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

2012. január

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER pályázat
A Vidékfejlesztési Minisztérium által a 76/2011. (VII. 29.) VM rendeletben meghirdetett második LEADER pályázati fordulóban december 5-ig akciócsoportunkhoz 52 db pályázat érkezett be (beleszámítva egyesületünk 2 db pályázatát az Együttműködésben a BakonyaljaKisalföld kapujáért elnevezésű-, ill. a LEADER rendezvény célterületre) elektronikus úton.
A pályázatok alapjogosultsági vizsgálata tavaly decemberben lezárult, jelenleg, január hónap folyamán a formai kritériumoknak való megfelelés
A/1 szintű ügyintézői vizsgálata folyik. Ez után kerülhet sor –amennyiben szükséges – a 15 napos hiánypótoltatásra, valamint a bővítéssel,
felújítással járó építési beruházások helyszíni szemléjére.

A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülethez 2011-ben beérkezett LEADER pályázatok:
CÉLTERÜLET
MEGNEVEZÉSE
(DB)
1. Települési gazdasági területek kialakítása, fejlesztése
2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése
3. Mikrovállalkozások
létrehozása és
fejlesztése Kisbéren
Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése Kisbéren
4. Termelés, feldolgozás, értékesítés
összekapcsolása
5. Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása
6. Erdészeti szolgáltatók és zöldterület
kezelők eszközparkjának fejlesztése
7. Bemutató helyek,
közösségi terek és
sportlétesítmények
kialakítása, felújítása
8. Együttműködésben
a Bakonyalja-Kisalföld kapujáért
9. LEADER rendezvény
10. Kisebbségi hagyományok megőrzése
Összesen:

HBB ÁLTAL TÁMOGATOTT
PROJEKTADATLAPOK
SZÁMA
(DB)
2

BENYÚJTOTT KERETÖS�PROJEKT
PÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOK
SZEG
ADATLAPOKON BAN IGÉNYELT
SZÁMA
IGÉNYELT TÁTÁMOGATÁS
MOGATÁS
(DB)
(FT)
(FT)
(FT)
2
40 000 000,15 156 100,19 916 235,-

2

2

50 000 000,-

15 998 965,-

18 004 134,-

3

3

30 000 000,-

17 200 000,-

17 634 116,-

5

4

30 000 000,-

33 300 000,-

31 000 000,-

2

2

40 000 000,-

40 000 000,-

40 000 000,-

3

2

10 000 000,-

9 300 000,-

7 816 997,-

19

17

100 000 000,-

161 709 920,-

140 500 034,-

1

1

5 000 000,-

5 000 000,-

3 875 964,-

27

19

10 000 000,-

6 700 000,-

4 545 900,-

0

0

15 000 000,-

0,-

0,-

64

52

330 000 000,-

304 364 985,-

283 293 380,-
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AKTUÁLIS ÚMVP PÁLYÁZATOK – 2012. január
1. Kertészetek korszerűsítése

Négymilliárd forintra pályázhatnak ezév január 1-től a 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végző mezőgazdasági
termelők – ha mezőgazdasági üzemük mérete meghaladja a 4 európai méretegységet –, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok, a termelői
szervezetek vagy azok leányvállalatai és a kertészeti vagy a burgonya ágazatban működő termelői csoportok az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, a 103/2011. (XI.8.) VM rendelet alapján kertészetek korszerűsítésére. A kérelmeket 2012. január 31-ig kell a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtani.
A pályázat feltételeiben idén fontos változás, hogy egy kérelemre az eddigi, célterületenkénti 200 millió forint helyett maximum 50 millió forint adható, így több kertészet juthat támogatáshoz. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35-60%-a között változik a célterülettől,
a beruházás helyétől és az ügyfél fiatal gazda minősítésétől függően. A beruházást a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven
belül meg kell valósítani és ez a határidő közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén sem hosszabbodhat meg. A változás kedvez a kistermelőknek, akik kisebb forrásigényű beruházásaikhoz is tudnak így hozzájárulást nyerni.
Az alábbi célterületeken vehető igénybe vissza nem térítendő támogatás:
• 1. célterület: gombatermesztő házak, gombakomposzt üzemek, fóliaházak, üvegházak építésére, korszerűsítésére és a kapcsolódó, infrastrukturális beruházások megvalósítására;
• 2. célterület: hűtőházak, manipuláló létesítmények építésére, felújítására és a kapcsolódó, infrastrukturális beruházások megvalósítására;
• 3. célterület: termelő termálkút fúrásra, biomassza és nem biomassza tüzelő berendezések, geotermikus és napenergia előállító és hasznosító berendezések beszerzésére.
A kertészetek korszerűsítésének támogatása hozzájárul az ágazat versenyképességének javításához, a foglalkoztatás növeléséhez, a vidéken
élők helyben maradásához. A 183/2011. (XII.22.) számú MVH Közlemény határozza meg a támogatás igénybevételének részletes rendjét és rendszeresíti a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványokat.

