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Tisztelt Partnerem! 

 

Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat januári, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének célja, 
hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó gyakorlatok és a 

megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein működő 

önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő 
írásokkal.  

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok 

rendelkezésére.  
 

Üdvözlettel: Vanyúr Arnold 

MNVH Baranya megyei területi felelős 

 
 

Ez történt az elmúlt hónapban 
 

                                                     Munkaszervezeti szakmai találkozó 

 

A LEADER pályázati értékelési és döntéshozatali feladatok időszakában vannak, így 
ismét aktuálissá vált a Baranya megyében dolgozó LEADER HACS- ok találkozója, 

egymás informálása miatt.  

Rajczi Román, a házigazda Szinergia Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte a 
résztvevőket. 

Az ülés kezdetén minden résztvevő munkaszervezet röviden összefoglalta, hogy hogyan 

állnak a hozzájuk beérkezett pályázatokkal, mennyi érkezett be, hány felhívást 

függesztettek fel, illetve hogy állnak az IIER felületen végzendő munkák előkészítésével, 
és miként tervezik ezeket megindítani. Ezzel a többi szervezetet is tájékozódni tudott saját 

munkáinak állásáról, annak hatékonyságáról.  

 
Az érvényben lévő pályázati felhívások módosítására van lehetőség, azonban a feltételeken szigorítani nem, csak 

könnyíteni lehet. Új felhívás meghirdetésére is van lehetőség, a tervezetet el kell küldeni IH-nak, jóváhagyás után az 

IIER-be kell feltölteni, 60 napot kell adni a pályázók számára megismerésre, melynek lejártát követően lehet beadni a 
támogatási kérelmeket. 

 

Forrásátcsoportosítás esetén, arra a felhívásra, ahonnan a keret egy része elvételre kerül, már nem lehet pályázni. 

Érdektelen felhívás esetében legalább könnyítést kell tenni, mielőtt átcsoportosításra kerül az összeg.  
 

Ponthatárok: célszerűbb együtt, egyben pontozni, akár több szakaszt is együtt, mert könnyebb meghatározni a ponthatárt 

+ 10%-os kötelezettség túlvállalás lehet, ezt nem lehet túllépni. Jelenleg az IH senkinek sem tud pluszforrást adni, azaz 
marad a rendelkezésre álló keret + 10%.  

 

A támogatói okiratokat az Euro árfolyam nem határozza meg, hanem mindenki megkapja a TO-ban meghatározott 
forintösszegeket. Januárban megkezdődhetnek az IIER-ben a végző jogosultsági ellenőrzések, mert a felület megvan 

hozzá.  Tervben van, hogy a HACS-ok által elkészített támogatói okiratokat felülvizsgálják központilag. 
 

A fórum második felében Vanyúr Arnold, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse a 
Vidékfejlesztési Program eddigi eredményeit, jelenlegi aktualitásait mutatta be a résztvevőknek. 

 



          2019. január 11-től hatályos a földforgalmi és a versenyképességi törvény 
 

2018. december 27-én kihirdetésre kerültek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

által kezdeményezett, a földforgalmat és az agrárium versenyképességét érintő 

törvénymódosítások.  
 

Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő 

módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény, valamint az egyes 
törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő 

módosításáról szóló 2018. évi CXXXVI. törvény 2019. január 11-én lépnek 

hatályba. 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2018 tavaszán mutatta be többéves fejlesztési programcsomagját, amelyben 

konkrét javaslatokat fogalmazott meg többek között a stabil és versenyképes birtokszerkezet megteremtése, a működési 

formák átláthatóvá tétele, az önkéntes együttműködések ösztönzése, a modernizáció felgyorsítása, a termés- és 
jövedelembiztonság javítása, illetve a teljes élelmiszerlánc fejlesztése érdekében. A megfogalmazott célok 

megvalósítása céljából nyújtotta be 2018 őszén Győrffy Balázs, Jakab István és Font Sándor a hivatkozott 

törvénymódosító javaslatcsomagot. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmának szabályozásával kapcsolatos változások 

