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IDÉN IS FOLYtAtÓDIK A NeMzetI tANYAFeJLeSztÉSI PrOGrAM

A magyar tanyavilág nem kizárólag a magyar történelmi örökség része, nem pusztán turisztikai látványosság, nem egy közpénzekből
fenntartható skanzen, hanem a jövő záloga. A
tanyákon élők sem lehetnek másodrangú állam
polgárok, felelős és hatékony kormányzati lépé
sek szükségesek ahhoz, hogy a több mint háromszázezer tanyasi polgár által a mindennapokban
viselt hátrányok fokozatosan csökkenjenek. Ez a
felismerés vezette a Kormányt, amikor a 2007ben megalapított Magyarországi tanyákon
élők egyesületének (mTée) szakmai programja alapján tavaly meghirdette a Nemzeti
Tanyafejlesztési Programot, mely nagy sikerére való tekintettel idén is folytatódik.
A tanyákon élők a rendszerváltást követően
az elfeledettség és a magára hagyottság keserű
kenyerét ették. Sajnos ki kell mondanunk, hogy a
mindenkori kormányzati politika korábban nem
adta meg a kellő figyelmet a tanyasi embereknek,
nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a
tanyákon élők által a mindennapokban viselt
hátrányokat fokozatosan csökkenteni tudja.
A tavalyi költségvetésben először jelent meg
a tanya, mint megőrizni és fejleszteni kívánt
terület. A tanya és a tanyás településrendszer
ugyanis nemzeti örökségünk része, egy igazi
magyar sajátosság, ha úgy tetszik, hungarikum,
melynek fenntartása és fejlesztése nemzeti érdek. az első Tanyafejlesztési Program révén
közel egymilliárd forint támogatást kapott
a magyar tanyavilág: tanyasi gazdálkodók
és települési önkormányzatok egyaránt. a
program, két fő célt szolgált. az első cél, hogy
a tanyákon élők tiszta ivóvízzel történő ellátá
sával, a tanyasi infrastruktúra fejlesztésével, a
tanyák energiaellátásának biztosításával, a dűlő
utak karbantartásával a kormány megteremtse a

tanyás térségek fenntarthatóságának feltételeit,
azaz élhető életet teremtsen a tanyákon.
a program másik célja, hogy a tanyasi áruk
piacra jutásának elősegítésével, önkormányzati
tulajdonú nonprofit boltok alapításával, a tanyasi
áruk nagybani piacának létrehozásával megélhetést teremtsen a tanyán élő és gazdálkodó csa
ládok számára, és biztosítsa az egészséges ma
gyar élelmiszerekhez való hozzáférést minden
magyar ember, minden hazai fogyasztó számára.
Külön örülök annak, hogy a Tanyaprogram
támogatása kapcsán valódi nemzeti egység mu
tatkozott meg a kormánypártok és az ellenzék között. Örömömre szolgál, hogy a jobb és baloldali
pártok egyaránt fontosnak ítélték meg a tanyasi
emberek ügyét, és pártpolitikai csatározások helyett jobbító szándékkal igyekeztek javaslataikkal
még sikeresebbé tenni a Tanyaprogramot.
A Nemzeti Tanyafejlesztési Program céljaiból látható, hogy a kormány támogatja a tanyákon élő honfitársainkat, valamint megőrzendő
értékként tekint a magyarországi tanyás térségekre. E program kitűnő eszköz arra is, hogy a
hazánkat többnyire silány minőségű, nem ritkán
még az egészségünkre is ártalmas élelmiszerekkel ellátó multicégek helyett a helyben megtermelt árut, a magyar termelőt, és végső soron
minden magyar fogyasztót részesítsen előnyben.
Meggyőződésem szerint a Nemzeti Tanya
fejlesztési Program a kormány egyik legfőbb
sikertörténete lesz. Sikertörténet, mert visszaál
lítja a tanyasi emberek munkájának becsületét,
sikertörténet, mert támogatja nemzeti örökségünknek, hazánk kultúrtörténeti és tájképi sajá
tosságának, a magyar tanyavilágnak a megmaradását. De legfőképpen azért lesz sikertörténet,
mert a hagyományos tanyasi gazdálkodási for
ma megerősítésével és támogatásával lehetősé
get biztosít arra, hogy újra egészséges magyar
élelmiszer kerüljön a családok asztalaira.
A tavaly első ízben meghirdetett Tanyaprog
ram eredményei rövidesen országszerte kéz
zel foghatóvá válnak. a felső-kiskunságban,
szabadszálláson éppen a múlt héten adtuk
át a Tanyafejlesztési Program forrásaiból felújított regionális piacot, kunszentmiklóson
magyar termékház és piac, kerekegyházán
tejfeldolgozó, tiszaalpáron helyi piac, kiskunmajsán helyi piac, fülöpházán pedig tészta-