2. Mezőgazdasági utak fejlesztése

Megjelent a 111/2011. (XI.24.) VM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A rendelet alapján a támogatási kérelem benyújtási időszak 2012.01.01-01.31. között van, melyet az MVH által rendszeresített, az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani postai úton a 186/2011. (XII. 22.) számú MVH Közlemény szerint.
A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával készült külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz
közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító
egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyűjteményben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez.
Támogatás igénybevételére jogosult a helyi önkormányzat, továbbá a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet.
A rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793 308 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,0 milliárd forint. A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

3. Szaktanácsadási jogcím

Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelettel meghirdetett szaktanácsadás jogcím keretében 2012. januárjában mind támogatási, mind
kifizetési kérelem gyűjtési időszak nyílik.
A támogatási kérelmek benyújtási időszaka 2012. 02. 01. – 2012.02.15., míg kifizetési kérelmeket 2012. 03. 04. – 2012.03.19. között lehet
beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A kérelem benyújtás részletes feltételeit a vonatkozó MVH közlemények tartalmazzák:
- 184/2011. (XII.22.) számú MVH Közlemény A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről.
- 185/2011. (XII.22.) számú MVH Közlemény A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről.
Minden ÚMVP-s támogatási- és kifizetési kérelem, ill. pályázat benyújtása kapcsán felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV.17.) FVM rendelet és a támogatási rendeletek alapos tanulmányozására a megváltozott jogszabályi környezet miatt.
(Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Hivatal)
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A legutolsó negyedév vidékfejlesztési, agrárgazdasági aktualitásai
A KAP 2014-2020 között
Az új Közös Agrárpolitikáról alkotott rendelettervezetek 2011. október 12-én kerültek nyilvánosságra. A következőkben a legfontosabb változásokat foglaljuk össze röviden, előtérbe helyezve a magyar mezőgazdaság szempontjából fontos fejleményeket.
Első pilléres támogatások
A jövőben a közvetlen támogatások között összegét tekintve a legjelentősebb tétel a tagállamok első pilléres forrásainak – saját döntésüktől függően – 40-70 százalékát képviselő ún. alaptámogatás lesz.
E termeléstől függetlenített, területalapú támogatást újonnan kreált
jogosultságok „aktiválásával” lehet majd lehívni, ezért az összevont
területalapú támogatási rendszert (SPS) alkalmazó tagállamokban
a 2004-2007 között bevezetett támogatási jogosultságok 2013. december 31-én hatályukat vesztik. Ez az időpont egyben az egyszerűsített kifizetési rendszer (SAPS) végét is jelenti.
Az új jogosultságok alapja a 2014. május 15-ig bejelentett, támogatásra jogosult hektárok száma. Az új támogatási jogosultságokhoz
rendelt összegek megállapításakor az egyes gazdaságok támogatottságában meglévő különbségeket még figyelembe lehet venni. Tagállami, illetve régiós szinten legkésőbb 2019. január 1-ig azonos szintre
kell hozni az alaptámogatást.
Az adminisztráció terheinek csökkentése érdekében 100 eurónál
kisebb összegű támogatást nem fizetnek ki, illetve az egy hektárnál
kisebb jogosult területre nem jár támogatás, de az előterjesztők a
tagállamok számára felkínálják a lehetőséget e határok módosítására
az egyedi adottságokra tekintettel.
A tagállamok kötelesek az alaptámogatás legfeljebb három százalékát nemzeti tartalékként elkülöníteni. Ebből az újonnan belépőknek
adhatnak támogatási jogosultságokat, illetve megemelhetik a támogatási jogosultságok névértékét olyan térségekben, ahol ezt különleges körülmények indokolttá teszik.
Miként azzal számolni lehetett, az Európai Bizottság korlátozni kívánja az egyes gazdaságoknak kifizethető közvetlen támogatások
összegét:
- 150 ezer és 200 ezer euró között az alaptámogatás 20 százalékának;
- 200 ezer és 250 ezer euró között az alaptámogatás 40 százalékának;
- 250 ezer és 300 ezer euró között az alaptámogatás 70 százalékának;
- 300 ezer euró felett az alaptámogatás 100 százalékának elvonását javasolja.
Annak érdekében azonban, hogy csak a szubvenciók megnyirbálása
miatt ne essen vissza a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, a
jogalkotók figyelembe veszik az alkalmazottak után fizetett béreket,
valamint azok adó- és járulék terheit: a közvetlen támogatásokból
ezek levonhatók, így csupán a maradványösszeget csökkentik.
Ráadásul a korlátozás nem vonatkozik a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatot folytatók alaptámogatást megfejelő támogatására (ún.
zöld komponens), amely szintén első pilléres szubvenció lesz. Ezt
a tervezet szerint az alábbi, az alaptámogatást igénylő gazdálkodó
számára kötelező feltételekhez kötik:
1) ha a gazdaság szántóterülete meghaladja a három hektárt, azon
– ha a földhasználó termelő tevékenységet folytat (kivéve a gyepgazdálkodást az időszakosan vízzel borított kultúrákat) –legalább
három különböző növényt kell vetni, amelyek egyenként a terület

