Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2013. november

MUNKASZERVEZETÜNK HÍREI

1./ Saját kétnapos rendezvényünk decemberben
A „Bakonyalja-Kisalföld kapuja” Vidékfejlesztési Egyesület 2013-ban ünnepli
megalakulásának ötödik évfordulóját. Ezt az évfordulót szeretnénk ünnepélyessé tenni
egy, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott kétnapos konferencia
szervezésével 2013. december 10-11-én.
A két nap során, Bábolnán és Kisbéren bemutatjuk eddigi munkánkat, eredményeinket, a
pályázati forrásokból megvalósult fejlesztéseket. A résztvevık szakmai elıadásokat hallgathatnak
a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokról, a helyi termék elıállításról és a Helyi Termelıi Piacokról.
Egy kerek asztal beszélgetésre – melynek témája a vidékfejlesztés, a 2014-2020 tervezési idıszak,
az akciócsoport területében rejlı lehetıségek – országos és megyei szakembereket is meghívtunk.
A rendezvény – melyre minden kedves Tagunkat és Pályázónkat szeretettel várunk – meghívóját
és részleteit a késıbbiekben küldjük.

2./ LEADER pályázat
A LEADER pályázat harmadik támogatási köre elsı benyújtási idıszakának nyertes pályázói nemrég
vették kézhez a támogató határozatokat.
A második, szeptember 30-án záruló idıszakban benyújtott pályázatok ügykezelését – melynek
hamarosan a végére érnek – munkaszervezetünk kollégái folyamatosan végzik.

3./ Figyelemfelhívás az elızı jogcímek kedvezményezettjei számára
A tavalyi Falumegújítás és -fejlesztés, valamint A vidéki örökség megırzése jogcímek
kedvezményezettjeinknek – akik az idei év közepén kaptak határozatot – nemsokára be kell
nyújtaniuk az elsı kifizetési kérelmüket!
Ezúton hívjuk fel tisztelt Kedvezményezettjeink figyelmét, hogy a fenti jogcímek esetén az ügyfél a
támogatási határozat közlésétıl számított hat hónapon belül köteles az elsı kifizetési kérelmet
benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb
elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
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Ellenkezı esetben a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási határozatot visszavonja,
ezzel egyidejőleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszőnik, valamint
egyéb szankciót is életbe léptet.
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. júliusában és augusztusában jelentette meg az
aktuális kifizetési kérelem benyújtási idıszakhoz (2013. augusztus 1. – december 31.) kapcsolódó
közleményeit e jogcímek vonatkozásában:
⋅ Falumegújítás és –fejlesztés – 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
⋅ A vidéki örökség megırzése – 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
A következı kifizetési kérelem benyújtási idıszak 2014. január 1. – május 31. között lesz.
A közlemények elérési útvonala egyesületünk honlapján is elérhetı (Pályázatok/Támogatásigénylés).

TÁMOGATÁS

VIDÉKI
ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRA
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEKRE

ÉS

E hónapban megjelentek az ÚMVP-DIT III. tengelyének sokak által várt utolsó támogatási
jogcímrendeletei a vidéki alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan, valamint a turisztikai
fejlesztésekre:
1.) A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vi d éki ga z d a sá g és a la kossá g sz ám á ra n yú j t ot t
a l a p sz ol gá l ta t á sok f ej l esz t ésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl.
Ehhez kapcsolódóan a 184/2013. (XI. 15.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vi d éki ga z d a sá g és a la kossá g sz ám á ra n yú j t ot t
a l a p sz ol gá l ta t á sok f ej l esz t ésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl.
2.) A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a t u ri sz t i ka i t evéken ységek ö sz t ön z éséh ez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl.
Ehhez kapcsolódóan a 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból t u ri sz t i ka i t evéken ységek ösz t ön z éséh ez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl.
Mi n d két p á l yá za t b en yú j t á sh oz el en ged h et et l en , h ogy a z ü gyf él ren d el kez z en MVH
regi sz t rá ci óva l , va l a m in t a z el ekt ron i ku sa n b en yú j th a t ó Vi d éki a l a p sz ol gá l ta t á sok
f ej l esz t ése j ogcí m eset én h oz zá f éréssel a z MVH h on la p já n és a z Ü gyf él ka p u n keresz t ü l
el érh et ı el ekt r on i ku s p á l yá z a t i f elü l et h ez !
A támogatások fıbb ismérvei a következık:

1.) A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése
Támogatás vehetı igénybe:
a) ki st érségi k öz l eked ési sz ol gá l t a t á s f ej l esz tésére fa l u - és t a n ya go n d n oki sz ol gá l t a t á s
el l á t á sá h oz kapcsolódóan (1. célterület)
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⋅ aa) új gépjármő beszerzésére új szolgáltatás létrehozása, vagy már mőködı szolgáltatás
kapcsán;
⋅ ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtı – a 3. mellékletben meghatározott –
gépjármő típusokra vonatkozó mőszaki paraméterekkel rendelkezı kiegészítı eszközök,
berendezések beszerzésére;
⋅ ac) arculati elemek elhelyezésére;
b) ki st érségi k öz l eked ési sz ol gá l t a t á s f ej lesz t ésére egy éb sz ol g á l t a t á s el lá t á sáh oz
kapcsolódóan (2. célterület)
⋅ ba) új gépjármő beszerzésére már mőködı szolgáltatás kapcsán;
⋅ bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtı – a 3. mellékletben meghatározott –
gépjármő típusokra vonatkozó kiegészítı eszközök, berendezések beszerzésére;
⋅ bc) arculati elemek elhelyezésére;
c) t öb b f u n kci ós sz ol gá l ta t ó köz p on t támogatása kapcsán (3. célterület)
⋅ ca) a megvalósulási helyszín külsı és belsı felújítására, korszerősítésére, bıvítésére;
⋅ cb) a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában
meghatározott kisléptékő infrastruktúra fejlesztésére;
⋅ cc) a megvalósulási helyszín részét képezı szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 5. mellékletben
meghatározott eszközök beszerzésére;
d) h a t ósá gi en ged él l yel m ő köd ı á l l a tm en h el yek támogatása kapcsán (4. célterület)
⋅ da) a megvalósulási helyszín külsı és belsı felújítására, korszerősítésére, bıvítésére;
⋅ db) a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában
meghatározott kisléptékő infrastruktúra fejlesztésére;
⋅ dc) a megvalósulási helyszín részét képezı szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a 6. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott eszközök beszerzésére.
Pályázók köre:
• az 1. és 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,
önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett
település a tagja,
• továbbá az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel
vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, amely
beruházást valósít meg az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti település
külterületén.
Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási kérelem
mellékleteként benyújtott egységes szerkezető létesítı okirata tartalmazza a fejleszteni kívánt
tevékenységet.
Polgárır szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási
kérelem benyújtásával egyidejőleg igazolja, hogy az Országos Polgárır Szövetség tagja.
Támogatás mértéke, elszámolható kiadások
 a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka
 minimum 1 000 000 forint
 1. és 2. célterület
a) személygépkocsi esetében legfeljebb 3 500 000 forint;
b) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
c) mikrobusz esetében legfeljebb 10 000 000 forint.
 3. célterület
a) legfeljebb 25 000 000 forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében;
b) legfeljebb 30 000 000 forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében elıírtakat teljesíti.
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 4. célterület
legfeljebb 25 000 000 forint.
A támogatási kérelem benyújtása
 Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idıszakban egy célterületre kizárólag egy
támogatási kérelmet nyújthat be – kivételek.
 Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.
 Egy ügyfél egy gépjármő beszerzésére vehet igénybe támogatást/ellátási körzet.
 A 2. célterület keretében a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint településenként
legfeljebb 3 gépjármőbeszerzés, valamint egy településen egy szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint kizárólag 1
gépjármőbeszerzés támogatható.
 A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus őrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de
legkésıbb 2013. december 13-án 18:00 óráig.
 A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján
elıállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