üzem és baromfi vágópont kerül hamarosan
átadásra. Ezen felül önkormányzataink össze
fogásával saját boltokat nyitunk a fővárosban
és egyéb helyeken azért, hogy a helyben megtermelt egészséges jó minőségű árunak biztos
piacot biztosítsunk. Felújított és karbantartott
dűlőutak, tiszta ivóvíz, épülőszépülő tanyagaz
daságok jelzik a tavalyi Tanyaprogram sikerét.
a Tanyafejlesztési Program forrásaira a
pályázatokat 2012. július 9-től augusztus 31ig lehet benyújtani. a pályázatok elbírálásának határideje: 2012. október 31. A program
sikere abban rejlik, hogy a kiírásokat követően
a pályázatokat hamar elbírálják, és a források
valóban oda jutnak, ahová jutniuk kell: a tanyán
élőkhöz. E program lendületet és új lehetősé
get ad ezeknek az embereknek, hogy az általuk
megtermelt élelmiszereket piacra juttassák és
fejlesszék tanyagazdaságuk infrastruktúráját.
A települési és térségi fejlesztési célok között
szerepel a tanyán termelt áruk piacra jutásának támogatása, erre a célra mintegy 450
millió forint használható fel. a külterületi
földutak karbantartását szolgáló útjavító
eszközök megvásárlására mintegy 300 millió forint fordítható. a villany nélküli tanyák
energiaellátását szolgáló önkormányzati fejlesztéseket mintegy 120 millió forinttal lehet
támogatni. a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére 100 millió forint költhető, a térségi
tanyafejlesztési programok kidolgozására
pedig mintegy 70 millió forint nyerhető el
összességében, a tanyagazdaságok korszerűsítésére, felújítására pedig 400 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.
Reményeim szerint a Tanyafejlesztési Program újbóli meghirdetésével ismét nagy sikereket
fogunk elérni. Tisztán, egészségesen, úgy mint
régen – nekünk ez a mottónk, ez a célunk.
Rendületlenül hiszek abban, hogy a magyar vi
dék és tanyavilág épp úgy el tudja látni egészsé
ges élelmiszerekkel a városi családok asztalait,
mint már annyiszor a történelem folyamán. Si
kerünknek így minden magyar ember, minden
városi polgár is részesévé válik majd.
Balogh József, országgyűlési képviselő
a Magyarországi Tanyákon Élők
Egyesületének elnöke
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Élelmiszertermelés, élelmiszerbiztonság
Tájékoztatás az élelmiszerlánc-felügyelet díjról és a díjszabás rendeletről
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetésének, és a díjszabás rendelet átalakításának célja az egyenletesebb közteherviselés.
Eddig a díjak nagyrészt a vágóhidakat terhelték, ugyanakkor más élelmiszeripari ágazatok
terheltsége elenyésző volt. Ezen kívánt a Kormányzat változtatni.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §
alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó
tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A felügyeleti díj
alá tartozó tevékenységnek minősül:
– élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása;
– élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, növényi
termék, illetve a szaporító és ültetési anyag
forgalmazása;
– élelmiszer előállítás, vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést;
– takarmány előállítás, vagy forgalmazás;
– állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása, vagy forgalmazása;
– növényvédőszer, termésnövelő anyag, vagy
EK műtrágya előállítása, vagy forgalmazása;
– állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása,
vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala;
– élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és
fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó,
gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató

állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése;
– szaporítóanyag előállítása, vagy tárolása;
– növény-egészségügyi, állat-egészségügyi,
élelmiszer-, vagy takarmányvizsgáló laboratórium üzemeltetése;
– állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása.
A felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályait a 40/2012 (IV. 27.) VM
rendelet tartalmazza.
A felügyeleti díj bevallási határideje 2012.
május 31. A Hivatal 2012. június 30-ig – mulasztási bírság kivetése nélkül – elfogadta az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj kapcsán beküldött bevallásokat, illetve ugyanezen időpontig
lehetőséget biztosított a már beküldött bevallások módosítására is.
A július 31-ei befizetési határidő azonban
nem módosult.
A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett, vagy annak meghatalmazottja részéről
ügyfélkapus regisztráció szükséges. Az ügyfélkapus rendszer aktiválását bármelyik okmányirodában, kormányhivatali és adóhatósági
ügyfélszolgálaton és a külképviseleteken személyesen lehet kezdeményezni, részletesebb
információ a Kormányzati portálon (www.
magyarorszag.hu) található.
A bevallási felület a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján (www.
nebih.gov.hu) elérhető, ahol megtalálható
az ahhoz készült kitöltési segédlet (http://
www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/felugyeleti_dij_bevallas.html), valamint továb-

bi információk (http://www.nebih.gov.hu//
kapcsolatfelvetel/gyik/felugyeleti_dij) is.
További információért keresse fel a NÉBIH
honlapját, kérdéseivel forduljon a NÉBIH
ügyfélszolgálatához a 06-1/336-9024 telefonszámon, vagy küldje meg azokat a felugyeletidij@nebih.gov.hu elektronikus levélcímre.
Tekintettel arra, hogy a megadott telefonszám nagyon leterhelt, célszerűbb a kérdéseket
a megadott elektronikus levélcímre elküldeni,
ez esetben a válaszokat is írásban kapja meg
az érdeklődő
A Csongrád megyei Kormányhivatal
honlapján www.csmkh.hu a Hivatali Tájékoztatóban ugyancsak találnak információt
az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról..
2012.07.02.-án megjelent a 63/2012
(VII.2) VM rendelet az új díjszabásokról. A
rendelet állategészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó része 2012.08.01-vel lép hatályba.
A rendelet több díjtételt megszüntetett, nem kell
fizetni pl. a belföldi állatszállításokért, és több
engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárásért. Jelentősen csökkent a húsvizsgálatért
fizetendő díjak összege, csak az Európai Unió
által meghatározott minimumdíjat kell fizetni.
A rendelet a teljes élelmiszerláncra vonatkozólag határoz meg díjakat, megjelenésével
több díjtétel rendelet is visszavonásra került.
Az egyéb jogszabályokban meghatározott, még
érvényben levő díjak azonban nem változtak
Dr Farle Csaba
igazgató főállatorvos
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság

Prémium minőségű étolajok Szegedről
Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy a
boltok polcain található étolajok között nem sok
különbség van, legfeljebb az áruk és a csomagolásuk tér el. El kell azonban különítenünk a
hagyományos és az úgynevezett prémium kategóriás termékeket. Előbbi csoportba a sokak által használt és különböző márkaneveken forgalmazott napraforgó eredetű étolajok tartoznak,
amelyek extrahálással, azaz kémiai oldószeres
feldolgozással készülnek. Prémium termékként viszont kizárólag hidegen sajtolt növényi olajok hozhatók forgalomba, ezzel az ősi
gyártási móddal ugyanis minden természetes
összetevő a végtermékben marad. A prémium
jelző azonban arra is utal, hogy az ilyen olajok
– mint az extraszűz olívaolaj – ára jóval magasabb a hagyományos termékekhez képest,
ezért az átlag magyar fogyasztó ritkán találkozik velük. Hogy miért kerül olyan sokba a példaként említett olívaolaj és a hozzá
hasonlók? Egyrészt a különleges beltartalom
miatt kell a zsebünkbe nyúlnunk. A növényi

olajok minősége ugyanis a telítetlen zsírsavak
arányától függ. Egész pontosan az egyszeresen
telítetlen olajsav (omega-9 zsírsav) és a háromszorosan telítetlen linolénsav (omega-3 zsírsav)
azok, amelyek rendkívül jó hatással vannak az
emberi szervezetre. Az olívaolajban az olajsav
aránya 80 % felett van, míg a hagyományos
napraforgóolajokban ez csak 20 %. A magas
ár másik oka pedig egyszerűen az, hogy az olívaolaj importcégeken keresztül kerül Magyarországra, s a kereskedelmi lánc minden tagja jól
akar járni.
A szegedi székhelyű Gabonakutató Nonprofit Kft-ben komoly munka folyik annak
érdekében, hogy az átlagfizetésből élő emberek is hozzájuthassanak kiváló minőségű
étolajokhoz. Olyan termékcsalád kidolgozásán fáradozunk, amely beltartalmi értékei
alapján a prémium kategóriába sorolható,
ugyanakkor előállítása belföldön is olcsón
megoldható. Első lépésben a célra legmegfelelőbb növényfajokat választottuk ki. A zsírsav

