejlesztési
Minisztérium. Több mint húszféle mezőgazdasági támogatás igénylése is jóval egyszerűbbé
vált, így sikerrel zárult a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében
indított Egyszerűsítési Program első szakasza. 2013 elejétől további, a mezőgazdaságot
segítő intézkedések várhatók.
Több területen is jelentősen egyszerűbb eljárásrenddel találkozhattak azok az állampolgárok, akik
2012 második félévében, hivatalos ügyben a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz vagy annak
háttérintézményeihez fordultak. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként tavaly
elindított Egyszerűsítési Program keretében többek között könnyebbé vált az őstermelői igazolvány
igénylése, a fakivágási eljárások engedélyeztetése, a környezeti hatásvizsgálattal és az egységes
környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés, valamint egyszerűsödött a
vízkészletjárulékkal kapcsolatos nyilatkozattételek és befizetések rendszere. A lakosság mindennapi
életét segíti, hogy szabályozták a vízmérők, vízórák cseréjére irányuló eljárást, a csere határidejének
meghosszabbításával.
A magyar kormány által indított közérdekű Egyszerűsítési Program célja, hogy csökkentse a
lakosságra nehezedő adminisztratív terheket úgy, hogy a hivatali ügyintézéssel kevesebb papírmunka,
kitöltendő nyomtatvány és sorban állás járjon, viszont közérthetőbb és pontosabb tájékoztatás
segítse az embereket. A program keretében, országos szinten eddig több mint 100 eljárást
egyszerűsítettek, 2013 közepére pedig további 100 ügyintézési folyamat felülvizsgálata és könnyítése
várható.
A Vidékfejlesztési Minisztérium, amely az elsők között nyújtott be nyertes pályázatot a programban
való részvételre, 2012 nyarán megkezdte az egyszerűsítési terv végrehajtásához szükséges
átszervezéseket a saját és háttérintézményei szervezetein belül. Ennek eredményeképpen a
papírmunkát több területen az elektronikus ügyintézés váltotta fel, miközben az ügyfél-azonosítás és
az ügyfélnyilvántartás rendszere egyszerűbbé vált, valamint az egy-egy eljárásban benyújtandó
dokumentumok száma csökkent. Így a VM hivatalai esetében kevesebb lett az ügyintézés idő- és
költségvonzata.
A lakosság szempontjából kiemelten fontos eredmény, hogy az ingatlan-nyilvántartási szabályozást
illetően több, a földhivatali eljárások dokumentáció- és időigényének csökkentésére irányuló
módosítás került elfogadásra. Lényegesen egyszerűsödik például az új épületek létesítése és a
meglévők bővítése, a lakcímváltozás bejelentése, az ingatlannal kapcsolatos hatósági igazolások
igénylése.
A VM mindezeken túl több mint 20 mezőgazdasági támogatás igénylését tette jóval egyszerűbbé:
könnyebben igényelhetnek támogatást pl. a baromfitartók, a borászatok, a zöldség-gyümölcs termelői
csoportok és a szárított takarmány-feldolgozók, valamint könnyebben igényelhető támogatás a hazai
mezőgazdasági termékek külföldön történő promóciójához, népszerűsítéséhez.
2013-ban újabb, a magyar mezőgazdaságot segítő intézkedések lépnek életbe, például egyszerűbben
lehet majd támogatást igényelni a szőlőültetvények megújításához a következő években, amelyre igen
jelentős, összesen 70 millió eurós – közel 20 milliárd forintos - támogatás áll majd rendelkezésre.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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Útmutató a magyar termék rendelethez
A Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette azt az útmutatót, amely megkönnyíti az
élelmiszer-vállalkozások számára az eredetre, származásra történő utalásokkal kapcsolatos
jelölési nehézségek kezelését. A rendelet szövegéhez készített részletes magyarázat
mindamellett, hogy megfogalmazza a felhasznált összetevőkkel kapcsolatos elvárásokat, az
egyes összetevőkre vonatkozóan értelmezi az általános jelölési szabályokat is.