Helyi földbizottságok 

Az új földforgalmi rendelkezések hazánk EU-csatlakozásakor (2004) biztosított tízéves moratóriumi időszak lejártát 
követően (2014) léptek hatályba. Az azóta eltelt négy évben számos gyakorlati tapasztalatot szerzett a NAK, ezek 

alapján többéves programcsomagjában is rögzítette szükségességét a földforgalmi törvény felülvizsgálatának, illetve a 

földforgalmi szabályozásban betöltött kamarai szerep megerősítésének. A 2014-ben hatályba lépett új földforgalmi 

törvény eredetileg az ún. helyi földbizottságoknak szánta feladatul a termőföld-adásvételek véleményezését. Tekintettel 
arra, hogy ezek nem alakultak meg, feladatukat a NAK területi szervei látják el. Ez a rendszer jól működik: több mint 

12 ezer személy vesz részt az eljárásban, 2014 óta évente 50-70 ezer termőföld-adásvételt véleményeztek a települési 

agrárgazdasági bizottságok, illetve a NAK megyei elnökségei. 

A most elfogadott módosítás célja, hogy megerősítse a NAK, és ezáltal a helyben lakó gazdák szerepét a földforgalom 

ellenőrzésében, és így segítse a birtokpolitikai célkitűzések megvalósítását, a termőföld magyar kézen tartását. 

A NAK területei szerveinek állásfoglalásával szemben eddig az önkormányzatok képviselő-testületéhez lehet kifogást 

benyújtani. Ezen testületek döntése ellen a bíróságon lehetett fellebbezni, a perköltségek megfizetése azonban sok 

kistelepülés működését veszélyeztette, ráadásul sok esetben a szükséges információkkal sem rendelkeztek egy-egy ügy 

eldöntéséhez. A módosítás eredményeképpen ezért a képviselő-testületek eljárása a jövőben nem lesz része a 
folyamatnak. Ezen túlmenően a bíróságok sem változtathatják meg a NAK területi szerveinek döntését, csak új eljárás 

lefolytatására adhatnának utasítást. 

 
Ettől ugyanakkor nem szűnik meg a fellebbezési lehetőség. A földbizottságként eljáró Kamara egy ajánlást ad, amit a 

kormányhivatal felülbírálhat, valamint bíróság előtt is van jogorvoslati lehetőség. Annak, hogy a bíróság nem 

változtathatja meg a döntést, komoly oka van: amennyiben lehetősége lenne a döntés felülbírálatára, úgy elvenné a helyi 

gazdálkodók szerepét, és maga a bíróság alakítaná a birtokpolitikát. 
 

A helyi földbizottságot a mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vételi, valamint csereszerződést jóváhagyó, vagy 

megtagadó határozatával kapcsolatos eljárásában az ügyfél jogállása, a mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vételi, 
valamint csereszerződést jóváhagyó, vagy megtagadó határozatának bírósági felülvizsgálata vonatkozásában pedig 

keresetindítási jog illeti. A helyi földbizottság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályait 

kell alkalmazni. 
 

A törvény újraszabályozza a vizsgálati szempontokat is az adásvételek vonatkozásában: a helyben felmerülő szubjektív 

körülmények értékelését adja feladatul. A települési agrárgazdasági bizottságoknak, és a NAK megyei elnökségeinek 

az új szabályozás értelmében azt kell vizsgálnia, hogy az adás-vételi szerződés 
 

- nem veszélyezteti-e a helyi gazdák életképes gazdaságának kialakítását, fennmaradását; 

- nem korlátozza-e a helyi gazdálkodói közösségek kialakulását vagy fennmaradását;  
- nem zavarja-e a helyben kialakult földpiaci viszonyokat; vagy 

- nem korlátozza-e a helyi földművesek földszerzését. 

