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Tisztelt Partnerünk!

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat áprilisi hírlevelét olvassa. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél
végén található elérhetőségeimen, állok rendelkezésére. Üdvözlettel: Vanyúr Arnold

Újabb iroda nyílt Baranyában a pályázók segítése céljából
A Széchenyi Programiroda és a Pannon Európai Területi Tanács 2018. április 5-én adta át ünnepélyesen közös, szigetvári irodáját, mely
a Zrínyi tér 2. szám alatt fog működni.
Az eseményt Gál Gyula, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális igazgatója nyitotta meg, őt követően pedig Botka Gábor a
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. operatív igazgatója; Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és egyben a térség
országgyűlési képviselőjelöltje; Vesna Haluga a Horvát Köztársaság Magyarországi Főkonzulátusának pécsi vezetője; valamint De
Blasio Antonió, Magyarország eszéki főkonzulja köszöntötték a vendégeket, és osztották meg gondolataikat.
A térség és a Dráva mente fejlesztéséhez nem elegendőek a rendelkezésre álló uniós források, újabb lehetőségeket kellett keresni. Ezt
hivatott megvalósítani a Pannon Európai Területi Tanács, mely közvetlenül pályázhat brüsszeli forrásokra, s melynek elsődleges célja a
határmenti magyar és horvát területek, települések felzárkóztatása. A Miniszterelnökség alatt működő, 2011-ben alapított Széchenyi
Programiroda Nonprofit Kft. az elmúlt években a nemzetközi és hazai területfejlesztés meghatározó szereplőjévé lépett elő. A társaság
alapvetően az uniós programokból finanszírozott projektek és egyes határon átnyúló, nemzetközi együttműködési programok esetében
lát el szakmai közreműködői feladatokat.
A közösen működtetett iroda segítségével a térségben élők helyben értesülhetnek az aktuális pályázati lehetőségekről, és kaphatnak
szakmai segítséget a projektjeik megvalósításához.

Tájékoztató mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítés szabályairól
A NAK új tájékoztató füzetet adott ki „Mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítés szabályairól” címmel, melyben összefoglalják az
őstermelői értékesítés szabályait. A kiadvány a falugazdászoknál lesz ingyenesen elérhető, valamint letölthető a következő linkről is:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2214-tajekoztato-mezogazdasagi-ostermelok-szamara-az-ertekesites-szabalyairol
A kis füzet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt legfontosabb szabályokat
foglalja össze azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az őstermelőknek az értékesítési szabályok megismerésében és az őstermelői
igazolvány használatával kapcsolatos tudnivalók megértésében. A szabályok be nem tartása miatt ugyanis két hónaptól két évig
terjedően el is tilthatók az érintettek az őstermelői tevékenység végzésétől.
Értékesítő az az őstermelő tevékenységet folytató magánszemély, aki a mezőgazdasági őstermelői igazolványon, illetve a közös
mezőgazdasági őstermelői igazolványon szerepel
A füzet kitér arra is, hogy pontosan mi az értékesíthető termék:
• Kizárólag a saját őstermelői tevékenység során gyűjtött, illetve termelt és előállított őstermelői termék
• A mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásba előzetesen bejelentett őstermelői termék
Az értékesíteni kívánt őstermelői termék kizárólag az értékesítő őstermelő saját gazdaságából, saját őstermelői tevékenységéből
származhat. Az ettől eltérő, más által gyűjtött, megtermelt vagy előállított terméket az értékesítő őstermelő őstermelői termékként nem
értékesítheti.
Az értékesítés feltételei
• Érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány megléte
Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos
• A mezőgazdasági őstermelői igazolvány számát a vásárló tájékoztatására alkalmas módon fel kell tüntetni
A kártya alapú mezőgazdasági őstermelői igazolvány száma, a kártya bal alsó sorában található igazolványszámsor első hét
számjegye.
• Az őstermelői terméket vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a
vásárló tájékoztatására alkalmas módon kell ellátni
A NAK az őstermelők részére polcbelógót biztosít, amely tartalmazza a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot,
és amelyen az igazolvány számát is fel lehet tüntetni.
Értékesítés mezőgazdasági őstermelőként, illetve egyéni vállalkozóként
• Ha a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket egy időben,
ugyanazon a helyszínen kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet
• Ugyanabban az időben, ugyanazon a helyszínen az egyéni vállalkozóként és a mezőgazdasági őstermelőként értékesíteni
kívánt különböző termékeket jól látható módon el kell különíteni egymástól az őstermelői termékre vonatkozó értékesítési
feltételeknek megfelelően
Az értékesítési betétlap vezetése
A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége ellenértékeként megszerzett bevétele tekintetében alapnyilvántartás – azaz
értékesítési betétlap – vezetésére kötelezett. Az értékesítési betétlapra a mezőgazdasági őstermelő és a kifizető (az őstermelői terméket
vásárló) tehet bejegyzést.
A mezőgazdasági őstermelő bejegyzései az értékesítési betétlapon:
• Negyedévenként be kell jegyeznie azon értékesítésének saját bevételi nyilvántartása szerinti összesített összegét, amelyeket
a negyedév utolsó napjáig nem kifizetőtől őstermelői termék ellenértékeként kapott
Abban az esetben, ha az őstermelő az adott negyedévben nem értékesített, akkor a nullás értékesítést is fel kell tüntetni az
értékesítési betétlapon.
• Időrendben kell bejegyeznie mindazokat az értékesítési összegeket, amelyeket bármely ok miatt az értékesítési betétlapra a
kifizetők nem jegyeztek be
• El kell végeznie az értékesítéseknek az adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegezését
• Az értékesítési betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegzésével, az üresen maradt sorok áthúzásával le kell
zárnia
A kifizető bejegyzései az értékesítési betétlapon:
A kiállított bizonylat alapján folyamatosan kell bejegyeznie az értékesítés időpontját, a kifizetett összeget, a bizonylat számát, saját
nevét (cégnevét), valamint e bejegyzéseket az aláírásával hitelesíti. A mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása, érvényesítése
(értékesítési betétlap kiadása), cseréje, módosítása, bevonása, illetve az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott mezőgazdasági
igazolvány vagy értékesítési betétlap pótlása esetén kérjük, keresse lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes falugazdászát.
Az mezőgazdasági őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát az
ellenőrző hatóságok ellenőrizhetik. Aki nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, illetve amennyiben a Nyilvántartásban szereplő
adatok eltérést mutatnak a valósághoz képest, úgy az ellenőrző hatóság akár két hónaptól két évig terjedően is eltilthatja a
mezőgazdasági őstermelői igazolványon szereplőket a mezőgazdasági őstermelői tevékenység végzésétől.

