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

2013. július

Munkaszervezetünk hírei

1./ LEADER pályázat
Ahogy azt elızı hírlevelünkben is írtuk a LEADER jogcímrendelet (35/2013. (V.22.) VM rendelet)
alapján akciócsoportunkhoz a 2013. június 10. és június 20. közötti benyújtási idıszakban 44 db,
utólagosan záradékkal ellátott pályázat került elektronikus úton benyújtásra.
A benyújtás felfüggesztését, a pályázatkezelı felület (Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer)
rendelkezésre állását követıen akciócsoportunk munkaszervezete megkezdte a pályázatok
ügykezelését, mely az alábbi részekbıl áll:
 A napokban zárult az alapjogosultság vizsgálata.
 Ezt követi az A1-es ügyintézés – mely magában foglalja a pályázatok általános adatainak és az
elszámolni kívánt kiadásoknak az ellenırzését, valamint annak a megállapítását, hogy a kérelem
megfelel-e a jogszabályban foglalt feltételeknek. Az A1 ügyintézı feladata továbbá az esetleges
nyilatkozattételre való felszólítás és annak feldolgozása.
 Az A1-es ügykezelés végén kerül kiírásra a szükséges esetekben az elızetes helyszíni szemle,
aminek elvégzésével, adatainak figyelembe vételével zárul ez a szintő ügyintézés, ill. kiküldésre
kerülnek a befogadó nyilatkozatok.
 Az A2 ügyintézı ellenırzi A1-es kollégája munkáját, újból átvizsgálja a pályázatokat.
Amennyiben mindent rendben talált, határozatokat szerkeszt és véglegesíti, postázza azokat.
 Jelen pályázati körnél a munkaszervezeti ügykezeléssel párhuzamosan zajlik a B ügyintézés a
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) regionális illetékességő Veszprém megyei
kirendeltsége-, valamint az igazgatói felülvizsgálat és jóváhagyás az MVH Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága (Jogcímért Felelıs Központi Osztály) által.

2./ A 2012. évi Falumegújítás és –fejlesztés, valamint A vidéki örökség megırzése
pályázati jogcímek nyertesei
Akciócsoportunk munkaszervezete az elnökség jogcímenkénti ponthatárokat megállapító ülését és az
ezt kihirdetı IH Közlemény megjelenését követıen júniusban postázta a támogató határozatokat a
következı pályázóknak.
2013. júliusi HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

1

Falumegújítás és –fejlesztés
Kedvezményezett
1. Kisigmánd Község
Önkormányzata
2.
Keréktelekiért Közalapítvány
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tárkány Község Önkormányzata
Együtt Súrért Egyesület
Mocsa Község Önkormányzata
Etei Református Egyházközség
Tárkányi Polgárır Egyesület
Súri Evangélikus Egyházközség
Tákányért Közhasznú Alapítvány

Fejlesztés megnevezése
Közcélú játszótér létesítése
Kisigmándon
A kerékteleki Ravatalozó felújításabıvítése
A Polgármesteri Hivatal tetıszerkezet
felújítása
Rendezvénytér és szabadidıpark
kialakítása
Mocsa faluközpont közterületeinek
fejlesztése
Az etei ravatalozó felújítása
A Polgárırség épületének felújítása
A súri evangélikus templom belsı
felújítása
Tárkány Sport utcai játszótér
kialakítása

Összesen:
A vidéki örökség megırzése
Kedvezményezett
Fejlesztés megnevezése
1. Bakonyszombathelyi Római
A Szent Imre R.K. plébániatemplom
Katolikus Egyházközség
felújítása
2.
Az ászári Szent György R.K. templom
Római Katolikus Plébánia – Ászár
tetıfelújítása
3. Nagyigmándi Református
Egyházi épületek külsı felújítása
Egyházközség
4. Római Katolikus Egyházközség
A kerékteleki R.K. kápolna felújítása
Kerékteleki
5.
A Polgármesteri Hivatal épületének
Császár Község Önkormányzata
felújítása
6. Kisigmánd Református
A kisigmándi református templom
Egyházközség
felújítása
7. Bakonyszombathely Községi
Az Eszterházy park és tér
Sportegyesület
rehabilitációja
8. Nagyigmánd Nagyközség
A családsegítı központ felújítása
Önkormányzata
9. Római Katolikus Plébánia –
A Szent Márton templom helyreállítása
Ácsteszér
10.
A vérteskethelyi R.K. templom külsı
Római Katolikus Lelkészség –
felújítása, restaurálása, pihenıhely
Vérteskethely
létesítése, zöldterület-növelés,
információs tábla kihelyezés
11.
A császári R.K. templom és
környezetének felújítása, pihenıhely
Római Katolikus Plébánia –
létesítése, zöldterület-növelés,
Császár
információs tábla kihelyezés,
akadálymentesítés