több mint öt százalékát foglalják el, de egyikük részaránya sem lehet
nagyobb 70 százaléknál;
2) a gazdaság által az új támogatási rendszerre történő áttérés évében bejelentett állandó gyepterületet meg kell őrizni, az a 2014. évi
bázisidőszakhoz képest legfeljebb öt százalékkal csökkenhet;
3) a gazdaság által használt, alaptámogatásra jogosult területet legalább hét százalékát (az állandó gyepterülettel nem számolva) ökológiai célokra kell hasznosítani (pl. tájvédelem, teraszok kialakítása,
védőzónák létesítése, erdősítés vagy területpihentetés).
A 40 évesnél nem idősebb, gazdaságukat az igénylést megelőző öt
esztendőnél nem korábban elindító fiatal gazdálkodók támogatására
a tagállamok közvetlen támogatási forrásaik legfeljebb két százalékát
használhatják fel. E támogatás, amely kiegészíti az alaptámogatást és
mértéke legfeljebb az adott tagállamban a támogatási jogosultságok
hektárra vetített átlagának 25 százaléka lehet, továbbá legfeljebb 25
hektárra vehető fel, a kedvezményezetteknek legfeljebb öt évig folyósítható. A kisgazdaságok legkésőbb 2014. október 15-ig jelezhetik, ha ezen átalánytámogatásban szeretnének részesülni, azt később
(2020-ig) már nem igényelhetik. A kisgazdaságok támogatási jogosultságai nem átruházhatóak, csak örökölhetők.
Vidékfejlesztés
Az Európai Bizottság javaslata értelmében 2014-től a második pillér
forrásainak 50 százalékát történelmi, 50 százalékát objektív kritériumok alapján osztják szét a tagállamok között, de egy-egy tagállam
uniós vidékfejlesztési támogatása a Bizottság háttérszámításai szerint nem lesz kisebb, illetve nagyobb a jelenlegi összeg 90-, illetve
110 százalékánál. Az uniós társfinanszírozás mértéke 50-100 százalék között változik.
Az ún. tengelyek megszűnnek, de a vidékfejlesztés céljai lényegében
ugyanazok maradnak: a mezőgazdaság versenyképessége, a természeti erőforrások fenntartható kezelése, a vidéki térségek kiegyensúlyozott terülteti fejlődése, illetve a LEADER program, amelyre a
tagállamoknak második pilléres uniós forrásaik legalább öt százalékát kell elkülöníteniük.
A tagállamoknak a 2014-2020 közötti költségvetési időszakra készített vidékfejlesztési programjaikban be kell azonosítaniuk egy-egy
intézkedési területet, és ezekre az Európa 2020 stratégiából levezetett, alább felsorolt prioritássokkal harmonizáló, koherens, a célokat
számszerűsítő stratégiát kell leírniuk:
1) tudástranszfer és innovációs elősegítése a mező- és erdőgazdaságban;
2) mezőgazdaság versenyképességének és a gazdaságok életképességének
erősítése;
3) élelmiszerlánc-szerveződések előmozdítása és kockázatkezelés a mezőgazdaságban;
4) mező- és erdőgazdaságtól függő ökoszisztémák megőrzése és erősítése;
5) erőforrások hatékony felhasználásának előmozdítása, az élelmiszergazdaság és erdészet szénkibocsátásának és -felhasználásának csökkentése;
6) társadalmi kirekesztés és szegénység visszaszorítása, a vidék gazdasági
fejlődésének előmozdítása.
Agrár-környezetgazdálkodásra és az éghajlatváltozás elleni „küzdelemre” a tagállamok uniós vidékfejlesztési forrásaik 25 százalékát
különíthetik el. 		
(Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet)
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Az MVH befejezte a
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
beérkezett támogatási
kérelmek ügyintézését
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
tavaly decemberre befejezte a
Mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011.
(IV.28.) VM rendelet alapján
2011.06.15. és 2011.07.15. közötti
benyújtási időszakban központilag beérkezett támogatási kérelmek ügyintézését.
2011. december 7-én az Irányító Hatóság meghozta döntését a
ponthatárról, 101 pontban meghatározva a támogathatóság alsó
határát. Ez alapján 301 db beruházási projekt részesült összesen
7,2 milliárd forint támogatásban. A
támogató, ill. elutasító határozatok
kipostázásra kerültek.
(Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés
Hivatal)

Helyi termékek első
európai piaca
A „Helyi termékek első európai
piaca” 2012. május 10-12. között a
franciaországi le Puy de Velay-ben
kerül megrendezésre. A konferenciával egybekötött eseményre legkésőbb január 31-ig lehet jelentkezni.
Bővebb információ munkaszervezetünktől, valamint a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózattól (www.
mnvh.eu) kérhető.
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Gazdasági eredmények és statisztikai
eredmények a magyar mezőgazdaságban
A magyar gazdaság húzóágazata az
agrárium – cseng össze a miniszterelnök és
a vidékfejlesztési miniszter kijelentéseivel az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) főbb
gazdasági folyamatokat és statisztikai
eredményeket negyedévenként áttekintő
periodikája az Agrárgazdasági Figyelő III.
évfolyamának 5. számában.
Az előzetes számítások alapján 2011-ben a mezőgazdaság teljes kibocsátása 26%-kal nőtt. A
bruttó hozzáadott értek 48%-kal, a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 75%-kal magasabb, mint
2010-ben.
A nemzetgazdasági exportból a mezőgazdasági- es élelmiszer-ipari termékek részesedése
8,4%-ra emelkedett az egy évvel korábbi 7,9%ról. Az import 5,8%-os részesedése is 0,3%-kal
magasabb, mint tavaly.
Az év első három negyedévében 51 milliárd
forint volt a mezőgazdasági gépberuházások
értéke, ami 68 százalékos éves növekedés, míg
alkatrészekre 16 százalékkal többet, 26,5 milliárd forintot költöttek.
A száraz és meleg őszi időjárás miatt az előző
években megszokottnál korábban befejeződtek
az őszi mezőgazdasági munkák.
Kukoricából 15 százalékkal több termett, mint
2010-ben. A gazdák 8,06 millió tonna kukoricát
szállíthattak a magtárakba.
Burgonyából 529 ezer tonna termett 2011-ben
Magyarországon. A kedvező időjárásnak köszönhetően az idei termésátlag hektáronként 6
tonnával több volt, mint tavaly, amikor 20,4 t/
ha hozam mellett 488 ezer tonnát raktározhattak el a gazdák.
2011 tavaszán 15 ezer hektáron vetettek cukorrépát, amelyből a tavalyinál 21%-kal nagyobb
területről 735 ezer tonnát szedtek fel. Ez 7%kal haladja meg a tavalyi termésmennyiséget. A
répa cukortartalma 17,7-18,9 között változik,
ami igen magasnak számít.
A külkereskedelem kilenc havi adatai alapján jelentősen, mintegy 19 %-al nőtt az élő szarvasmarha exportunk, az import 11,7%-al nagyobb
a tavalyinál.
Az élősértés-kivitel 2011 első kilenc hónapjában
emelkedett, eközben az import 29 673 tonnával
visszaesett. Élő sertést Hollandiából, Németországból és Csehországból importálunk, a kivitel
iránya Románia, Szlovákia és Ausztria.