562,5 milliárd forintot kaptak a gazdák 2017-ben
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet elkészítette az agrár-és vidékfejlesztési támogatások 2017-es összesítését. A teljes támogatási keret 79
százaléka származott EU-s forrásból. Az agrárium és a vidék fejlesztését támogató intézkedésekre összességében 562,5 milliárd forintot
fizettek ki 2017-ben. Ez az összeg 84,8 milliárd forinttal elmarad az előző évitől, azonban ez nem jelenti a támogatások csökkenését. A
változás hátterében a közvetlen termelői támogatások 2018. évre áthúzódó kifizetései állnak, amelynek keretösszegéből 2016-ban a
területalapú támogatásoknál magasabb nagyságrendben történtek előlegkifizetések az év végén, 2017-ben viszont nem volt ilyen mértékű
előlegfizetés.
A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások 2016-hoz képest 72,8 milliárd forinttal emelkedtek. A Halászati Operatív
Programból már csupán 2,3 millió forintot kaptak a gazdák, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programból még nem történt kifizetés. A
nemzeti támogatások keretében kifizetett összeg 18,1 milliárd forinttal mérséklődött. Az FM fejezetén kívül szerepel, de az
agrártámogatásokhoz kapcsolódik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés. Az adókedvezmény összege
2017-ben 27,9 milliárd forint volt.
A közvetlen támogatások agrár-és vidékfejlesztési támogatásokon belüli aránya a tavalyi 75,2 százalékról 61,7 százalékra csökkent. A
vidékfejlesztési és halászati programok részesedése 5,5 százalékról 19,0 százalékra nőtt. A nemzeti támogatások, illetve a piaci és egyéb
támogatások aránya az összes támogatáson belül számottevően nem változott, a piaci támogatások részaránya 1 százalékponttal
emelkedett, a nemzeti támogatásoké ugyanennyivel csökkent.
Az agrár-és vidékfejlesztési támogatások keretében folyósított 562,5 milliárd forint támogatási összeg 79,3 százaléka (445,9 milliárd
forint) európai uniós forrásból származott, 20,7 százalékát (116,6 milliárd forint) pedig hazai költségvetésből fizették ki. Az uniós
társfinanszírozással megvalósult támogatások esetében az uniós kifizetések aránya mintegy 70 százalékot tett ki, míg a támogatások
további 30 százalékát nemzeti költségvetésből folyósították.
A magyar tulajdonú M agnus Airc raft több , mint 5,1 milliá rd fo rintos beruházás s al egy 7500 négyzetméteres gyártóbázis t épít a pécs -pogányi reptér közvetlen közelében, és ezzel több, min t s záz új munkahelyet teremt.