A magyar termék rendeletben meghatározott 3 megnevezés – magyar termék, hazai termék, hazai
feldolgozású termék – valamelyikének feltüntetésével a fogyasztó információt kaphat a termék
összetevőinek eredetére, vagyis hogy azok kizárólag vagy részben származnak Magyarországról, vagy
csak a feldolgozás történt Magyarországon.
Fontos kiemelni, hogy a magyar termék minősítést vagy bármely más, az élelmiszer magyar
származását tartalmazó állítást kizárólag akkor tüntetheti fel az élelmiszer-vállalkozó az árun, ha az
megfelel a jogszabályban meghatározott kritériumoknak.
Az Útmutató szövege megtalálható az e l e l mis ze rl anc . ko rmany . h u honlapon.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Az év fája, az év madara 2013-ban
A házi berkenyét választotta az év fafajának az Országos Erdészeti Egyesület. Az idén 18.
alkalommal megtartott voksoláson győztes növénynek a termése mellett esztétikai értéke,
narancssárgás-pirosas őszi lombja sem elhanyagolható.
A középhegységek melegebb, déli oldalain és a régi gyümölcsösök, szőlők területén általában
szálanként előforduló fafaj szeptemberben érő termését évezredek óta fogyasztja az ember.
Felhasználása Európa több részén is reneszánszát éli, nálunk leginkább a terméséből főzhető pálinka
ismert.
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A házi berkenyét már az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevél is említi. A későbbi századok okleveleiben
szintén rendszeresen feltűnik a fafaj, mint a magyar vidék egykor meghatározó, említésre méltó
eleme. A faj egyedei igen magas, 4-500 éves kort is megélhetnek. Természetes viszonyok között a
középhegységi cseres-tölgyesek és mészkedvelő, melegkedvelő tölgyesek fafaja, lassan növő fa, amely
zárt erdőben akár a 25-30 méteres magasságot is elérheti.
A házi berkenye hazai viszonyok között húsz éves kora körül hozza első terméseit. Erre utal
Gárdonyi Géza Isten rabjai c. regényében: „ne ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a termését”.
A fafaj mindezek ellenére elterjedt a Kárpát-medencében, jellemzően azokon a vidékeken, amelyek
szőlő és mandula termesztésére is alkalmasak.
Az év fája mozgalmat Magyarországon az Országos Erdészeti Egyesület 1996-ban indította útjára
azzal a céllal, hogy a hazai erdők kevésbé ismert fafajait a nagyközönség számára bemutassa,
népszerűsítse. Így például az idén az erdészeti ismeretterjesztés, az erdei iskolai programok,
tanulmányi versenyek és a szakmai kutatások kiemelten foglalkoznak az év fájával, a házi
berkenyével.
A 2013-as év fafajának választott házi berkenyéről és az év fája mozgalomról bővebben olvashatnak
a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatának támogatásával létrehozott
w w w . aze vf aja. h u vagy az Országos Erdészeti Egyesület w ww . o ee . h u honlapján.
Az „Év madara” program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi
szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak
(például: gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület májusban zárult szavazása alapján a 2013 év
madara a gyurgyalag (Merops apiaster).
A gyurgyalag fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100.000 Ft. Az év madara
kampányhoz kapcsolódva gyurgyalag-felmérést szervezünk, amely a jelenlegi országos állomány
megismerését, illetve a veszélyeztető tényezők pontos felmérését célozza meg.

A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A faj nem csak trópusi
színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú távú vonulóként a telet Afrikában tölti,
költeni csak a legmelegebb hónapokra jön hozzánk. Májusban érkezik és szeptember végére már el is
hagyja a Kárpát-medencét. Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő
rovarok mellett méheket is fogyaszt. A házi méh ugyanakkor csak kis részét képezi a táplálékának,
melyet leginkább csak hűvös időben fogyaszt.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
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