Összesen:

Támogatás
4 946 856,- FT
8 736 992,- Ft
3 735 054,- Ft
28 167 360,- Ft
10 941 718,- Ft
17 706 527,- Ft
12 738 194,- Ft
27 673 121,- Ft
4 996 194,- Ft

119 642 016,- Ft

Támogatás
22 105 263,- Ft
29 885 669,- Ft
11 851 989- Ft
3 999 629,- Ft
16 444 593,- Ft
16 318 809,- Ft
15 128 051,- Ft
21 059 160,- Ft
29 625 920,- Ft
27 248 044,- Ft

29 479 422,- Ft

223 146 549,- Ft
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Elfogadta az EB a 2014-2020 közötti uniós
források tervezésére vonatkozó magyar
javaslatot

Elfogadta az Európai Bizottság a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési idıszak forrásainak
tervezésérıl szóló Magyarország Partnerségi Megállapodásának elsı változatát – jelentette
be július 9-i sajtótájékoztatóján Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságstratégiáért felelıs államtitkára.
A jövıre induló új tervezési idıszakban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretné
fordítani Magyarország. A legtöbb forrás, a jelenlegi duplája – 2014 és 2020 között várhatóan
mintegy 1200 milliárd forint – a foglalkoztatás ösztönzésére jut. A kis- és közepes vállalkozások
versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány. A harmadik
legtöbb forrás – közel 900 milliárd forint – közlekedésre, míg több mint 800 milliárd forint – a
jelenlegi keret háromszorosa – az energiahatékony gazdaságra jut, míg kutatás-fejlesztésre és
innovációra több mint 700 milliárd forint lesz várhatóan, a jelenlegi duplája.
A magyar kormány várhatóan 2013 novemberében nyújtja be a partnerségi megállapodást, ezt követi
majd a formális egyeztetés az unióval, és a kabinet azzal számol, hogy 2014 elsı negyedévébenfélévében elfogadhatja az Európai Unió a megállapodást és az operatív programokat.
A Partnerségi Megállapodás elsı tervezetének elfogadása a 2012 ıszén az Európai Bizottsággal (EB)
indult informális egyeztetések lezárását jelenti. Az EB a magyar tervezetet a fıigazgatóságok közötti
egyeztetésre és körözésre küldte ki; a tagállamok közül Magyarország Finnország után másodikként
esett át ezen a „megfelelıségi teszten”.
A megállapodás azonosítja hazánk legfontosabb kihívásait, és kitőzi fı fejlesztési prioritásait a 2014
és 2020 közötti idıszakra. Küldetése az, hogy ismertesse a tagállam hozzájárulását az EU 2020-as
céljaihoz. Ezeket az EU szintő a célokat az Európa 2020 Stratégia, valamint a belıle – a fejlesztések
fókuszáltsága érdekében – levezetett ún. 11 tematikus célkitőzés jelöli ki. Ugyanakkor a hazai
tervezés számára nagyon fontos, hogy ezt a magyar hozzájárulást a létezı magyar nemzeti
célrendszerekbıl vezessük le, ezért a dokumentumban helyet kapott a fı nemzeti fejlesztési
prioritások bemutatása is. Ezeket fı nemzeti fejlesztési prioritásokat a korábban megkezdıdött
átfogó nemzeti, területi (megyei, nagyvárosi) és ágazati tervezési folyamatok jelölik ki. E tekintetben
különösen fontos tényezı az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezési
folyamata (társadalmi egyeztetése lezárult, országgyőlési elfogadása elıkészítés alatt).
Mostantól szélesebb körő szakmai konzultációra is lehetıség nyílik Magyarországon: a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapjára (h t tp : / / www. n t h . gov. h u/p m / i nd ex . h t ml) már
felkerült a tervezet, amelyet augusztus 13-ig lehet véleményezni.
A következı lépés a 9 db operatív program (op) kidolgozása, amelyet a tárcák már elkezdtek, de a
közeljövıben ennek részleteirıl is egyeztetnek. Bár a pályázatok már az operatív programok
elfogadása elıtt kiírhatók, de ennek vannak kockázatai, mert ha a bizottság mégsem fogadja el a
megállapodást vagy az op-t, akkor a hazai költségvetést terhelik a költségek.
2014-tıl az uniónak vannak közös céljai. Az egész EU versenyképességének erısítése a fı cél,
amelyhez a különbözı tagállamoknak hozzá kell járulniuk, és úgy kell elkészíteniük fejlesztési
terveiket, hogy egy irányba mutatva az egész uniót segítsék.
A magyar Partnerségi Megállapodás célja, hogy a fejlesztési források a fenntartható, magas
hozzáadott értékő termeléshez és a foglalkoztatás bıvítésére épülı gazdasági növekedéshez segítsék
hozzá az országot.
A következı tervezési idıszakban a pályázatoktól a pénzügyi eszközök felé szeretnének elmozdulni,
egyebek között a gazdaságfejlesztési op-nál, és a források felhasználása is új intézményi struktúrában
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valósul majd meg: 2014 január elsejétıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél mőködı irányító
hatóságok a különbözı programok mentén az illetékes tárcákhoz kerülnek át.
A jelenlegi 7 területi op-val szemben 2014-tıl egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
lesz, valamint egy Versenyképes Közép-Magyarország operatív program. A területi programokat a
megyék, megyei jogú városok, kistérségek tervezik meg, hogy ott milyen fejlesztésre van szükség, és
ezek épülnek be a területfejlesztési op-ba.
Forrás: MTI