A sertésárak az előző évekhez hasonlóan, 2011ben is követték az uniós árakat. A hazai termelésből származó vágósertés termelői ára az év
első tizenegy hónapjában 10%-kal haladta meg
a tavalyit. A sertések ára az élénkülő kereslet hatására szeptembertől folyamatosan emelkedett,
így az árak év végi szezonális csökkenése az
idén nem következett be.
A bejelentett juhvágások mennyisége a tavalyi
év azonos időszakához képest 17%-kal csökkent, míg a baromfivágás 2011. I-III. negyedévben 115,9 millió darab volt, ami 3,8 millióval
több, mint az előző évben.
Az AKI, hazánk legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa kettős szerepet tölt be.
Tevékenységével egyrészt hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika
tudományos megalapozásához, ugyanakkor mint gazdasági és politikai érdekektől független
kutatóintézet - tudatosan arra törekszik, hogy
eredményeit az agrárgazdaság szereplői és partnerei számára hozzáférhetővé tegye.
(Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet)
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5.

Uniós egyeztetésen a magyar termék rendelet
Elkészült a magyar termék rendelettervezet, melyet az unióval is jóvá kell hagyatni, ezért a tárca a tavalyi év végén elindította a
notifikációs eljárást. A Vidékfejlesztési Minisztérium jogszabállyal kívánja szabályozni az élelmiszerek önkéntes jelölését, pontos tájékoztatással szolgálva eredetükről, minőségükről, készítési módjukról.
Hazánkban nő a magyar élelmiszerek iránti igény, de a fogyasztó nehezen igazodik el a címkék és trikolórok özönében. A vásárlók szeretnének bizonyosak lenni abban, hogy valóban azt kapják a pénzükért, amit keresnek, s ami a csomagoláson olvasható. A tervezetet
Brüsszelben, az Európai Unióban is megvizsgálják, az eljárás hat hónapig is eltarthat.
A magyar termék rendelettervezet három kategóriába sorolja a magyar eredetű élelmiszereket.
A magyar termék minősítés vagy bármilyen egyéb állítás, amely az élelmiszer magyar származására utal, kizárólag akkor tüntethető
fel, ha az áru magyar alapanyagokból, Magyarországon készült: a növényi eredetű élelmiszer alapanyagait hazánkban termesztették, a
vadon termő növényt hazánkban gyűjtötték, kezelték, csomagolták; az állati eredetű élelmiszerekhez az állatokat itthon tenyésztették,
dolgozták fel, illetve a halakat honi vizeinkből fogták ki, a vadakat itthon ejtették el.
Hazai terméknek akkor nevezhető az élelmiszer, ha összetevőinek legalább ötven százaléka magyar, és a feldolgozás minden egyes
lépése Magyarországon történt.
A harmadik kategória a hazai feldolgozású termékek köre. Ide tartoznak a Magyarországon feldolgozott, de import eredetű ös�szetevőket tartalmazó élelmiszerek.
A rendelettervezet az előállítás módja szerint is különbséget tesz az élelmiszerek között. A kézműves és hagyományos jelölés az
egyedi előállítású, illetve a manufakturális körülmények között készült termékekre használható.
A jogszabályban szereplő jelöléseket a termelők önkéntesen használhatják, ezért az előírásokat csak azoknak kell betartaniuk, akik feltüntetik a jelöléseket a termékeiken. Bármely egyedi jelzésű terméket, amely formájában, színeiben arra utal, hogy magyar, hazai, vagy
hazai előállítású, azonos szempontok alapján értékel az illetékes hatóság, s meg kell felelnie a rendelet előírásainak.
A felsorolt három kategória kizárólag az összetevők alapján különbözteti meg a termékeket, s nem a minőségük szerint. A minőségre
vonatkozó elvárásokat a Magyar Élelmiszerkönyv tartalmazza. A magas minőségű élelmiszereken a gyártó feltüntetheti a különleges, prémium, extra és kiváló jelzést is, ha az előírásokat betartja.
A felmérések szerint hazánkban hozzávetőlegesen 800 ezer élelmiszercikk kapható az élelmiszer kiskereskedelmi hálózatban. A termékek közel felére a jövőben használható lenne a magyar termék, a hazai termék, vagy a hazai feldolgozású termék jelölés. A kategóriákat a tervek szerint szimbólumok alapján azonosíthatják a fogyasztók, ezért a tervezők arra törekszenek, hogy a jelek egyszerűek és
könnyen értelmezhetőek legyenek.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

Szociális földprogram

Jönnek a kis piacok

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 1 151 hektár termőföldet és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet
hirdetett meg a szociális földprogram keretében. A hirdetmény
az érintett megyei területi irodákon, és az NFA honlapján (ww.nfa.
hu) jelent meg.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2011. március 16-án felhívást
tett közzé, hogy felmérje, hány önkormányzat kíván részt venni a
szociális földprogramban. Közel kétszáz település jelezte, hogy állami termőföldet igényelne a szervezettől. A települési önkormányzatokkal történt előzetes konzultáció alapján végül 76 település
erősítette meg a szándékát, mintegy 1 151 hektár termőföld igénybevételére.
Az NFA hirdetménye településenként tartalmazza a szociális földprogramhoz igénybe vehető termőföldek területét, a vagyonkezelésbe adásra vonatkozó önkormányzati kérelmek benyújtásának
feltételeit és módját, továbbá a kérelmek elbírálásának szabályait. A
feltételeknek megfelelő önkormányzatokkal az NFA 5 évre szóló
vagyonkezelési szerződést köt. Az önkormányzatoknak a közzététel után 30 nap áll rendelkezésükre, hogy benyújtsák a kérelmeiket a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez.
			