bioszintézis biokémiai hátteréből adódóan
ugyanis nincs olyan faj, amely olaj- és linolénsavat is nagy arányban tartalmazna. Olyan
növényfajokat kellett találnunk, amelyek
nagy mennyiségben tartalmazzák e két zsírsav valamelyikét, a magyar gazdák pedig
rendelkeznek a termesztésükhöz szükséges
ismeretekkel és technikai háttérrel. Ebből
kifolyólag esett a választásunk a napraforgóra és az olajlenre. A következő lépés a speciális fajták előállítása volt. Ez az a pont, ahol
a növénynemesítők beleszólhatnak a dolgok
menetébe. A hidegen sajtolt étolajok íze, illata
és zsírsavösszetétele ugyanis nagymértékben
fajtafüggő, vagyis kitartó munkával jelentősen módosítható. Néhány évvel ezelőtt egy új
nemesítési programot indítottunk útjára a
szegedi kutatóintézetben. Jelentős műszaki
fejlesztéseket hajtottunk végre, hogy laboratóriumi körülmények között modellezni tudjuk a
hidegen sajtolást. Ezáltal összehasonlíthatóvá
vált a különböző növényi minták olajkihozatala
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Élelmiszertermelés, élelmiszerbiztonság
és -minősége. Az ebből származó előnyöket
kihasználva, következetes szelekcióval sikerült
megváltoztatnunk a hagyományosnak mondott
napraforgó- és lenfajták zsírsavösszetételét:
napraforgó esetében az olajsavszintet stabilan 90 % fölé, míg olajlen esetében a linolénsavszintet stabilan 55 % fölé emeltük.
Számos kedvező élettani hatása van ezeknek
a molekuláknak. Csökkentik például a vér káros
koleszterin szintjét, ezáltal hatékonyan védenek
az infarktustól és az agyvérzéstől. Serkentik az
agyműködést, jó hatással vannak a szervezet ellenállóképességének fokozására, javítják a fizikai erőnlétet, segítenek az ízületi gyulladások és
a májbetegségek gyógyulásában. Sokkal jobban
ki kellene használnunk ezeket az egészségmegőrző hatásokat, hiszen Magyarország lakosságának fele túlsúlyos, 2,5 millió embernek magas
a vérnyomása és népbetegségnek számítanak a
szív- és érrendszeri elváltozások. A hosszútávú

megoldás kulcsfontosságú eleme lesz a mindennapi táplálkozás tudatosabbá tétele, ezen belül
a minőségi alapanyagok felhasználásának előtérbe helyezése. Az olajsavban gazdag étolaj
használata további, úgynevezett konyhatechnikai előnyökkel is jár: magasabb az oxidatív
stabilitása, ezáltal füstképződés nélkül akár
220-230˚C-ra hevíthető, hosszabb ideig melegen
tartható és kevésbé avasodik, vagyis gazdaságosabban tárolható és használható.
Nemesítő munkánk végeredménye mindig
az új fajta, így van ez a fentiekben bemutatott
projekt esetében is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2011 tavaszán felvette a Nemzeti Fajtajegyzékbe Walcer
nevű, magas olajsavtartalmú napraforgó
hibridünket, egy másik fajtajelöltünk pedig
csehországi hivatalos kísérletekben szerepel. Olajlen tekintetében is megszülettek
az első biztató eredmények: legújabb faj-

tajelöltünk GK Lilu néven szerepel hazai
hivatalos kísérletekben. Nagy örömünkre
szolgál és megerősíti munkánk szükségességét,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága, a Bács-Kiskun,
Békés és Csongrád Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara, valamint a Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség által alapított 2011. évi
Dél-alföldi Innovációs Díj elnevezésű megmérettetésen a szakmai bizottság II. díjjal
jutalmazta műszaki és genetikai fejlesztéseinket. A kifejlesztett új növényfajták vetőmagjainak felszaporítása folyamatban van, így
a fogyasztók hamarosan találkozhatnak az új
étolaj termékcsaláddal a boltok polcain.
Áy Zoltán
kutató-fejlesztő mérnök
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Ipari Növények Főosztálya