Boros Lás zló, a M agnus Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamos an már megkezdték a cég Kecs kemétről Pécs re költ özés ét is . A mos tani beruházás három fő elemet tar talmaz: megépül az ös s zes zerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépés ben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejles ztés ek is les znek, mivel Pécs les z a fejles ztőközpontja a magyar vállalkozás nak, a német világcéggel, a Siemens -s zel közös en itt folytat ják a munkát az elektrom os gépek terén is .

Könnyítés a termeléshez kötött támogatásoknál

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus felületen már nem kell csatolni a járási főállatorvos, vagy a hatósági
állatorvos által aláírt igazolást a hármas-mentességről. Továbbá a szaporítási adatok esetleges hiánya nem eredményez azonnali elutasítást.

M árcius ban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és -képzés t is , his zen az a cél, hogy a nyár folyamán már az els ő itt gyárt ott repül ő ki is gördü lhes s en az üzemből.

Az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2018. (III. 29.) FM rendelet
pontosította a korábban már hatályba lépett hármas-mentességi (gümőkór, brucellózis, leukózis) igazolásához kapcsolódó változásokat az
5/2015. (II.19.) FM rendeletben szabályozott átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatására, és a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben
rögzített termeléshez kötött anyatehéntartás, valamint tejhasznú tehéntartás támogatására vonatkozóan.
A korábbi változás eredményeképpen a 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus felületen már nem kell csatolni a járási
főállatorvos, vagy a hatósági állatorvos által aláírt igazolást a hármas-mentességről, mivel azt a Magyar Államkincstár kéri be minden
igénylőre vonatkozóan az illetékes Megyei Kormányhivataloktól.
A legutóbbi módosítás az 5/2015. (II.19.) FM rendeletben rögzítette az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás feltételeként, hogy a
mezőgazdasági termelő a kérelmezett állatállományt már a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkor-, brucellózis- és
leukózismentes tenyészetben tartja. Ha a támogatási kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a mezőgazdasági termelő a
támogatási kérelem alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet ehhez hasonló módosítást tartalmaz, amely az anyatehéntartás és tejhasznú tehéntartás támogatás
igénylésére is érvényes. Amennyiben a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozóan nem került igazolásra a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában fennálló gümőkor-, brucellózis- és leukózismentesség, akkor a támogatási kérelmet vis maior bejelentés
benyújtása esetén is elutasítják.
További változás mindkét fent említett jogszabály esetében az anyatehéntartás támogatásokhoz kapcsolódóan, hogy a szaporítási adatok
(termékenyítés, fedeztetés, pároztatás, embrió átültetés) hiánya nem eredményez azonnali elutasítást, mivel a bejelentés elmulasztása
esetén a Kincstár ötnapos határidővel a hiányzó adatok Termékenyítési Rendszerbe történő bejelentésének pótlására szólítja fel a
mezőgazdasági termelőt. A hiánypótlásra nyitva álló idő meglehetősen rövid, de a NÉBIH által fejlesztett webes felületek használatának
lehetősége megkönnyíti az adatközlést, így az viszonylag könnyen teljesíthető.

Boros Lás zló, a M agnus Aircraft Z rt. vezérigazgatója elmo ndta, ezzel párhuzamos an már megkezdték a cég Kecs kemétről Pécs re költ özés ét is . A mos tani beruházás három fő elemet tar talmaz: megépül az ös s zes zerelőüzem, az irodaépület és a reptér felé nyito tt hangár. A követ kező lépés ben alakítják ki a kompozitüzemet. Ug yanakkor tovább i fejles ztés ek is les znek, mivel Pécs les z a fejles ztőközpontja a magyar vállalkozás nak, a német világcéggel, a Siemens -s zel közös en itt folytat ják a munkát az elektrom os gépek terén is .