2.) Turisztikai tevékenységek ösztönzése
Támogatás vehetı igénybe:
a) f a l u si sz á l lá sh el y és ka p csol ód ó sz ol g á l t a t á sok kialakításához, már mőködı falusi
szálláshelyek bıvítéséhez, korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1.
célterület);
b) egyéb sz á l l á sh el y és ka p csol ód ó sz ol gá l t a t á sok kialakításához, már mőködı egyéb szálláshely
és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı egyéb szálláshelyek bıvítéséhez,
korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez (2. célterület);
c) gyerm ek- és i f j ú sá gi t u ri z m u sh oz kap csol ód ó m i n ıségi sz á l l á sh el yek és ka p csol ód ó
sz ol gá l t a t á sok kialakításához, már mőködı szálláshelyek bıvítéséhez, korszerősítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
d) sz á l l á sh el yh ez n em köt ıd ı:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bıvítéséhez, átalakításához és
eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).
Pályázók köre, a támogatás mértéke :
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú
tevékenységet folytató nonprofit szervezet és
aa) a fejlesztést hátrányos helyzető területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a,
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzető területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás
60%-a,
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthetı, az
összes elszámolható kiadás 100%-a,
de legfeljebb 35 000 000 forint.
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A támogatási kérelem benyújtása
 A támogatási kérelmet az egyes mezıgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén postai úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között
lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS
munkaszervezeti irodájához.
 Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idıszakban kizárólag egy támogatási kérelmet
nyújthat be.
 Ha az ügyfél a 12. § (1) és (3) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem
benyújtására nyitva álló határidın belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be,
hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a
kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.
Fıbb közös szabályok:
Településlista: támogatás kizárólag az 1./5. mellékletben szereplı településen vagy a 2./6.
mellékletben szereplı település külterületén megvalósuló fejlesztéshez vehetı igénybe.
Megvalósítási-, kifizetési határidı: a támogatási határozattal jóváhagyott mőveletet 2014.
december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésıbb 2015. január 31-éig nyújtható be.
A támogatási határozat jogerıre emelkedésétıl számított 6 hónapon belül be kell nyújtani az elsı
kifizetési kérelmet, a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett
beruházási kiadások legalább 10 százalékáról.
Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható
kiadás.
Elszámolható kiadások maximalizálása – Gépkatalógus, Építési Normagyőjtemény
Árajánlat
e rendelet hatálybalépését követıen/megelızıen legfeljebb 30 nappal állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérı nevét, címét és ajánlattevı nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén
adóazonosító jelét,
b) a kiadási tétel mőszaki adatait, és típus jelöléssel rendelkezı eszköz esetén legalább a konkrét
típust,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, ha az az árajánlat további
adataiból nem megállapítható,
e) a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérı,
f ) az ajánlattevı aláírását, és
g) az árajánlat kiállításának dátumát.

2013. novemberi HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

5

AZ

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS BEVEZETÉSÉVEL RÖVIDÜL AZ
ÜGYINTÉZÉSI IDİ

Magyarországon elsıként, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2013.
novembertıl az Egységes Kérelem jogcímeihez kapcsolódó kimenı iratait minısített
elektronikus aláírással hitelesíti.
A Hivatalnál bevezetett elektronikus aláírási rendszer lehetıvé teszi, hogy napi több tízezer döntést
aláírjon és kézbesítsen az MVH erre jogosított aláíró személye, ezáltal rövidül az ügyintézési idı.
Az így hitelesített iratok közlése (kiküldése) elektronikus formában történik az ügyfélkapus tárhelyre
azon ügyfelek vagy meghatalmazottainak részére, akik az elektronikus kapcsolattartási formát
korábban nyilatkozatban választották. A hagyományos kapcsolattartási formát választó ügyfelek
részére az elektronikusan hitelesített irat kiküldése postai úton történik. Az ügyfélkapura küldött
iratok a postai úton kézbesített, kézzel aláírt döntésekkel egyenértékőek.
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