Kezdıdik a Vidékfejlesztési
társadalmi vitája

Program

Elkészült a 2014-2020 közötti uniós költségvetési idıszakra vonatkozó Vidékfejlesztési
Program elızetes társadalmi vitára alkalmas változata, így megkezdıdhet a széleskörő
konzultáció, amely segíti a program végleges formába öntését – jelentette be V. Németh
Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelıs államtitkára július 2án.
A program finanszírozására a következı hétéves uniós költségvetési idıszakban több mint 3 milliárd
euró áll Magyarország rendelkezésére. Így a 25 százalékos nemzeti társfinanszírozással együtt 1300
milliárd forint fordítható a vidékfejlesztési célok megvalósítására. Több vidékfejlesztési célkitőzést –
például turisztikai, vagy mikro- és kisvállalkozások segítését – más minisztériumokkal közösen
felhasználható pénzügyi keretbıl lehet majd támogatni.
A Vidékfejlesztési Programban kiemelt szerepet kap a versenyképesség növelése, erre fordítják a
felhasználható források 42 százalékát. Ezt 26 százalékos aránnyal követi a mezıgazdaságtól és az
erdészettıl függı ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megırzése, javítása. Nagy figyelmet fordít
a program a társadalmi befogadás ösztönzésére, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlıdés
feltételeinek javítására, amit a 17 százalékos forrásarány is jelez.
Kiemelt jelentısege van más operatív programokkal való együttmőködésnek, mint például a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal, amellyel szoros együttmőködésben
valósulhat meg a kis- és közepes vállalkozások, valamint a turizmus fejlesztése a Vidékfejlesztési
Program keretében. Vagy a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program, amelynek
segítségével az öntözésfejlesztési beruházásokat lehet megvalósítani. Az operatív programok közötti
további együttmőködés sajátos területe lehet a közösség vezérelt – a LEADER szemléleten alapuló –
helyi fejlesztési (CLLD – Community-Led Local Development) programok megvalósítása.
A Vidékfejlesztési Program társadalmi vitája – amelyben az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat jelentıs
szerepet tölt be – szeptember végéig tart. Ezt követıen készül el a Vidékfejlesztési Program végleges
változata.
Forrás: MTI
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Az EU erıteljesebben fog fellépni a pályázati
csalókkal szemben

Az Európai Bizottság új hatóságot kíván létrehozni, amely az uniós forrásokkal kapcsolatos
bőncselekményeket vizsgálja majd, és lehetıvé teszi a gyanúsítottak elleni vádemelést a
nemzeti bíróságokon.
Minden esztendıben legalább 500 millió euró tőnik el az EU kasszájából, feltehetıen csalás
következtében. A Bizottság európai ügyészségi hivatal felállítását szorgalmazza, mert be kívánja zárni
azokat a jogi kiskapukat, amelyek lehetıvé teszik, hogy a csalók büntetlenül megússzák az európai
adófizetık sérelmére elkövetett bőncselekményeket.
Az Európai Ügyészség néven mőködı intézmény független hatóságként mőködik majd, és a nemzeti
igazságszolgáltatási rendszerekbe fog illeszkedni. Az európai ügyészek az egyes EU-országok
jogrendszerén belül fognak nyomozni és vádat emelni az uniós költségvetés terhére elkövetett
csalással gyanúsított személyekkel szemben.
A nemzeti jogot fogják alkalmazni, és munkájukat a tagállamok igazságügyi szakembereivel
együttmőködve végzik majd. Az Európai Ügyészég biztosítani fogja, hogy az ügyészek mindegyik
országban azonos szabályok alapján járjanak el a csalókkal szemben.
A nemzeti bíróságok feladata lesz a bírósági felülvizsgálat, ami azt jelenti, hogy az Európai Ügyészség
határozataival szemben jogorvoslatért lehet majd fordulni az egyes tagállamok igazságszolgáltatási
szerveihez.
A javaslat értelmében az uniós költségvetés kárára elkövetett bőncselekménnyel megvádolt
személyek jogai szintén bıvülnek, hiszen joguk lesz tolmács és fordító, valamint ügyvéd
igénybevételére az eljárás során, és az ügy dokumentumaiba is betekinthetnek majd.
Forrás: Európai Bizottság