A vadásztársadalmat képviselő küldöttek felelősséget éreznek az őket megválasztó közösségek iránt
M árcius ban megkezdik a munkaerő-tobo rzás t és -képzés t is , his zen az a cél, hogy a nyár folyamán már az els ő itt gyárt ott repül ő ki is gördü lhes s en az üzembő

Megtartotta tisztújító Küldöttközgyűlését az Országos Magyar Vadászkamara. 2018. április 13-án az országos küldöttek – akik
rekordlétszámmal, a 283-ból 220-an vettek részt az eseményen – egyebek mellett az Alapszabályban meghatározott tisztségviselőkről is
döntöttek. Ez a nagy részvétel egyúttal erős legitimitást is biztosít a megválasztott vezetők és tisztségviselők számára - mondta a tisztújító
küldöttközgyűlésen Dr. Jámbor László, az OMVK megválasztott elnöke.
Kiemelt feladatokként Jámbor László az Országos Vadgazdálkodási Alap, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum, és a
2021. évi Vadászati Világkiállítást említette. Az elnök szerint minden választás a demokrácia ünnepe. Igaz ez a kamarai választásokra is. A
tisztújításon a 283 országos küldöttből 220-an voltak jelen és adták le voksukat.

„Baranya első családbarát szállodája”
Pogányban, a Zsályaliget Hotel és Élményparkban tett látogatást március hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi
felelőse, akinek Kránicz Ákos ügyvezető mutatta be a létesítményt, és beszélt az elmúlt években megvalósított projektekről. A park és
a hotel Baranya megyében, Pogány völgyében, természetes környezetben, források, tavak, patakok közvetlen közelében helyezkedik el
26 hektáros területen. A szálloda 2015. április 1-én, míg az élménypark 2015. május 1-én nyitotta meg a kapuit, zöldmezős turisztikai
fejlesztésként. Az IR Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0046
azonosítószámú és „Természetközeli szemléletformáló családi park létesítése Pécs közelében” című projektje a DDOP-2.1.1/A.B-12
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése vidéken” című pályázati kiíráson a Dél-dunántúli Operatív Program keretében az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A Zsályaliget elsődleges célja, hogy a családok számára színvonalas, értékes, közös programokkal teli rendezvényeket, valamint
nyugodt, természetközeli és élményekben gazdag helyszínt biztosítson. A Zsályaliget Hotel tökéletes szálláshely mind a wellness-re,
mind a kalandra vágyó vendégek számára. A hotelben összesen 8, ebből 6 nagy méretű családi szoba várja a vendégeket, classic, delux
és panoráma kivitelben. Az itt megszállók mindent megtalálnak, ami a szórakozáshoz és a pihenéshez kell az infraszaunától a jacuzzin,
dézsán át a kültéri medencéig. A szálloda egész területén elérhető WiFi, recepció, továbbá bár, multifunkciós étkező hely, nyári terasz
és kinti sütögető segíti a kikapcsolódást. A szálláshely mellett részben akadálymentes játszótér várja a látogatókat. Ehhez társul egy
kerékpártároló, kerékpárkölcsönző (20 db ingyenesen kölcsönözhető bicikli) és szerviz is. Természetesen a sétát kedvelők is gyönyörű
tájakon barangolhatnak. A dél-dunántúli régióban elsőként kapták meg a 4 szélforgós minősítést, melynek keretében többek között
nagyméretű családi duplaszobákkal várják a nagycsaláddal érkezőket, speciális étrend lehetőséget biztosítanak (diétás, allergiás,
táplálékintolleranciás, vegetáriánus), a recepción kérésre bébiétel kapható, animátoros foglalkozásokat kínálnak, gyermekek
születésnapjait tartják meg, kölcsönzési lehetőségeket biztosítanak (babakocsik, háti hordozók, kenguruk, többféle kerékpár, műanyag
kismotor). A Zsályaliget Hotel 80%-os kihasználtsággal működik, ami kiemelkedőnek számít. Vendégeik 70%-át az Erzsébet