ELKÉSZÜLT A 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Elkészült a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program, amelynek célja a fenntartható
fejlıdéshez szükséges környezeti feltételek biztosítása – mondta Tóth Katalin, a
Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára november 15-én Budapesten, a készülı
új programot tárgyaló konferencián.
A magyar jog szerint hatévente kell elkészíteni a Nemzeti Környezetvédelmi Programot, amelynek
része a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv.
A most záruló 3. program eredménye, hogy Magyarországon csökkent az üvegházhatású gázok
kibocsátása, a keletkezett hulladék mennyisége és a vízfelhasználás is. Az erdıterület viszont 20
százalékra növekedett. Ugyanakkor az élıhelyek tovább darabolódtak, folytatódott a talajdegradáció,
és nem sikerült megteremteni a természeti erıforrások reális árazását.
Rácz András, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára a finanszírozásról elmondta: a
2007-2013 közti uniós költségvetési idıszakban a környezetvédelmet szolgáló KEOP-ban 36 milliárd
forintot használtak fel. A 2020-ig tartó következı idıszakban a KEHOP nevő új programban 31,3
milliárd forint szerepel, de a csökkenés csak látszólagos, mivel más operatív programok is
tartalmaznak környezetvédelmi tételeket.
A következı 6 évre szóló program elkészítése egy évvel ezelıtt kezdıdött, teljesen alulról épül,
olyannyira, hogy a politika még irányt sem szabott a munkának. A társadalmi vita módosításait is
átvezetik a jelenlegi szövegen, majd az Országgyőlés fogadja el.
Magyarország területének 30 százaléka természetközeli állapotú terület, amely nagyon jó arány az
unión belül. A nemzeti parkokban a védettségi szint helyreállítása érdekében 250 ezer hektárnak
kellene visszakerülnie állami tulajdonba, melybıl 150 ezer hektár esetében már megvalósult és 2015ig további 100 ezer hektár állami tulajdonba vétele szükséges. Az idén 1,4 milliárd forint szerepel erre
a célra a költségvetésben.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV AZ EU AGRÁRIUMÁRÓL

Az Európai Unió mezıgazdaságával, erdészetével, halászatával kapcsolatos adatokat
tartalmazó, interneten keresztül is elérhetı zsebkönyvet adott ki az Eurostat. A kiadvány
egyik fejezete a vidékfejlesztéssel is foglalkozik.
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat idén is összeállított egy zsebkönyvet az EU
legfontosabb mezıgazdasági, erdészeti és halászati adataival. Az angol nyelvő kiadvány – amely mind
a közvélemény, mind a szakterületen dolgozók számára készült – táblázatok és diagramok
segítségével igyekszik áttekintést adni az ágazatok helyzetérıl nyolc fejezetre tagolva, amelyek közül
az elsı az EU legújabb tagállamáról, Horvátországról szól. A többi fejezet információt nyújt a
legutóbbi, 2010-es mezıgazdasági összeírásról, a mezıgazdaságra vonatkozó gazdasági jelentésekrıl
és árakról, a termelésrıl, agrár-környezetvédelemrıl, vidékfejlesztésrıl, valamint az erdészetrıl és
halászatról is.
Az adatok szerint az egységnyi munkaórák utáni jövedelem emelkedése a mezıgazdaságban 2005 és
2012 között Magyarországon volt az egyik leglátványosabb. Ugyan a 2004-ben csatlakozott
országoknál ez hasonlóképp történt, hazánk a negyedik helyet érte el 64 százalékos eredménnyel,
ráadásul ez fıként a termelési tényezık jövedelmezıségének növekedésébıl származott, míg a
minket megelızı Szlovákiában és Lettországban fıként a szükséges munkaerı leszorításának volt
köszönhetı a bevételek emelkedése. Magyarországon emelkedett a leginkább, 65 százalékkal ebben
az idıszakban a gabona eladási ára, ám 2011 és 2012 között hazánkban csökkent a harmadik
legnagyobb mértékben a megtermelt mennyiség a viszontagságos idıjárás miatt. A zsebkönyv szerint
– több más térségbeli országhoz hasonlóan – hazánkban is magas a vidéki munkanélküliség aránya,
valamint a foglalkoztatottság különbsége a vidéki és a városi területek között. A megújuló
energiaforrásokon belül Magyarországon a legnagyobb a fa használatának aránya az EU-ban, és a
hazai gazdaságokra a legjellemzıbb, hogy másodlagos tevékenységgel egészítik ki a jövedelmüket.
A kiadványt az alábbi linkre kattintva lehet letölteni vagy e-mailben kérni, illetve nyomtatva
megrendelni:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-FK-13-001
Forrás: Eurostat