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

A Vidékfejlesztési Minisztérium törekszik arra, hogy a helyi termelők
termékeit a lehető legrövidebb úton segítse eljuttatni a fogyasztókhoz –
mondta V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
december 12-én Solton, az új piac átadásán.
Az elmúlt másfél évben a minisztérium több intézkedést hozott ennek
érdekében:
- Megalkották a kistermelői rendeletet, amely lehetővé tette, hogy a
nyershús, a tej, a tojás vagy feldolgozott termékek – füstölt kolbász,
sajt, lekvár – 40 kilométeres körzetben, könnyített feltételekkel eljuthassanak a fogyasztókhoz.
- Döntöttek a vendégasztal intézményéről is, amely enyhébb feltételeket szab a falusi vendéglátóknak, lehetővé téve például újra a disznóvágást.
Az államtitkár kiemelte, hogy a 2012-es év első negyedévében megjelennek az új piacok létrehozását támogató pályázatok. Komoly
könnyítést jelent az elmúlt hetekben megalkotott törvény, mely alapján
egyszerűsített feltételekkel működő termelői piacokat csupán bejelentési kötelezettséggel is meg lehet nyitni.
(Forrás: Magyar Nemzet Online)
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Együttműködés
a vidéken élők
egészségéért
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) programban kezdeményezett
együttműködést a VM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM
VKSZI) és az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI). Az együttműködési
megállapodást 2011. december 20-án írta
alá a két intézmény főigazgatója.
Megállapodásuk célja, hogy az uniós vidékfejlesztési támogatásból az egyre gyarapodó
IKSZT-k egészségfejlesztési munkáját támogassák. A szakmai segítségnyújtás elsősorban az IKSZT-k kötelező ifjúságfejlesztési szolgáltatásaira és az önként
vállalható egészségfejlesztési programjaira terjed a vidéki emberek egészségének megőrzése és javítása érdekében.
A dokumentum szerint a felek vállalják,
hogy közös céljaik megvalósítása érdekében
összehangolják stratégiai tevékenységeiket
és együttműködnek a monitoring feladatok
ellátásában. Az intézmények vezetői abban
is megállapodtak, hogy a jövőben rendszeres párbeszédet folytatnak programjaik végrehajtásáról.
„Pont ezek a közösségi terek adják meg azt
a lehetőséget, hogy közösségben tegyenek
az emberek az egészségükért.” Gábor Edina, az OEFI főigazgatója szerint többek között közösségi egészségfejlesztési, prevenciós, illetve az egészséges táplálkozással és
testmozgással kapcsolatos programoknak
adhat helyet a közel ötszáz IKSZT.
„A VM VKSZI az IKSZT program gyakorlati lebonyolítójaként folyamatosan keresi azokat az együttműködési lehetőségeket,
amelyek ezeket a közösségi tereket hasznos programokkal és projektekkel tudják
megtölteni a vidéken élőknek” – mondta
Mezőszentgyörgyi Dávid. „Jelen megállapodás az egészség-megőrzési, valamint az
ifjúsági programok beindítását jelenti. A jövőben törekszünk arra, hogy a vidékfejlesztés egyéb peremterületein – mint a kultúra,
közművelődés, a népi építészet és a hagyományok megőrzése – hasonló együttműködési formákat tudjunk kialakítani” – nyilatkozta a VM VKSZI főigazgatója.
(Forrás: VM VKSZI)

6.

A meteorológiai szolgálat új honlapja

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) megújult honlappal (www.met.hu) köszönti a 2012-es esztendőt. A portál nemcsak küllemében, hanem tartalmában is sokat változott. A Szolgálat 142 éves hagyományainak megfelelően, azzal a céllal újította meg honlapját,
hogy a lehető legjobban eleget tegyen előírt kötelezettségeinek, élet- és vagyonvédelmi feladatai
ellátásának, a nagyközönség teljes körű tájékoztatásának.
Az új honlapon az érdeklődők pontos és friss előrejelzéseket, éghajlati és levegőkörnyezeti információkat találnak. A prognózisok mellett híreket, érdekességeket, beszámolókat is közöl a
honlap a meteorológia világából és a Szolgálat tevékenységéről. A honlap OMSZ menüpontja
alatt találhatók azok a közérdekű információk, melyek közlésére törvény vagy rendelet kötelezi
a közintézményeket.