Hungarikum Klub
Hungarikum Bizottság

Megalakult a Hungarikum Klub, a fórum a már hungarikummá nyilvánított nemzeti értékek
képviselıinek és a Hungarikum Bizottság tagjainak részvételével tartotta alakuló ülését
július 18-án Budapesten.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke az ülést követı
sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a klub célja egy olyan fórum létrehozása a hungarikumok
győjteményében szereplı értékek képviselıinek és a bizottság tagjainak, ahol az aktuális kérdések
mellett a védett értékek jogvédelmérıl egyeztethetnek.
A szervezet a Hungarikum Bizottság 14 tagjából és a jelenleg 16 hungarikummá nyilvánított nemzeti
érték képviselıjébıl áll.
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Az elsı ülésen a testület a határon túli magyar értékekkel – épített örökség, népszokások, ételkészítési
hagyományok – is foglalkozott, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek. A bizottság mőködési
forrásaiból 200 millió forintos kommunikációs keret áll rendelkezésre különbözı kiadványok
megjelentetésére, honlap fejlesztésre.
A nemzeti értékek és hungarikumok kiemelt jogvédelmet élveznek, a bizottság a külföldi
eredetvédelmi és iparjogvédelmi eljárásokban, vagy az esetleges peres ügyekben is segítséget nyújt.
A helyi és megyei értékekkel foglakozó bizottságok megalakulása jól halad, ısszel újabb
hungarikumokkal bıvülhet a kör. A hungarikumok külön meg fognak jelenni az ıszi budapesti
Országos Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) is.
A hungarikum tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására kiírt pályázati felhívásra
összesen 376 pályamő érkezett. A pályázatok formai és elızetes tartalmi ellenırzését, a
pályázati felhívás szerinti megfelelıséget a Hungarikum Bizottság Titkársága végezte.
Az érvényes pályázatokat két fordulóban bírálták el. Elsıként egy képzımővészekbıl és marketing
szakemberekbıl álló, másodikként pedig a védjegyek és az iparjogvédelem területén jártas szakértık
értékelték a grafikákat.
A két független szakértıi körben történt pontozásos értékelést követıen a legmagasabb pontszámot
elért 18 pályázatot bírálta el a Hungarikum Bizottság.
A június 20-i ülésen a következı jeligékkel ellátott 8 pályázatot választotta ki elızetesen a Bizottság:
„Borostyán”, „Kassa-Spectrumglass” „Magyar csepp”, „Sigrún2”, „Szentkorona-1000”,
„SZÍVBİL…” „Tulipán”, „tulipános”.
A nyertes pályázatról a Hungarikum Bizottság szeptemberi ülésén döntenek.
A Hungarikum Bizottság a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról szóló törvény
felhatalmazása alapján látja el tevékenységét, amely törvényt hosszú elıkészítı munka,
széleskörő társadalmi és szakmai egyeztetést követıen, 2012 tavaszán egyhangúlag fogadott
el az Országgyőlés.
A Hungarikum Bizottság – melynek tagjait a törvényben meghatározott miniszterek és szervezetek
delegálják 2012. október 18-i megalakulása óta látja el a törvényben foglalt szakmai feladatait. Ezek
közé tartozik többek között a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Győjteményének összeállítása. A
törvény szerinti a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett,
alulról felfelé építkezı rendszerben, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az
értékek felkutatása, azonosítása és győjtése a településeken kezdıdik, hiszen a helyi értékeket a
helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok,
szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek listáját, amely
folyamatosan bıvíthetı. A lokális, települési értéktárak mintájára alkotják majd meg a megyei és
tájegységi értéktárakat az önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni
értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze. A Magyar Értéktárban
nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemzı tulajdonságával,
egyediségével, különlegességével és minıségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti
értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott, egyedi értékelés eredményeként,