A termőföldtől az asztalig felügyeli az élelmiszerláncot az új hivatal
Új hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrzi
március közepétől a magyar élelmiszerellátást a termőföldtől az asztalig, azaz a termeléstől kezdve a feldolgozáson, szállításon
keresztül egészen az értékesítésig. A szervezet célja, hogy a fogyasztók ellenőrzött, biztonságos élelmiszerhez jussanak.
Amikor az élelmiszerek kontinensnyi távolságból is érkezhetnek, különösen fontos, hogy
ellenőrzött, biztonságos élelmiszerek kerüljenek valamennyi család asztalára – fogalmazott
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
megalakulását bejelentő sajtótájékoztatón. A
tárcavezető hangsúlyozta: az élelmiszerbiztonság megőrzése, a lakosság minőségi és ellenőrzött élelmiszerekkel való ellátása kiemelt
kormányzati cél, nemzetbiztonsági érdek.
Az Európai Unió és a Nemzeti Vidékstratégia 2020 az élelmiszerlánc egészének
vizsgálatát javasolja a legmagasabb szintű
élelmiszerbiztonság megvalósítása érdekében. Az új hivatal az élelmiszerellátás teljes
útjának vizsgálatával biztosítja az ellenőrzött
élelmiszereket.
Az alapanyagok megfelelő minőségének
biztosítása érdekében a hivatalban önálló szervezeti egységként működnek a fajtakísérleti
állomások. A magyar növényfajtákra, vetőmagokra, azok mind szélesebb körben történő
termesztésére a miniszter szerint nagy szükség
van, hiszen elismert, kiváló minőséget képviselnek nem csak határon belül, de azon kívül
is. Ezt a célt a tárca pályázatokkal és hatósági
eszközökkel is támogatja.
A miniszter bejelentette, hogy az Európai Unió jóváhagyta az őshonos gyümölcs

tájfajták szaporítását és árusítását lehetővé
tévő rendeletet, így a jogszabály hamarosan
hatályba lép. A minisztérium feladata, hogy a
„száműzetésben tartott”, elfelejtett gyümölcsfajtákat újra divatba hozza, színesítve ezzel a
választékot. A faiskolákban alig néhány zöldség- és gyümölcsfajta közül válogathatnak a
fogyasztók, pedig több ezret őriznek belőlük
a hazai génbankok. Régi őshonos tájfajtáink,
mint a Szomolyai fekete cseresznye, a Gönc
vidéki sárgabarack, vagy a Szentesi rózsavirágú naspolya nemcsak az íz és a gazdag beltartalom miatt értékesek. Ezek a fajták az évszázadok során tökéletesen alkalmazkodtak a
környezetükhöz, ellenállóak, és általában nem
igényelnek vegyszeres kezelést sem.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MgSzH) és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összevonásával jött létre. Az új szervezet megalakulása
egyúttal teljesen újfajta élelmiszerellenőrzési
koncepciót is jelent – hangsúlyozta az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért
felelős államtitkár. Kardeván Endre bejelentette: a NÉBIH az élelmiszerláncot érintő
valamennyi kockázatot felügyeli, és képes az
egységes, hatékony fellépésre. Az ellenőrzési-felügyeleti rendszer veszélyhelyzetben lehetőséget ad az azonnali beavatkozásra. Ennek
érdekében létrejött egy új központi ellenőrző
csoport is, amelynek munkatársai országos hatáskörrel vizsgálódhatnak majd.
A hivatal megőrzi az MgSzH régi tevékenységi területeit, mint az állattenyésztés,
erdészet, borászat, emellett az élelmiszerbiztonsági feladatokkal kiemelten foglalkozik. Az
államtitkár beszámolt arról, hogy a másodla-