A kormány december közepén hagyta jóvá, hogy az OMSZ teljes jogú tagja legyen a
Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának (ECMWF). Ez az intézmény 35
európai tagország számára biztosítja a világ legjobb előrejelzéseit. A teljes jogú tagsággal pontosabbak lesznek az előrejelzések, hiszen a magyarországi szakemberek is használhatják a központ
szuperszámítógépeit, megkapjuk a nagyfelbontású rövid, közép és hosszú távú időjárási előrejelzéseket. Az OMSZ teljes jogú tagságából a honvédség, a katasztrófavédelem, a polgári repülés, a
mezőgazdaság, az árvízvédelem és a vízgazdálkodás is profitál. Meteorológiai előrejelzés nélkül
nem üzemelhetnek a repülőterek. Az adatok nélkülözhetetlenek például a polgári és katonai repülés kiszolgálásában, a paksi atomerőmű üzemeltetésénél, a balatoni viharjelzésben valamint a
szmog és UV riasztásban. A csatlakozási tárgyalások egy évet vesznek igénybe, ezért a teljes jogú
csatlakozás legkorábbi lehetséges dátuma 2013. január 1. (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
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Lezárult az Erdők Éve
A 2011. december 15-én tartott, az Erdők Nemzetközi Éve
záró szakmai rendezvényén az állami és magánerdészetek
képviselői, szakemberei vettek részt.
Az előadók összefoglalták, mi minden történt idén az erdőtelepítések érdekében, s mit tartalmaznak a tervek. Hazánk
termőterületének húsz százalékát erdő borítja, mintegy kétmillió hektáron folytatnak erdőgazdálkodást. Ezt huszonhét
százalékra kívánja növelni az állami és a magánerdők szakembereinek segítségével a kormányzat. Az erdőtelepítés és -gondozás a munkahelyteremtésben, a helyiek megélhetéséhez is
segítséget nyújt. A magyar erdők egyik különlegessége a sokféleség; fenyők és mediterrán jellegű fás területek egyaránt
fellelhetők hazánkban. A hazai erdőkből 800 ezer hektárnyi a
Natura 2000 terület kategóriához tartozik.
A következő évtizedekben Európa piacain a fa, mint megújuló nyersanyag és energiaforrás iránti igény nagymértékben növekszik. Az erdőgazdálkodásnak nagy a kézimunka
igénye, s 2011-től már nemcsak az állami tulajdonú, hanem
a magánerdők is részt vesznek a közmunka programban. A
mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas területeken történnek a telepítések, így hasznosítván a kevésbé jó minőségű
talajokat.
Tízévente az ország teljes területéről erdőleltár készül – számolt be Oravecz Márton, a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MgSZH) elnöke a hivatal egyik idei tevékenységéről.
Az MgSZH szakmai irányítása mellett a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai idén tizenöt körzeti erdőtervet készítettek el, csaknem 211 ezer hektár területre. Kiemelt
feladatként végezték el az erdészeti szakszemélyzet oktatását:
tizenhárom helyszínen 2500 erdésznek tartottak hatósági
továbbképzést. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

7.

Védett a szürkemarha húsa

Az Európai Bizottság (EB) bejegyezte a „magyar szürkemarhahús” elnevezést az oltalom alatt álló eredet megjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába – közölte a Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM).
A nyilvántartásba vétel egyik előnye, hogy védelmet biztosít a
névbitorlókkal szemben, hiszen a bejegyzett elnevezést más uniós ország nem használhatja. A másik előny az uniós szimbólum
használatában rejlik, amely a magyar terméket beazonosíthatóvá és
a köztudatban is megkülönböztethetővé teszi – olvasható a tárca
december 21-i közleményében.
A minisztérium hangsúlyozza, hogy a bejegyzéssel a „Magyar
szürkemarhahús” hivatalosan is olyan prémium húsok közé tartozik, mint az Egyesült Királyság számára bejegyzett Welsh Beef és
Scotch Beef, a francia Maine-Anjou vagy a szintén francia Génisse
Fleur d’Aubrac. A bejegyzés napjától kezdődően valamennyi „magyar szürkemarhahús” elnevezéssel forgalomba hozott termék
címkéjén – összhangban a termékre vonatkozó leírással – meg kell
jelennie az oltalom alatt álló földrajzi jelzés megjelölést tartalmazó
uniós szimbólumnak – hívja fel a figyelmet a VM.
Ahhoz, hogy egy termék elnevezése közösségi oltalmat élvezzen, a
termék előállítóinak részletes termékleírást kell készíteniük. Amen�nyiben a benyújtott dokumentumok alátámasztják a termék jogosultságát az oltalomra, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a Magyar Eredetvédelmi Tanács javaslata alapján, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala egyetértésével határozatot hoz, és a kérelmet az
Európai Bizottsághoz továbbítja – áll a közleményben.
A bizottság több mint ezer bejegyzett elnevezést tart nyilván, amelyek között mintegy 120 a friss hús kategóriába tartozik.
(Forrás: Magyar Nemzet Online)
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8.

Új együttműködés a falu- és tanyagondnokok között
Együttműködési megállapodást ír alá hét falugondok egyesület (Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, Falugondnokok Vas- és
Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete, Hajdú –Bihar Megyei
Tanya és Falugondnokok Egyesülete, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falu-és Tanyagondnokok Egyesülete, Zalai Falvakért Egyesület) és a Falufejlesztési Társaság december 15-én, a budapesti
Vajdahunyadvárban.
A megállapodás célja az ország különböző területein a falu- és tanyagondnoki szolgálatok ügyében tenni akaró szervezetek, vidékés közösségfejlesztő, szociális munkát végző szakemberek, továbbá
a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást végző szervezetek és személyek érdekeinek hatékony érvényre juttatása. Az aláíró egyesületek
szakmai műhelybeszélgetést is terveznek, amelynek célja a közös
gondolkodás a falugondnokság jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről.
Az első falugondnokság, a VÁTI településtervezőjének gondolatából és a Falufejlesztési Társaság szervező munkájának eredményeként született 1990-ben. A szolgálat elsődleges célja a helyi lakosok
és az ellátó intézmények, a lakóhely és a munkahely, valamint az
emberek közötti kapcsolathiány felszámolása volt. A falugondnok
hálózat azóta is folyamatosan bővül, és jelenleg már több mint 1200
településen található az országban, amelyek megyénként egyesületekbe szerveződtek.
A falugondnokok egyfajta szociális munkát végeznek és összekötik
egymással az embereket. Elérhetővé teszik a településen kívül fekvő
alapvető szolgáltatásokat, mint például a bolt, a piac, a gyógyszertár