 



A szerződés jóváhagyásakor értékelni kell a szerzésre vevőként, elővásárlásra jogosultként jelentkező személyen kívül 
annak családi körét is. Nem engedhető meg ugyanis, hogy a papíron más-más személy tulajdonában vagy használatában 

álló, de a gyakorlatban mégis azonos érdekkör által művelt gazdasági egység pusztán a tulajdon vagy használat 

szétosztása miatt ne válhasson a szerzési körülmények vizsgálati szempontjává. Szintén figyelembe kell venni, ha a 

korábbi szerzéseket családon belüli ügyletként másik közeli hozzátartozó javára engedték át, de a használat továbbra is 
egy kézben összpontosul. 

 

A cél az, hogy földet a jövőben is a valóban gazdálkodni kívánók szerezhessék meg. Ennek érdekében biztosítani kell, 
hogy az árat a felek alkufolyamata határozza meg azzal, hogy ne legyen elfogadható a gazdaságtalanul hosszú 

megtérülési időt eredményező ellenérték. A módosítás eredményeképpen megelőzhetők a gazdálkodásokban okozott 

károk valamint a földárak túlzott mértékű emelkedésével a gazdálkodói közösségekben jelentkező kedvezőtlen hatások.  
 

A célok elérése érdekében a törvény erdőnek nem minősülő földek esetében egy 20 éves időszakot jelöl meg, ami alatt 

meg kell térülnie a beruházásnak, azzal, hogy a piaci körülmények természetes változása és a technológiai fejlődés miatt 

ezen időszak jövedelmét megfelelően indexálni szükséges. Erdő esetében figyelemmel kell lenni az erdőtalaj örökös 
erdőjáradéka mellett a faállomány esetleges véghasználatából visszaszámolt jövedelemre is (50 év). Felépítmények vagy 

ültetvények (pl. gyümölcsös, szőlő) esetében pedig nettó pótlási költség alapján kell azok értékét megállapítani. A 

szabályozás azonban lehetőséget biztosít egyedi ügyek kezelésére is, annak érdekében, hogy alapos indok esetén a felek 
az ismertetett szabályozástól el tudjanak térni. Tehát nincs valóságalapja annak az ellenzéki vádnak, hogy az új 

jogszabály hatósági árat vezetne be a termőföldre. 

 
Immár földcsere esetében is szükséges lenne a helyi földbizottság jóváhagyására. Bevett gyakorlattá vált ugyanis, hogy 

egy kisebb – akár osztatlan közös tulajdonban álló – földterületre becserélte magát a tulajdonos, majd később ezen 

területre hivatkozással élt elővásárlási jogával. 

 
Elővásárlás és előhaszonbérlet 

 

Módosul a helyben lakó szomszéd definíciója. Ennek célja az, hogy azok is élhessenek a helyben lakó szomszéd 
ranghelyen elővásárlási és előhaszonbérleti joggal, akiknek ugyan szomszédos a földje, de a településhatár elválasztja 

őket.  

 

- Módosulnak az állattartók jogosultságai az elővásárlására és előhaszonbérletre azzal, hogy a földek művelési 
ágának és méretének igazodnia kell a tartott állatok takarmányszükségletéhez. Tehát például rétre, legelőre a 

szarvasmarhát vagy kiskérődzőt tartók jelentkezhetnének rá. 

- Az állattartókkal és földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítását, 
feldolgozását, vagy ökológiai gazdálkodást folytatókkal immár egy ranghelyen jogosultak az elővásárlási és 

előhaszonbérleti jogra azok, akik kertészeti tevékenységet végeznek vagy vetőmagot állítanak elő.  

- Utóbbi esetén előzetes feltétel, hogy az érintett saját maga a növénytermesztési hatóság által földhasználó 
szaporítóanyag-előállítóként legyen nyilvántartásba véve. 