A

VIZSGÁLT ÉLELMISZEREK 60 SZÁZALÉKA MEGFELELT A
MAGYAR TERMÉK RENDELET ELİÍRÁSAINAK

A magyar termék jelölést használó élelmiszerek országos ellenırzése egyéves türelmi idıt
követıen, szeptember óta folyik, a vizsgált élelmiszerek hatvan százaléka megfelelt az
elıírásoknak - számolt be a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért
és agrárigazgatásért felelıs államtitkára november 14-i sajtótájékoztatóján Budapesten.
Kardeván Endre elmondta, hogy szeptember óta összesen 240, a rendelet hatálya alá tartozó
terméket vizsgáltak a megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságai. Az ellenırzések döntı többségénél nem találtak hibát. A NÉBIH által elrendelt
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célellenırzés során a szeptemberi és októberi hónapokban eddig összesen 106 létesítményben
végeztek helyszíni ellenırzést az önkéntes jelölést használók körében, és 103 mintavételes ellenırzést
hajtottak végre - tette hozzá.
Ismertette: a Magyar Termék Nonprofit Kft. elsıként vállalta, hogy a rendelet elıírásainak megfelelı
védjegyet kidolgozza és bevezeti, jelenleg több mint 100 gyártócéggel van érvényes licensz
szerzıdése, és 20 cég tanúsítása folyamatban van. A védjegy használatára kétezer termék jogosult,
ennek 70 százaléka élelmiszer. A kormányzat vizsgálja a védjegyhasználat további ösztönzésének
lehetıségeit.
A magyar termék rendelet bevezetése óta jelentısen nıtt azoknak a fogyasztóknak a száma, akik
magyar élelmiszert választanak Ffolytatódik a magasabb minıségi színvonalú élelmiszerekre
vonatkozó szabályozások kidolgozása, a Magyar Élelmiszerkönyv kézmőves elıállítású élelmiszerekre
vonatkozó részletes irányelve várhatóan az idén decemberre készül el. Kötelezı lesz a kiváló magyar
élelmiszer logó alatt a "magyar termék", a "hazai termék" és a "hazai feldolgozású termék" kiegészítı
felirat feltüntetése is, hogy itt is egyértelmő legyen, hogy melyik az a termék, amelynek csak a
feldolgozását végzik Magyarországon.
Kitért arra is, hogy jelentısen növekedett a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyes termékek –
azaz a legalább 50 éves múltra visszatekintı tájjellegő élelmiszerek – száma, az idén 12 elıállító 16
terméke kapta meg a HÍR-védjegyet, ezzel 114-re emelkedett a számuk.
Forrás: MTI

BEMUTATTÁK A MAGYAR PÉKSZÖVETSÉG ÚJ VÉDJEGYÉT HAJDÚSZOBOSZLÓN
A Magyar Pékszövetség védjegye garanciát jelent arra, hogy a vásárlók jó minıségő, magyar
terméket kapnak – jelentette ki Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a november 15-i
eseményen.
A tárcavezetı fontosnak nevezte, hogy vásárló azonnal lássa, hogy magyar pékségbe, vagy külföldi
érdekeltségőbe érkezett.