vagy az orvos. Az idősek számára ebédet visznek, segítenek a kisebb a ház körüli munkákban, de ennél is fontosabb az odafigyelés,
amely hiánycikké vált, nemcsak az aprófalvakban. Megszervezheti
a közösségi ünnepeket, kirándulásokat és rábeszélheti az embereket
a részvételre. Mindemellett szakmai segítséget is nyújthat. Lényeges
szerepe lehet a helyi gazdasági együttműködések felélesztésében a
közmunka-szervezési együttműködéstől kezdve a szövetkezeti értékesítésig, a helyi piacok kiépítésének a kezdeményezésén keresztül
a pótolhatatlan közösség- és nemzetszervező népfőiskolai mozgalomba való bekapcsolódásig.
A megyei egyesületekbe tömörült falu és tanyagondnoki szolgálatok
a vidék megtartó erejének, és a vidéken élők életminőségének egyik
fontos pillérét jelentik. A szolgálatok, a civil szervezetek az átalakuló közigazgatási és közszolgáltatási rendszerben új kihívások elé
néznek, ugyanakkor az immár két évtizede működő ellátórendszer
a fenntarthatósága érdekében folyamatos fejlesztéseket, megújulást
igényel, amelyhez az együttműködés nagyban hozzájárulhat.
A Magyar Tanya- és Falugondnoki Együttműködést azok a szervezetek hozták létre, akik hosszú ideje tartósan segítik a magyar falugondnoki szolgálatok működését, és egységes elvek alapján közösen kívánnak tenni a falugondnoki rendszer értékeinek megőrzése,
és további fejlődése érdekében. Az új szervezet legfőbb alapelvei
között szerepel a szakmaiság, a hitelesség, a nyitottság, valamint a
politikai függetlenség.
Az együttműködés során végzett tevékenységük szorosan kapcsolódik a Nemzeti Vidékstratégiához és munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is kiemelten támogatja.
(Forrás: VM VKSZI)

Az év fája 2012-ben a zselnicemeggy
Az év fája mozgalmat Magyarországon az Országos Erdészeti Egyesület
(www.oee.hu) 1996-ban indította útjára. Célja, hogy a hazai erdők kevésbé ismert fafajait mind a szakmai, mind a nagyközönség számára bemutassa, közelebb hozza. Az adott évben az erdészeti ismeretterjesztés, az erdei iskola programok, tanulmányi versenyek és a szakmai kutatások kiemelten fogalakoznak
az év fájával. Az elmúlt időszakban mintegy 200 tanulmány és kiadvány jelent
meg az év fájáról. 2012-ben az Országos Erdészeti Egyesület együttműködik
az Ökotárs Alapítvánnyal, az alapítvány által 2010-ben meghonosított Év Fája
Verseny magyarországi lebonyolításában. A Csehországból indult kezdeményezéshez eddig 7 európai ország csatlakozott, hazánkban tavaly 92, a helyben
élőknek valami okból fontos fát (faegyedet) neveztek a versenybe. A jelöltek közül a szakmai zsűri által kiválasztott 12 döntős fára összesen 9 871-en szavaztak.
A közönségszavazás alapján az Év Fája a „Felsőmocsoládi öreg hárs” lett, a Hős
Fa címet pedig az Ötvöskónyi kastélypark hársfája kapta. A 2012. évi versenyt májusban hirdeti meg az Ökotárs Alapítvány, az
evfaja.okotars.hu oldalon, az Országos Erdészeti Egyesület pedig szakmai tudásával és különdíjjal segíti a vetélkedő sikerét.
A hazai erdők egyik legkorábban, már a lombfakadással egyidőben virágzó fafaját, a zselnicemeggyet (Padus avium) választotta
2012-ben az év fájának az Országos Erdészeti Egyesület. Az egész Európában elterjedt fafaj termését a kőkorszaki ember fogyasztotta, napjainkban az erdők élővilágának változatosságát növelő szerepe és esztétikai értéke jelentős. A zsűri által kiválasztott
12 döntős fára csaknem tízezren szavaztak.
Az idei évre a figyelem középpontjába emelt fafaj magyar neve a szláv eredetű zöld (zelena) szóból vezethető le, ami szintén
a korai lombfakadásra utal. Erősen illatos, 15-20 fehér virágból álló fürtös virágzata a mészkerülő erdők patak- és folyómenti
részeinek dísze. A magyar nyelv ismeri még májusfaként, büdöshársként, gyöngyvirágfaként vagy apró fekete terméseire utalva
vadmeggyként és kutyacseresznyeként is.						
(Forrás: Országos Erdészeti Egyesület)
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Bemutatkoznak az ÚMVP-ből
sikeresen megvalósult projektek
Jogcím: 		
Pályázó: 		
A fejlesztés célja:
Támogatás:

Falumegújítás és -fejlesztés
Almásfüzitő Önkormányzata
Petőfi tér felújítása
32 098 442,- Ft