 

Feles bérlet és részesművelés 

 
A törvénymódosító csomag elfogadásának eredményeképpen a hatályba lépést követően feles bérletet, valamint 

részesművelési szerződést nem lehet már kötni, a meglévők pedig legkésőbb tíz év (2028. december 31.) múlva 

hatályukat vesztik. Ennek oka, hogy ezekkel többen visszaéltek, lévén egyszerűbb volt őket megkötni, mint a 
haszonbérleti szerződést. Továbbra is megilleti viszont őket az előhaszonbérleti jog, mint volt haszonbérlőket. 

 

Az agrárium versenyképességének növelése szempontjából kulcsfontosságú az öntözés fejlesztése. Ennek érdekében a 
módosítás egyszerűsíti a közös tulajdonban álló területeken a földfelszín felett vezetett vízilétesítmények megvalósítását 

azzal, hogy – az eddigi egyhangú döntés helyett – egyszerű többségi döntést írna elő. (A felszín alatti vízilétesítmények 

esetében ez eddigi is így volt.) 

 
Az agrárkamarai törvény több helyen is módosul. A közelmúltban lezajlott kamarai választások tapasztalata alapján 

egyértelműsíteni kellett a megyei küldöttek választására szolgáló küldöttválasztó közgyűlés fogalmát. Más módosítások 

a kamarai szolgáltatások bővítését teszik lehetővé (pl. őstermelők proaktív megkeresését lehetővé tévő adatok kezelése; 
Digitális Agrárakadémia működtetése; az élelmiszerlánc-felügyeletért, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter 

által rendeletben meghatározott, a mezőgazdasági és az erdészeti gépkezelői jogosítvány megszerzésével összefüggő 

feladatok; helyi földbizottsági feladatok). 

 

 



Phil Hogan ragaszkodik az agrártámogatási plafonhoz, a tagállamok szabad kezet kérnek 

 

Phil Hogan európai agrárbiztos úgy véli, jogos a közvélemény kritikája a nagyüzemek támogatási szintje miatt, ezért 

ragaszkodik a kifizetési plafon meghúzásához. A 100 ezer eurós felső határ bő 32 millió forintot jelent, de a fokozatos 

támogatáselvonás már 60 ezer eurónál (19,3 millió forint) elkezdődne. Hogy ez pontosan mekkora birtokméretet 
érintene, döntően attól függ, hogy mit értenének "közvetlen kifizetések" alatt. Egyelőre a plafon meghúzása sem élvez 

teljes támogatást. 

 
Phil Hogan ismét védelmébe vette a kifizetési plafont (capping), mivel szerinte ez tenné a támogatásokat igazságosabbá 

és célzotabbá. Mint ismert, a bizottsági javaslat szerint a közvetlen kifizetések degresszív módon csökkennének 60 ezer 

euró felett és 100 ezer eurónál egyetlen üzem sem kaphatna többet éves szinten. Mint arról már az agrárszektor.hu is 
beszámolt, az elvonásokkal érintett üzemnagyság nagyban függ attól, hogy mit értenek majd közvetlen kifizetések alatt. 

A hektáralapú alaptámogatást, a zöldítést, a termeléshez kötött támogatásokat, a fiataloknak járó többletkifizetést vagy 

egyéb normatív összegeket is? Az sem mellékes, hogy a kapott támogatással szembe állítható lesz-e majd az 

alkalmazottakra kifizettett munkabér? Ezek a máig tisztázatlan részletek döntően befolyásolják majd az üzemek 
gazdálkodási feltételeit, és akár tömeges cégdaraboláshoz is vezethetnek. 