A magyar termékkampány a csabai kolbásszal indult, de része a kenyér, a hal, a liba és a vízi
szárnyasok, illetve a disznótor is.
Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke közölte, hogy néhány héten belül megjelenik a
boltokban a Magyar pékség - Pékszövetség tagja feliratú védjegy, amely garantálja, hogy a magyar
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tulajdonú, magyar alkalmazottakat foglalkoztató pékségben jó minıségő, magyar alapanyagokból
készült termékeket kap a vevı.
Magyarországon jelenleg mintegy 1100 magyar pékség van, közülük 400 a Magyar Pékszövetség
tagja, de lehetıvé teszik, hogy valamennyien pályázhassanak a szervezet új védjegyének használatára
– mondta a szövetség elnöke.
400-600-ra tehetı a külföldi pékségek száma, 90 százalékuk albán pékség. Utóbbiak többsége nem a
magyar elıírásoknak megfelelıen gyártja termékeit, a vásárlók azonban jószerével nem tudják, hogy
nem magyar pékségben járnak, mert a hozzájuk kapcsolódó mintaboltban magyarul beszélnek. Ezek
a pékségek természetesen nem juthatnak hozzá a magyar pékség védjegyhez, így a fogyasztó
egyértelmően tudhatja majd, hol vásárol.
Elmondta azt is, hogy a jövı héten szándéknyilatkozatot írnak alá a vertikum összes szereplıjével
annak érdekében, hogy a vetımagtól a késztermékig, vagyis a termıföldtıl az asztalig nyomon
követhetı legyen a termék útja.
Forrás: MTI

ÉLELMISZER-IPARI FORGÓESZKÖZHITEL-PROGRAMOT INDÍT A KORMÁNY
Élelmiszer-ipari forgóeszközhitel-programot hirdet meg az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. 6 milliárd forintos keretösszeggel, 2014. június 30-áig történı hitelszerzıdés-kötési
lehetıség biztosításával, az errıl szóló kormányhatározat november 12-én jelent meg a
Magyar Közlönyben.
A hitelprogramot az élelmiszeripari vállalkozások számára maximum 6 éves lejárattal, azon belül
maximum 3 éves türelmi idıvel, minimum 5 millió, maximum 500 millió forint hitelösszeggel hirdeti
meg az MFB.
A hitelt a többi között húsfeldolgozással és -tartósítással, húskészítmény gyártásával, gyümölcs és
zöldség feldolgozásával, gyümölcslé, tejtermék, malomipari termék, tésztafélék és főszerpaprika
gyártásával, illetve szılıbor termelésével foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe forgóeszközök
finanszírozására, valamint élelmiszeripari célú forgóeszközhitel kiváltására.
Az egy vállalkozás által az MFB agrár forgóeszközhitel-program, valamint az élelmiszer-ipari
forgóeszközhitel-program keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500
millió forintot. A hitelintézetek által felszámítható kamatfelárat a vidékfejlesztési miniszter
bevonásával határozzák meg.
A kormányhatározat értelmében a vidékfejlesztési miniszter a hitelprogram keretében hatályos
hitelszerzıdéssel rendelkezı vállalkozások esedékessé váló kamatfizetéséhez legfeljebb 50 százalékos
mértékő, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít. Emellett intézkedik annak
érdekében, hogy a vállalkozás a kamattámogatás figyelembe vétele nélkül számított teljes kamat
hitelintézet számára történı megfizetését követıen, a kamatfizetésrıl kapott igazolás alapján
benyújtott kérelemmel kezdeményezze a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a
kamattámogatás kifizetését.
Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének kibıvítésével a zöldséggyümölcs ágazat 8 milliárd forintos forgóeszközhitel-keretébıl még rendelkezésre álló 2,2 milliárd
forinthoz pedig a jövıben hozzájuthatnak az egyéb mezıgazdasági, erdészeti és halászati
termékpályákon mőködı minısített elismeréssel rendelkezı termelıi csoportok is.
Az új hitelterméket és a TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram módosítását még ebben az évben
meghirdeti az MFB Zrt. és várhatóan a jövı év elejétıl lesznek elérhetıek a vállalkozások számára.
Forrás: MTI, Vidékfejlesztési Minisztérium
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A TEPERTİS POGÁCSA FELKERÜLT A KÜLÖNLEGES TERMÉKEK UNIÓS LISTÁJÁRA
Az Európai Bizottság mint hagyományos, különleges terméket nyilvántartásba vette a
„Tepertıs pogácsát”. Ez az elsı magyar „hagyományos különleges termék”, amelyet
bejegyeztek.
A „Tepertıs pogácsa” különleges tulajdonságát a sertéstepertı és sertészsír alapanyag használata, a
tésztakészítés sajátos technikája, a fizikai-kémiai jellemzık és érzékszervi tulajdonságok adják. A
tepertıs elnevezés utal a hagyományos alapanyag felhasználására, a „pogácsa” pedig a különleges,
kerek, hengeres alakúra szaggatott sós süteménynek a hagyományos elnevezése Magyarországon.