Almásfüzitő népessége 2 230 fő, területe 8,19 km2. A község a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport északkeleti szélén, a Duna jobb partján,
az 1-es számú főút és a Bécs-Budapest vasútvonal mentén fekszik. Kedvező földrajzi fekvése miatt már az őskorban lakott volt. A római korban
két külön közigazgatási egységhez tartozott, nyugati fele az egykori Brigetio, az ettől keletebbre fekvő területek pedig Azaum/Odiavum igazgatása
alatt álltak. A település foktoroki részében, ahol a Füzegy folyó a Dunába torkolt, a római kor határvédelmi rendszerének egyik lovas segédcsapati
tábora állt. A Komárom-Almásfüzitő limes-szakaszon légifotók segítségével az őrtornyok mellett menettáborokat is azonosítottak. A falu a tatárjárás során elpusztult. IV. Béla, az 1260-as években több oklevelét itt keltezte.
A XIX. századtól Szőnyhöz tartozó falu 1958-ban önálló lett. Az ipari fejlődés a település fejlődésére is hatott, a XX. század második felében a
magyar vegyipar egyik központja volt. Infrastruktúrája a városias követelményeknek is eleget tesz. 1907-1971. között kőolaj finomító működött
a településen, jelenleg a MOL közép-európai kenőanyag üzletági központja működik itt. A timföldgyár termelése 1950-ben indult meg. 1970-re
a gyárat 330 000 t/év kapacitásra bővítették, a ’80-as évek közepén az ország termelésének közel felét adta. 1997-ben került sor a gyár végleges
leállítására. 2007-re valósult meg Európai Uniós forrásokból a barnamezős timföldgyári területek rehabilitációja.
Nevezetességei:
- Szent István templom
- „Vacuum” szegecselt tartályok – ipari műemlék
- Köztéri szobrok:

wKerényi Jenő: Anya gyermekével
wBalázs István: Álló nő fürdés előtt
wFüzitő első említésének 1000. évfordulójára emelt emlékmű
w Szabados István: 56-os emlékmű
Egyesületünk tagjai a településről:
- Almásfüzitő Község Önkormányzata
- SABOGABO Kft.
- Harmonikus Életért Közalapítvány
Az ipar mellett ma már egyre
nagyobb szerepet kap a település életében a turizmus, a rekreáció – aminek a fejlesztésére
nagy hangsúlyt fektet a település – főként az aktív pihenésre
nyújt lehetőséget a község: horgászat, sportolás (labdarúgás,
kosárlabda, petanque).
A római kor gazdag leleteire alapozva ókori történelmi
témapark kiépítését tervezi a
település, amely egész napos
programot kínál az Almásfüzitőre látogató családoknak, csoportoknak.
Az előzőek miatt fontos, hogy
az ide érkezőket egy vonzó településközpont fogadja, amely
kielégíti a turisták és természetesen a helyi lakosok igényeit is
(tágas tér, pihenésre alkalmas
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padok, este is kivilágított, vonzó megjelenés, stb.).
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének jogcímére az első
meghirdetési körben, 2008. decemberében benyújtott támogatási kérelmet 2009. októberében hagyta jóvá az akciócsoport, valamint az Irányító
Hatóság. A beruházás a Liget Kertépítész Iroda tervei alapján, a TANÉP Építő Kft. kivitelezésében valósult meg 2011. során. A felújított tér
ünnepélyes átadása 2011. október 14-én volt.
A projekt legfőbb célja a zöldfelületek növelése a településen belül, valamint a településkép meghatározása volt.
A fejlesztés az alábbi főbb munkálatokat foglalta magába:
- A tér szerkezetének átalakítása
- A burkolatok cseréje
- A növényzet felújítása
- Gyalogos forgalmú útrendszer kialakítása
- Parkolók kialakítása
- Köztéri berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) elhelyezése
A tér felújítása-átlakítása során az volt az alapkoncepció, hogy a római települések raszteres úthálózatához hasonló szabályos, tengelyekre fűződő
elrendezésű út és térrendszer kerüljön kialakításra. A tér egyik főtengelye a Polgármesteri hivatal bejáratához vezet. A főtengellyel párhuzamosan,
szimmetrikusan két kisebb tengely fut. A tér másik főtengelye merőleges a Polgármesteri hivatal bejáratához vezetőre, ezt a tengelyt is két párhuzamos kisebb tengely kíséri. A két főtengelyt egy-egy szarkofág zárja le. A két főtengely találkozásánál egy süllyesztett díszmedencét alakítottak ki
a medencében működő vízijátékkal.
A tér továbbra is kizárólag gyalogos forgalmat szolgál, az utak, tengelyek által közrefogott területek egyrészt zöldfelületek, másrészt gyalogos
használatra alkalmas burkolt felületek. A medence körül teljesen szimmetrikus mintát – amit a növénykiültetések is követnek – adnak ki az utak és
az általuk közrezárt burkolt területek mintázata.
A régebben csaknem teljes egészében burkolt tér teljesen átalakult. A zöldterület növelés szempontjából a legfontosabb változás, hogy a teljes
egészében elbontott régi burkolat csupán részben került igényesebb anyaggal és formában visszaépítésre, a tér egy része zöldfelületté vált, melyen
a növényzet minősége és mennyissége egyaránt növekedett (+ 143% fa, + 30% cserje és + 838% gyep, azaz a zöldfelületi növekmény összesen
+ 220%).
A park megépítésével a térség és a település természeti és kulturális értékei kerültek előtérbe. A fejlesztés átadása óta a lakosok mellett a környező
településekről is szívesen látogatnak ide a sétálni, a természeti környezetet élvezni kívánók. A kültéri közösségi tér kialakítása a helyi közösségi életre
is pozitív hatással van, valamint a helyi rendezvényeknek is méltó színteret biztosít.