utalvánnyal érkezők teszik ki, a többiek elsősorban az olyan oldalakon foglalnak, mint például a Booking vagy a Szallas.hu. Fent vannak
a Kidsoasis oldalán is, a 12 magyarországi hotel egyikeként. A portál a családi szempontok alapján mutatja be a szálláshelyeket. A
szállások a szerint is megtekinthetők, hogy melyik, milyen szintű baba/gyerekbarát szolgáltatást kínál. A felület információt nyújt többek
között arról is, hogy melyik szobában hány felnőtt, hány gyermek fér el és, hogy kiságyazható-e. Az ár-kalkuláció rögtön a teljes családra
készül, nem kell külön egyeztetni felár és pótágyak tekintetében a szállással.
A Zsályaliget Élménypark kitűnően alkalmas a család különböző korú gyermekeinek együttes szórakozására már három éves kortól,
akár 14 éves korig. A Fogadó épület különleges elhelyezkedéséből fakadóan a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket akkor is, ha
távolról szemlélik játékukat. A Zsályaliget Hotel és Élménypark a zöld gondolkodás jegyében született meg, és ezt a szemléletet szeretné
továbbadni. Az agrárfarmon a gyerekek a mindennapi gazdálkodás szállítási feladatait élhetik át – tiszta és kontrollált, műanyag
eszközökkel és pedálos kistraktorokkal ellátott pályán. A természetes anyagokból épült attrakciók egyik legkedveltebb eleme a
nádkunyhó, nádlabirintus, szalmapajta, amely a felnőttekben is a régmúlt gyermekkort idézi fel. A tanyasi állatkert szintén nagy élmény
a városi gyermekek számára. (A gyermekek itt szamárral, kecskékkel, törpe kecskével, bárányokkal, nyulakkal, disznókkal, amerikai
csüngőhasú malaccal, tyúkokkal, kacsákkal, libákkal, ékszerteknősökkel találkozhatnak.) A gyerekek, illetve a mozogni vágyók
szabadban, jó levegőn órákon keresztül élvezhetik a park szolgáltatásait. Nemcsak eltöltik az időt, hanem minőségi időben fejlődhetnek
készségeik. A sportolni vágyókat külön egységként álló strandröplabda-, homokos foci-, petanque-, és lábtengó pálya várja, továbbá a
csoportosan vagy baráti társasággal érkező vendégeknek lehetőségük van pingpongozni, tollaslabdázni, labdázni és frizbizni is. A
focirajongók a magyar fejlesztésű, nagy sikerű Teqball asztalt is használhatják, amelyet a régióban elsőként a Zsályaligetben próbálhattak
ki az érdeklődök. Társaságok részére grillező, bográcsozó helyek, sörpadok állnak rendelkezésre.
A hotelben 9, az élményparkban 15 fő dolgozik. Sok időt és pénzt fordítanak arra, hogy képezzek a munkavállalóikat, folyamatos
tréningeket tartanak számukra, hiszen tudják, hogy ez a piacon való versenyképesség megőrzésének egyik alapvető feltétele. Rendkívül
büszkék arra, hogy alkalmazottaik 60% helyi, pogányi lakos. A tulajdonosi kör és az ügyvezetés nem elégszik meg az eddig elért
eredményekkel. Egy 2019. január 30-ig tartó program keretében tanodát működtetnek hátrányos helyzetű gyerekek számára, akiket
egyedülálló módon autókkal és buszokkal hoznak-visznek. A Manna Alapítvány egy EFOP pályázatnak köszönhetően 4 éven keresztül
4200 gyerek számára biztosít ingyenes, 6 napos táborozási lehetőséget a Zsályaligetben. A következő évekre további fejlesztéseket
terveznek, úgymint a meglévő 8 szobát 20-ra szeretnék bővíteni, mediterrán jellegű, családbarát éttermet, szivarszobával rendelkező
borospincét kialakítani, rendezvénysátrat telepíteni. Együttműködnek a KV Sam Kft-vel, mely a Cafe Frei Pécs Kávézót üzemelteti. Az
együttműködésnek köszönhetően Magyarországon egyedüliként engedélyt kaptak arra, hogy a hotelban is Frei kávékat kínálhassanak
vendégeik számára. Összegzésként megállapítható, hogy a Zsályaliget Hotel tökéletes szálláshely mind a wellness-re, mind a kalandra
vágyó vendégek számára.