A nyilvántartásba való felvételt a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje kezdeményezte. A termékleírásban
rögzítettek szerint elıállított termék csomagolásán feltüntethetı a termék megnevezésével egy
látómezıben a hagyományos különleges termékek uniós szimbóluma, továbbá a címkézésben
megjeleníthetı a „hagyományos különleges termék” megjelölés, vagy a „HKT” rövidítés. A termék
forgalomba hozatalakor a címke a következı tájékoztatást is tartalmazhatja: „magyar hagyományok
szerint elıállított”.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

ORSZÁGOS PROGRAMAJÁNLÓ
1.) Disznótoros csemegékkel búcsúzik a Vidékjáró
Pálinka, hurka, kolbász, szalonna, töpörtyő, sajt, szalámi,
orjaleves, hájas tészta – ilyen és ehhez hasonló disznótoros
finomságokat ajánl az idei Vidékjáró sorozat utolsó
rendezvénye november 30. és december 1. között.

A néphagyomány szerint már évszázadokkal ezelıtt, az András havának is nevezett novemberben
kezdıdött a disznóvágások idıszaka. A tradíciókhoz kapcsolódva 2013. november 30-án és
december 1-jén kerül sor a – Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) által idén
tavasszal kezdeményezett – Vidékjáró programsorozat záró rendezvényeire, az „András havi
disznótoros napokra”.
A FATOSZ és Vidékjáró együttmőködı partnerei a programsorozat megszervezésével a magyar
vidék sokrétő bemutatását, a hagyományok széleskörő megismertetését és ápolását, a vidéki
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Magyarország értékeinek népszerősítését tőzték képzeletbeli zászlójukra. A több turisztikai és
vendéglátással, valamint helyi termék elıállítással foglalkozó szakmai szervezet koordinálásával
megvalósult Vidékjáró tematikus napok során idén márciustól minden hónapban elvitték az
érdeklıdık ezreit rendezvényeikre, melyekhez országszerte kapcsolódtak a falusi vendégasztal
szolgáltatók, falusi szállásadók, csárdák, vidéki éttermek, borászatok, pálinkaházak, tájházak,
kézmővesek, hagyományırzı egyesületek és más civil szervezetek. A sajtnapokkal kezdıdıen,
egyebek között a táncház és a tájházak napján keresztül egészen a csárdanapokig változatos és
emlékezetes rendezvények sokaságán vehettek részt az érdeklıdık.
A Vidékjáró programsorozat 2013. évi programjainak zárásaként „András havi disznótoros
napokra” várják országszerte a vendégeket. Valódi gasztronómiai csemegének ígérkezik a tematikus
nap, hiszen az András nap „környéke” már régen összefonódott a disznóvágással. A tél közeledtével
a disznótoros ételek mellett a forralt borok és finom pálinkák kóstolásának ideje is elérkezik: a
FATOSZ ezt a hagyományt kívánja bemutatni a programhoz kapcsolódó partnerekkel együtt.
Számos vidéki csárda, panzió, falusi szálláshely és vendéglátóhely a mai napig ırzi a disznótoroshoz
kapcsolódó receptjeit, a disznóvágási hagyományok ápolását. A magyar emberek egyre szívesebben
járnak olyan helyekre, ahol a feltálalt ételek hagyományos receptúra alapján, megbízható, kiváló
minıségő alapanyagokból készülnek, megırizve a valódi vidéki ízeket.
A központi helyszín a lajosmizsei Tanyacsárda, ahol december 1-jén hagyományos falusi
disznóvágást tartanak. délelıtt 10 órától, a látogatók pedig finom falatok és pompás nedők
elfogyasztás mellett végigkísérhetik a húsfeldolgozás és a toros étkek elkészítésének menetét. A jó
étvágyhoz cigányzene szól majd, ám akik ezen a napon nem tudnak ellátogatni a Tanyacsárdába,
azok november 29-30-án az étteremben kóstolhatják meg a disznótoros ételeket.
Az „András havi disznótoros napok” kiemelt helyszínei – elızetes bejelentkezés alapján – a bugaci
Gedeon Tanya, a bárándi, Koroknai Porta, a csorvási Eszter Tanya és a Patóhegyi Borházfalu, a
Kondorosi csárda, a Koczor pincészet, aSóvirág vendégház, a Turul vendéglı, a Santos étterem és a
Tordasi csárda. Mi mással várhatnák a vendégváró gazdák, az elızetesen bejelentkezett gasztronómia
szerelmeseit, mint a hagyományos disznóvágás hangulatának bemutatásával, finom toros ételekkel és
nedőkkel. Az elıre borítékolható, hogy unatkozni egyik helyen sem lesz lehetıségük a vendégeknek.
A Vidékjáró programsorozat záró rendezvényeihez folyamatosan csatlakoznak az ország sok-sok
részébıl a falusi vendégasztal szolgáltatók, falusi szállásadók, csárdák, vidéki éttermek, borászatok és
pálinkaházak és a „disznóságok” termelıi, készítıi. A részletes kínálatról, az elızetes bejelentkezés
határidejérıl és feltételeirıl a videkjaro.hu oldalon folyamatosan találhatók naprakész információk.
Mi más is lehetne a vendégcsalogató „zárszava”, minthogy a régi falusi szokás most a városban
élıknek is elérhetıvé válik. A szervezık szeretnék, ha minél szélesebb kör ismerné meg a
hagyományos disznóvágás és disznótoros hagyományát, közelebb kerülve a vidéken élıkhöz, a
magyar vidék szépségeihez.
Forrás: FATOSZ