hungarikummá minısíteni.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Világszínvonalú a magyar mezıgazdaság teljesítménye
Magyarország teljesítménye több agrárgazdasági területen is világszínvonalú – derül ki az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) összeállításából. Ennek alapján hazánk kiemelkedik
többek között a mezıgazdasági területek arányában, az eszközhatékonyságban és a
vetımagkivitelben is.
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Magyarország egyértelmően a kedvezı agrárpotenciállal rendelkezı államok közé tartozik, amit az is
bizonyít, hogy az Európai Unión belül 3. helyen állunk a mezıgazdaságilag mővelhetı területek
arányában. Szintén kiváló adottságainkat mutatja, hogy e területek több mint 80 százaléka szántó.
Ezzel, a tagállamok közül Dánia után a 2. helyet foglaljuk el, és mintegy 23 százalékkal múljuk felül
az uniós átlagot.
Hazánk népessége jelentısen kötıdik a mezıgazdasági termeléshez. Magyarországon egy
agrárgazdaságban foglalkoztatott ember a 27 uniós ország átlagánál 53 százalékkal nagyobb területen
gazdálkodik, csak az Egyesült Királyság, Dánia és Franciaország rendelkezik ennél kedvezıbb
adatokkal. 2012-ben 15 ezer fıvel növekedett a mezıgazdaságban dolgozók száma.
A vetımagkivitelben is jeleskedünk, hazánk a világ 5. legnagyobb exportıre. A szaporítóanyag
termıterületét tekintve az európai ranglista 7. helyét foglaljuk el, az elıállított vetımag mennyisége
megközelíti a 270 ezer tonnát. A kukorica és mustármag vetımagját 2011-ben Európán belül
Magyarországon termesztették a 2. legnagyobb területen. Meg kell említenünk a napraforgómagot is:
évi több mint 1 millió tonnás termelésünkkel 8. helyen szerepelünk a világ országainak rangsorában,
kivitelünk pedig az elmúlt három évben 8-19 százalékos részarányt képviselt a világ
kereskedelmében.
A lista koránt sem teljes, még számos egyéb területen világszínvonalú a magyar mezıgazdaság. Elég
csak például a csemegekukorica, meggy, torma, libatoll termelését, a kacsa- és nyúlhús elıállítását, az
étkezési pontytermelést vagy a méhészetet említenünk.
Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az idei gabonatermés
A hazai kalászos gabonatermés
idei évben bıven fedezni fogja
ország
étkezési
takarmányszükségletét, búzából
árpából jelentısebb exportra is jut.
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A 2013-ban betakarításra váró mintegy 1,774 millió hektár terület 62 százaléka – 1,093 millió hektár
– ıszi búza, míg 11 százaléka – 193 ezer hektár – ıszi árpa vetés.
Az ıszi árpa betakarításával gyakorlatilag július közepére végeztek a gazdák, a termés 99 százaléka
már a magtárakban van. A 193 ezer hektáros területen 4,46 tonna volt a termésátlag, ami jelentısen
meghaladja a tavalyi 3,8 tonnás hozamot. A beérkezett adatokból jól látható, hogy idén még a
leggyengébb termésátlaggal rendelkezı területek hozama is megközelíti a tavalyi átlagot. A legjobban
termı vidékeken pedig a tavalyi átlagtermés majdnem másfélszeresét takarították be a gazdák.
A megyei adatok alapján ebben az évben az ıszi árpa aratása Nógrád megyében hozta a legkisebb
termésátlagot, hektáronként 3,7 tonnát. A legmagasabb termésátlagot Tolna megyében jegyezték 5,3
tonnával hektáronként, kiemelkedı hozamot ért el Fejér megye is, 5 t/ha átlaggal. İszi árpából
mostanáig országosan mintegy 856 ezer tonna került a tárolókba.
Az ıszi búza betakarításra váró 1,093 millió hektáros területének 38 százalékát aratták már le a
gazdák. Az eddigi termésátlag 4,6 tonna hektáronként, 1,93 millió tonna már a magtárakba került. A
legmagasabb termésátlag Tolna megyében közel 6 tonna, Baranya megyében 5,35 tonna, míg a
legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 tonna hektáronként a jelenlegi adatok alapján.
A búza minısége jó, sok helyen kiváló. A betakarított ıszi árpa víztartalma 11,5-13 százalék,
hektoliter súlya 65-66 kg. Minısége jó, fertızésektıl mentes.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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