gos élelmiszervizsgálat beváltotta a hozzá fűzött reményeket, azaz a hatóságoknak sikerül
a silány termékeket már a raktárakban vagy
szállítás közben kiszűrni a forgalomból. A
NÉBIH a termőföldtől az asztalig kívánja
ellenőrizni az élelmiszerbiztonságot, ezért
új eszközöket is bevet a hivatal, melynek elnöke, Oravecz Márton bejelentette: várják
a lakossági bejelentéseket is, erre a célra egy
zöldszámot indítanak már a jövő héttől. A szervezet elsődleges feladata a megelőzés.
Az új hivatal egységes adatgyűjtési, - nyilvántartási és -elemzési rendszer kialakításával,
átfogó élelmiszerlánc-felügyeleti informatikai
rendszer kiépítésével, egységes élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis kialakításával és a
statisztikai adatszolgáltatás egységesítésével
kívánja szolgálni a fogyasztókat, az élelmiszerbiztonságot.
Az új hatóság nem csak felépítésében, de
arculatában és szemléletében is megújul. A
NÉBIH új logót és szlogent használ a jövőben, amely a benne megjelenő szántófölddel,
termésekkel és haszonállattal hűen tükrözi
a hitvallást: „termőföldtől az asztalig” ellenőrzött élelmiszereket biztosítani a fogyasztóknak.
Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája
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Vidék a főváros szívében – termelői piac nyílt a budapesti
Kossuth téren
Igazi piaci hangulat és széles termékpaletta fogadja a vásárlókat minden pénteken
a Vidék Mustra elnevezésű termelői piacon.
Budapesten egyedülálló módon a város központjában, a Vidékfejlesztési Minisztérium
épületének árkádja alatt az ország több
pontjáról érkező kistermelők, őstermelők,
biotermelők, magyar terméket, hungarikumot előállító élelmiszermanufaktúrák kínálhatják termékeiket. A vásárlók már kora
reggeltől válogathatnak a friss zöldségek és
gyümölcsök, pékáruk, húsáruk, tejtermékek,
lekvárok, szörpök, borok, pálinkák, olajok, savanyúságok, különböző hungarikumok és más
finomságok közül.
A 2012. június 29-én átadott termelői
piac több szervezet (többek között a G-Mentor Kft., a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége és a Média Center) összefogásával és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósulhatott meg. A Minisztérium
örömmel vállalta, hogy a rendezvény házigazdája legyen, hiszen a magyar agrárgazdaság
számára kiemelten fontos helyi élelmiszerfeldolgozás és -értékesítés támogatása, hogy
a magyar fogyasztók asztalára jó minőségű,
megbízható eredetű, változatos élelmiszerek
kerüljenek. A rendezvénysorozattal a minisztérium célja, hogy a vidék értékei, étkei folyamatosan jelen legyenek a főváros szívében, és lehetőséget biztosítson arra, hogy a budapestiek
és a turisták is megismerkedhessenek a vidéki
kultúrával, gasztronómiával.
A Vidék Mustra a tervek szerint késő
őszig minden pénteken reggel nyolctól este
hatig tart nyitva. A piacot minden péntek
hajnalban felépítik a Vidékfejlesztési Minisztérium épületének árkádjai alatt, ahol a
szervezők által biztosított árusító asztalokon
egyszerre akár 40-50 termelő kínálhatja portékáit. Hétről hétre újabb termelőknek szeretnénk megjelenési lehetőséget biztosítani. A
piac különlegessége, hogy a vásárlás előtt a vevők meg is kóstolhatják a kiválasztott termékeket, így biztosan nem éri meglepetés a vásárlót.
A Vidék Mustra első két rendezvénye nagyon
sikeresnek bizonyult, hosszú sorok kígyóztak
az árkádsor alatt, mind a vásárlók, mind az
árusok elégedetten nyilatkoztak. A piac nemcsak a vásárlók, de a termelők érdeklődését is
felkeltette, egyre többen jelentkeznek a szervezőknél, hogy megjelenésükkel szélesebb körű
ismertséget szerezhessenek áruiknak.
A Magyarország egyre több területén szerveződő helyi piacok, illetve helyi élelmiszerellátást célzó kezdeményezések azt mutatják,
hogy van igény a kiváló minőségű, friss, nyomon követhető, egészséges hazai termékekre.
Ahogy azt V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért
felelős államtitkár, a piac védnöke elmondta,
a rendezvénnyel a magyar terméket és a termelői piacot szeretnénk népszerűsíteni. Jelképes,
hogy a magyar termékek épp a Vidékfejlesztési
Minisztérium árkádjai alatt kapnak helyet, hi-

szen a tárca valóban szeretné ezeket a szárnyai
alá venni, és minden lehetséges eszközzel azok
előállítóit támogatni. A Vidék Mustra olyan
mintaértékű kezdeményezés, mely jó példával
szolgálhat a többi településnek, kerületnek is,
ösztönözve őket hasonló piacok szervezésére.
Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Főosztály
(Térségi Programok Osztálya)
Kis Zoltán, osztályvezető
Faggyas Katalin, kereskedelmi referens