Nyolcmilliárd forintot különített el a kormány a Nemzeti Fehérjetakarmány Programra
Közel 8 milliárd forintot különített el a kormány arra a célra, hogy hatékonyan tudjunk fellépni a genetikailag módosított élelmiszerek
teljes termékpályáról történő eltávolítása érdekében, mind a lakossági fogyasztás, mind pedig az állati takarmányozás tekintetében –
közölte a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). A Nemzeti Fehérjetakarmány Program 5 évet ölel fel, ebben az
évben 500 millió forinttal indul a program.

A Nemzeti Fehérjetakarmány Program deklarált célja, hogy a szója vetésterületét a jelenlegi 60-65 ezer hektárról 100 ezerre emeljük,
illetve, hogy a takarmányozásban bevonjunk olyan értékes szántóföldi melléktermékeket is, mint például a repcedara vagy éppen a
napraforgódara. A program keretében olyan receptúrák kidolgozása a cél, melyek segítségével ezekből a nagy fehérjetartalmú
melléktermékekből a szójával egyenértékű anyagokat állíthatnak elő. A program az agrármarketing területét is érinti, hiszen a GMO
mentes élelmiszerek előnyeit és hátrányait is meg kell ismertetni a fogyasztókkal és a gazdákkal egyaránt.
„Szójából éves szinten 600-650 ezer tonnát igényel az ország, emellett pedig 200-250 ezer tonna szójadarával is számolni kell. E
mennyiségnek összesen csupán nagyjából 28%-át termeli meg az ország, ráadásul az itthon megtermelt szója nagyobb hányada végül a
külpiacokon kerül értékesítésre. Olyan jó minőségű GMO mentes szója ez, mely külföldön felárral értékesíthető. Ebből adódóan az
ország határain belül szükséges mennyiséget külföldről kell megvásárolni, gyakran azonban egyáltalán nem lehetünk biztosak abban,
hogy valóban GMO mentes szóját vásárolunk. A Nemzeti Fehérjetakarmány Programmal feloldható ez az anomália.” – mondta el
Gyuricza Csaba a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója.
Becslések szerint a program hatására 80-100 milliárd forinttal növekedhet a mezőgazdaság kibocsátása, továbbá a feldolgozóipar
fejlesztésével újabb munkahelyek létesülnek a szektorban.

Már 260 termelői piac működik országszerte
Egyre népszerűbbek a termelői piacok, jelenleg már 260 működik belőlük az országban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara internetes
piackeresője mindenkinek megmutatja, hol talál ilyen piacot, vagy akár konkrét terméket.
A hazai lakosság körében is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a helyi értékek és a helyi termékek védelme, az élelmiszerek eredetének
ismerete, így a termelőkkel kialakított személyes kapcsolat iránti igény is – aminek a termelői piacok teljes egészében meg tudnak
felelni. Ezeken elsősorban a friss, szezonális zöldségek, gyümölcsök, valamint az ökológiai termékek jutnak el – közvetlenül – a
fogyasztóhoz. Miközben nemcsak vásárolhatunk, de kóstolhatunk is, és megtudjuk, honnan jön a termék, mit kínál az árus, hová kerül a
pénzünk.
Mindehhez hozzájárul az is, hogy a kormányzati és az uniós célkitűzések között is megjelenik a helyi termékek piacra jutásának
ösztönzése. A kamara is támogatja a helyi, magyar termékek iránti figyelem erősödését, és továbbra is ösztönzi a helyi termelői piacok
alakulását, a meglévők fejlesztését. A termelői piacok száma jelentősen megnőtt az elmúlt években, 2018-ban már 260 termelői piac
működik az országban. A termelői piacokon a kistermelők csak a saját maguk által megtermelt és előállított terméket értékesíthetik.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szándéka, hogy minél többen válasszák a termelői és hagyományos piacokat rendszeres
bevásárlásuk helyéül, továbbá, hogy a termelők, az élelmiszer-előállítók és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolat erősödjön. A NAK
országos, térképes piackereső szolgáltatással is segíti a leendő vásárlókat és a termelőket: a felület segítségével a piacokról, valamint
konkrétan az egyes termelőkről, árusokról és termékeikről is lehet informálódni.
A jelentős tartalmú és folyamatosan bővülő adatbázis tartalmazza a közvetlen értékesítést segítő helyi termelői piacokat, valamint a
hagyományos piacokat. A felület többféle keresési lehetőséget is kínál, így „Piac”, „Termelő” vagy „Termék” szerint – a kívánt megyét
vagy termék esetén a kívánt termékcsoportot kiválasztva. A kamara munkatársai a piackeresőt folyamatosan frissítik, biztosítva a
naprakész információk elérését. Mindehhez készséggel fogadják további termelők, élelmiszer-előállítók és agrárgazdasági tevékenység
keretében piacon értékesítők, valamint a falusi vendégasztal-szolgáltatók jelentkezését, akik számára díjmentesen biztosított a
megjelenés ezen a felületen. Aki igénybe szeretné venni ezt a lehetőséget, - egy nyomtatvány kitöltésével – a lakhelye szerinti megyei
kamarai igazgatósággal, illetve a kamara megyei vidékfejlesztési referensével veheti fel a kapcsolatot.
A piackereső és a nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
http://www.nak.hu/piac-kereso