 

A kérdéskörben az állam- és kormányfők döntenek majd szeptemberben, amikor a többéves költségvetési sarokszámok 
is rögzítésre kerülnek. Hogan azzal védi a koncepciót, hogy a nagyobb üzemeknek fajlagosan kisebb 

jövedelemstabilizáló támogatásra van szükségük a talpon maradáshoz, mint a kisebbeknek. Elismeri azonban, hogy a 

foglalkoztatást segíteni kell az agárriumban, ezért a munkaerőköltségeket célszerű "levonni" a kapott a támogatásból, 
ezzel az adott üzem a "kifizetési plafon alá tudja vinni" a támogatási szintet. Hogan szerint egy regionális 

munakerőköltség-kalkuláció alapján a családi gazdaság tagjaira is alkalmazható ez az eljárás. 

 

A kifizetési plafon révén megtakarított összegek a tagállam kasszájában maradnának. Hogan azonban világossá tette, 
hogy az így felszabaduló pénzeknek a kisebb gazdaságok jövedelemstabilizálását kell szolgálniuk. A magyar gyakorlat 

eddig "csak" az alaptámogatást vonta el az 1200 hektár feletti gazdaságoktól, majd termeléshez kötött támogatásokra 

fordítottuk a megtakarított pénzt. Ez valóban célzott dotáció volt, és nem egy abszolút elvárásmentes ajándékpénz a 
kisgazdaságoknak. Hogan a hagyományos, európai családi gazdaságok védelmében tartja szükségesnek a kicsik 

extratámogatását. Az agrárminiszterek decemberi tanácskozásán a tagállamok többsége úgy nyilatkozott, hogy 

maradjon meg a támogatási plafon önkéntes bevezetése. (Eddig csak Magyarország alkalmazta a cappinget.) Ha mégis 

kötelező lenne bevezetni, akkor pedig mielőbb tudnunk kell, hogy mit értenek alatta, és lesz-e szabadon választható 
eleme. 

 

Akár 20 évre is megadható az öntözéshez szükséges vízjogi engedély 

 

Az év elején megváltozott vízügyi szabályozás szerint a korábbi 5 év helyett immár akár 20 évre is kaphat vízjogi 

engedélyt az öntözni kívánó gazdálkodó. 
 

A 2019. január 1-én megváltozott vízügyi szabályozás (a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

(V. 22.) kormányrendelet 5. § (13b) szakasza) lehetővé teszi, hogy már akár 20 évre is megadható legyen az öntözéshez 

elengedhetetlen vízjogi engedély a korábbi 5 év helyett. A szabályozással csökkenek a gazdálkodók bürokratikus terhei, 
kevesebb lesz az engedélyezéssel járó adminisztrációs- és költségteher. 

 

A vízjogi engedélyek kiadásában részt vesz a talajvédelmi hatóság is, amely a talajvédelmi tervek alapján a szakhatósági 
állásfoglalást 5 évre adja meg. Ehhez igazodott a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 

hatályossága is. 2018 őszén megjelent a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 

kormányhatározat, amelyben a kamarának közreműködő szerepe van. 
 

A kormányhatározat irányozta elő többek közt azt, hogy az öntözésben érintett Belügyminisztérium, valamint 

Agrárminisztérium a talajvédelmi szabályozás szempontjából vizsgálja felül a vízjogi engedélyezést, és tegyen 

javaslatot a hosszú távra szóló öntözési vízjogi engedély feltételrendszerére. Ennek eredményeként a gazdák akár 20 
évre is kaphatnak vízjogi engedélyt az öntözésre. Az engedély érvényessége függ a vízkészlet hosszú távú rendelkezésre 

állásától és/vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság állásfoglalásban tett előírásaitól.A szaktárca 

szerint mindezeknek köszönhetően a gazdaság dinamikus növekedéséhez a mezőgazdaság is hozzájárul idén. A bruttó 
hazai termék (GDP) volumene 2018. I-III. negyedévében a 4,8 százalékkal bővült, a mezőgazdaság teljesítménye 2,4 

százalékkal növekedett éves alapon. 