2.) XIII. TATAI VADLÚD SOKADALOM
Tata neve jól ismert a magyarországi és a külföldi
madármegfigyelık mind népesebb táborában. Az Öreg-tó, ez az
alig 2 km2 felülető, mesterséges tó, az ıszi-téli idıszakban olyan
fantasztikus látványosságot kínál a természetkedvelıknek, mely
méltán teszi világszerte híressé a tavat. Ez a látványosság pedig
nem más, mint a vízimadarak, kiemelten a vadludak ıszi-téli
vonulása.
A távoli északi költıterületeikrıl a Kárpát-medencébe érkezı vadludak évszázadokkal ezelıtt itt, a
tatai Öreg-tavon alakították ki egyik legrangosabb – 1989 óta nemzetközi egyezménnyel is védett –
pihenıhelyüket. Tízezrével érkeznek minden év novemberében, hogy a hideg téli hónapokat itt
töltsék, aztán februárban-márciusban visszaindulnak skandináviai, szibériai költıhelyeik felé. Amitıl
e látványosság Európa-szerte egyedülálló, az az, hogy az Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenıhely, amelyet egy város szinte teljesen körülvesz. Nem is akármilyen város! Tata, a „Vizek
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városa”, Magyarország legjelentısebb vízi várával, a barokk építészet megannyi mőemlékével és
persze a modern kor épületeivel olyan keretet nyújt a madármegfigyeléshez, amelyet látni kell!
A november 29-30-i Tatai Vadlúd Sokadalom egész napos rendezvénysorozatával elsısorban a távoli
északi tundrák üzenetét magukkal hozó vadludakat köszönti k. Olyan fesztivál, amelyen a
látványosságról és a hangulatról a sok ezernyi vadlúd gondoskodik, a vendégek pedig mi, emberek
vagyunk.
Forrás: vadludsokadalom.hu

3.) Fiatal Gazda Információs Börze Gyırben
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