Május 1-től igényelhető a fűszerpaprika-termelők de minimis támogatása

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhető, a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt
fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. A támogatás a 2017. október 20. és 2018. április 30. közötti időszakban
megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75 %-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint. A támogatási kérelmet 2018. május 1.
– 2018. augusztus 5. közötti időszakban postai úton a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest,
Pf. 407. címre kell benyújtani. Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2018. május 1., vagy későbbi, mint 2018.
augusztus 6. (a munkaszüneti napra tekintettel), úgy a támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja.
A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány és a részletes információk a 22/2018. (IV. 12.) számú Kincstár közleményben elérhetők.
A támogatás jogszabályi alapja a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014.(IV.
4.) VM rendelet.

Tiffán Ede a Magyar Bor Akadémia első életműdíjasa
Elsőként vette át a Magyar Bor Akadémia Életműdíját a magyar szőlészet és borászat területén végzett kiemelkedő, országos jelentőségű
teljesítményének elismeréseként Tiffán Ede villányi borász Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől, valamint Zilai Zoltántól, a
borakadémia elnökétől az Országházban.
Köszöntőjében Kövér László a rendszerváltás egyik sikertörténetének nevezte a magyar borászat fejlődését és annak világszínvonalra
emelkedését, amely olyan úttörőknek és minőségforradalmároknak köszönhető, mint Tiffán Ede. Zilai Zoltán, az MBA elnöke elmondta,
hogy azok az emberek, akik egész életüket a borszakmáért áldozták méltók arra, hogy „példaként állítsuk őket, tisztelegjünk munkájuk,
életútjuk előtt”. Ez ösztönözte az akadémia tagságát is arra, hogy tavaly, az alapszabályban rögzítve, megalapítsa az életműdíját. Arról is
beszélt, hogy az MBA-t 1992-ben 24 civil személy alapította a magyar borkultúra fejlődésének elősegítése érdekében. Az akadémia
létszáma mostanra 164-ra bővült, közel kétharmaduk aktív borász, egyharmaduk pedig társadalmilag elismert, közmegbecsülésnek örvendő
személy. Az akadémia feladata az Év Bortermelője cím odaítélése mellett az, hogy értékek mentén nyújtson segítséget a szakma
szereplőinek, valamint fenntartsa és megőrizze az együttműködést a határon túli szőlészekkel és borászokkal is – sorolta.
Az eseményen elhangzott, hogy a borász a kilencedik generáció tagja, és családja 1746 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel
Villányban. Jelenleg 25 hektáron gazdálkodik, az ültetvényeken többek között portugieser, kadarka, pinot noir és merlot fajtákat szüretel.
Tiffán Ede 1991-ben elsőként lett az Év Bortermelője, majd 1999-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjével tüntette ki. A nevéhez fűződik többek között a Pannon Bormíves Céh alapítása, a Villányi borút megszervezése, valamint az
MBA megalapítása.

Programajánló

2018. május 1.
Pécsi Szelet 2018
Zsolnay Kulturális Negyed – 7626 Pécs, Felsővámház u. 52.
2018. május 4.-8.
Bor, Mámor, Pécs
Széchenyi tér – 7621 Pécs, Széchenyi tér
2018. május 13.
Emlékhelyek napja a Szigetvári Várban
Szigetvári Vár – 7900 Szigetvár, Vár u. 19.
2018. május 19.-21.
Pünkösdi Kemencés Gasztrofesztivál az Élménybirtokon 2018
Bikali Reneszánsz Élménybirtok – 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
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