 

 

 



Pályázati információk 

 
A Magyar Államkincstár honlapján megjelentek a Vidékfejlesztési Program egyes jogcímeihez kapcsolódó 

segédletek az elektronikus felület használatához és e-kifizetési (előleg) kérelem benyújtásához. 

Kapcsolódó jogcímek: 

- Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése (ÁÁF-Trágya) 

- Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP-VP) 

-Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés 

- Egyedi szennyvízkezelés 

- Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

- Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 

- Állattartó telepek korszerűsítése 

- Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

- Sertéstartó telepek korszerűsítése 

- Baromfitartó telepek korszerűsítése 

- Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 

- Kertészet Korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével 

- Kertészet Korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 

- Kertészet Korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 

- Kertészet Korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 

- Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése 

- Diverzifikáció és mikrovállalkozás fejlesztése („Nagydiverz”) 

- Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 

- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 

- Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 

- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 

- Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása 

- Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (REL-VP) 

- Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás 

- Kertészet Korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása 

- Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása 



- Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 

- Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 

A segédletek az alábbi linken érhetőek el: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-

/journal_content/56/20182/6676322?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content&fbclid=IwAR0y
OInHUlrdNoO3mpLKs3ovLblCThZ70eGKoW_mNonCOfbRSaVdqoWR-Pg 

 

7 Milliárd Forint Támogatás Energiahatékonysági Célokra 

 
A Vidékfejlesztési Program energiahatékonyságot támogató pályázatának keretében első körben 128 kérelem 

támogatásáról és mintegy 7 milliárd forint megítéléséről határozott az Agrárminisztérium.  

 
A döntésnek köszönhetően mezőgazdasági üzemek, illetve élelmiszeripari kisvállalkozások juthatnak fejlesztési 

forráshoz. A pályázat jelenleg is nyitott, így továbbra is lehetőség van a támogatási kérelmek benyújtására. Az 

energiahatékonyság javítása fontos célja a Vidékfejlesztési Programnak, ezért a rendelkezésre álló összegek terhére 

2018-ban önálló pályázatot jelentetett meg a tárca, melyen belül 30 milliárd forintra mezőgazdasági üzemek, 5 milliárd 
forintra pedig az élelmiszeripari kisvállalkozások pályázhattak és pályázhatnak jelenleg is. 

 

Az Irányító Hatóság mostani döntésének köszönhetően az elnyert támogatást a pályázók az innovatív és környezetbarát, 
energiahatékonyság javítását – elsősorban megújuló energia felhasználásával – szolgáló fejlesztések megvalósítására 

használhatják. Egyéni projekt esetén a maximálisan elnyerhető támogatás 500 millió forint, közös projekt esetén pedig 

legfeljebb 1 milliárd forint. 

 
 

A Magyar Államkincstár több mint 661 milliárd forint támogatást utalt el 2018-ban a gazdálkodóknak 

 
Az előző évinél 110 milliárd forinttal nagyobb összegű agrár-és vidékfejlesztési támogatás kifizetését teljesítette a 

Magyar Államkincstár 2018-ban. Ebből közel 231 milliárd forintot az egységes kérelem keretén belül juttatott el a 

termelőknek. 
 

Az év végéig 192 ezer gazdálkodó több mint 200 jogcímen 661 milliárd forintot meghaladó támogatást kapott. 

Közvetlen támogatásokra 405 milliárd forintot, piaci és nemzeti támogatásokra 81,2 milliárd forintot utalt el a Kincstár. 

A Vidékfejlesztési Program (VP) kapcsán összesen 175,6 milliárd forint kifizetése történt meg, melyből több mint 68 
milliárd forint beruházási pályázatokhoz kötődik. A Vidékfejlesztési Programban a támogatói döntések jelentős hányada 

2017-ben megszületett, az idei évben ezeket a projekteket zárni kell, így a kifizetési kérelmek jelentős növekedésére 

lehet számítani 2019-ben. A Kincstár felkészült a megnövekedett igények teljesítésére. 
 

A 2018. október 16. és november 30. közötti előlegfizetési időszakban 159 milliárd forintot utalt el a Kincstár a jogosult 

gazdálkodóknak, decemberben megkezdődtek a részfizetések. 2019-ben folytatódik a támogatások folyósítása, többek 
között az egységes területalapú támogatás, illetve a zöldítés támogatás kifizetésével, valamint számos közvetlen 

termeléshez kötött támogatás részfizetését is megindítja a Magyar Államkincstár. 

 

Magyar Falu Program 

 

Megjelent a 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes 

programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról. 
2019-ben legalább 150 milliárd forintot fordít a kormány a Magyar Falu Program megvalósítására, és már az első 

félévben megjelennek a pályázati felhívások. A Magyar Falu Program célja az 5000 fő alatti települések 

népességmegtartó és -növelő erejének erősítése, hogy a vidéken, kistelepüléseken élő emberek életminősége a lehető 

legmagasabb legyen, a közszolgáltatások elérhetősége a legkisebb településeken is lényegesen javuljon. 
 

A Magyar Falu Program alprogramok támogatási keretei a következőek: 

 
- szolgálati lakás: 5 000 000 000 forint, 

 

- bölcsődefejlesztés: 10 000 000 000 forint, 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/6676322?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content&fbclid=IwAR0yOInHUlrdNoO3mpLKs3ovLblCThZ70eGKoW_mNonCOfbRSaVdqoWR-Pg
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/6676322?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content&fbclid=IwAR0yOInHUlrdNoO3mpLKs3ovLblCThZ70eGKoW_mNonCOfbRSaVdqoWR-Pg
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/6676322?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content&fbclid=IwAR0yOInHUlrdNoO3mpLKs3ovLblCThZ70eGKoW_mNonCOfbRSaVdqoWR-Pg


 
- óvodafejlesztés: 5 000 000 000 forint, 

 

- óvodaudvar, illetve óvodai sport: 5 000 000 000 forint, 

 
- orvosi rendelő, orvosi eszköz: 6 000 000 000 forint, 

 

- orvosi ellátást segítő eszköz: 2 000 000 000 forint, 
 

- polgármesteri hivatal felújítás: 2 000 000 000 forint, 

 
- belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás: 10 000 000 000 forint, 

 

- sportparkok építése: 2 000 000 000 forint, 

 
- temetőfejlesztés: 3 000 000 000 forint, 

 

- eszközfejlesztés közterület karbantartására: 3 000 000 000 forint, 
 

- falubusz (falugondnoki) program: 8 000 000 000 forint, 

 
- helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat erősítése: 7 000 000 000 

forint, 

 

- nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával: 6 000 000 
000 forint, 

 

- okospontok kialakítása: 1 000 000 000 forint. 
 

Program ajánló 

 
                                                   XI. Ormánsági Fehérhurka Fesztivál 

Sellye, 2019.február 02. 

 
Immár tizedik alkalommal rendezik meg február 2-án, szombaton az Ormánsági 

Fehérhurka Fesztivált a sellyei Ormánság Közösségi Házban. a hagyományokhoz híven 

idén is várják a csapatok jelentkezését, akik vállalják, hogy a reggeli 9 órai kezdéstől a 
délután két órakor kezdődő zsűrizésig kolbászt, hurkát, töltött káposztát, sült húst és 

egyéb finomságokat készítenek egy fél disznóból. 

A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/events/749928722054237/  

 

Mohácsi Búsójárás 

Mohács, 2019. február 28. – március 5. 

 
A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi 

napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől 

Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. 

 
A rendezvény programja itt tekinthető meg: http://www.mohacs.hu/hu/info/busojaras/busojaras-2019.html 

  

Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött 
válaszlevelében jelezheti. 

 

 

 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse 

Tel.: 0630/ 261-1537 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 
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