Lüktet a Mars tér!
Az Olvasók közül ki az, aki ne ismerné a
szegedi Mars téri piacot? Biztosan járt már
itt mindenki, legalább egyszer. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy a Mars tér a déli régió legnépszerűbb agorája. Földrajzilag a Homokhátság közlekedési csomópontja, itt van a
buszpályaudvar. A megyeszékhelynek, Szeged
városának szinte egyébként is a mértani középpontjában van. A piac méltán kiérdemelte az
éléskamra jelzőt, hiszen Szegeden található a
régió legnagyobb és legsokszínűbb zöldség és
gyümölcs ellátója a lakosság részére.
A Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetésében működő majd tízezer négyzetméteres
gyalogos, asztalos piacon mindenki megtalálhatja magának a szükséges portékát. Joggal állíthatjuk, hiszen több száz őstermelő és kereskedő kínál itt naponta a konyha szerelmeseinek
ínyencségeket, finomságokat, s emellett akár
ruházati, vagy háztartási termékek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek.
Lüktet a Mars tér! Lassan két éve, hogy
a megújult piacterület, amely már a XXI. századnak megfelelő környezetben tudja elvarázsolni a látogatókat. A Nagycsarnokban, és a
kisebb csarnokokban, valamint a szabadtéri
asztalos piacon a vásárlás során megfordulnak
itt fiatalok, idősek, gyermekek, sőt talán nem is
gondolnánk, még a családfők, a férfiak is szívesen látogatják a Mars teret. Kulturált, a vevők igényeit szem előtt tartó lehetőség ez akár
szabadidő eltöltésére is. 325 férőhelyes parkolóval biztosítják az üzemeltetők a bevásárlók
számára a nyugodt, zavartalan beszerzést. Itt
különböző rendezvényeknek is helyet ad az
üzemeltető cég. A területen található még zöld
pihenőhely is, ahol szökőkút, csodálatos növények mellett pihenhető ki a vásárlás fáradalma.
Az üzembentartók szinte mindenre gondoltak,
hiszen a területen a modern világ szükségleteit
figyelembe véve, WIFIzésre is van lehetőség,
tehát azonnal a világhálóra csatlakozhatunk,
ha úgy tartja kedvünk.
A parkolóban lévő gépjárművek biztonsága
mellett a Mars téren a személyi biztonság is
garantált. A piacterületen állandó rendőri jelenléttel egy körzeti megbízotti iroda ügyel a
harmóniára. A piac nyitva tartása is híven tükrözi a fenntartók vásárlói szemléletét. Hajnal
négytől, minden hétköznap este nyolcig áll a
Mars tér a lakosság rendelkezésére. Szom-

baton délután három óráig, vasárnap pedig
délután egy óráig. Tehát főleg a hétköznapi
nyitva tartást érdemes figyelni kedves olvasók.
Munkaidő után felesleges a kapkodás, a kereskedők várják Önöket egészen este nyolcig,
hogy friss, finom és ízletes vacsora tudjon az
asztalra kerülni.
De nemcsak a Mars téri piac áll a vásárlók
rendelkezésére. A társaság üzemeltetésében
van a az Olajbányász téren a Tarjáni piac, a
Víztorony téri és az Újszegeden lévő Csanád
utcai, illetve a belvárosban a Szent István téren, valamint a Kiskundorozsmai kispiac is.
A piac honlapját (www.szvp.hu) is érdemes sűrűn látogatni, hiszen itt értesülhetünk a folyamatos kereskedői kampányokról, akciókról, no meg a családi, kulturális
rendezvényekről.
A piacon minden a vásárló érdekében történik. Jöjjön el, tapasztalja meg Ön is, hogy
„Szeged éléskamrája” a Mars tér!
Erdei Péter
ügyvezető
Szegedi Vásár és Piac Kft.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében
meghirdetett aktuális pályázatok
ÚMVP I. Tengely
1., Fiatal gazdák induló támogatása
(2012.07.16. - 2012.08.16.)
Az intézkedés célja a fiatal gazdálkodók kezdő gazdaságalapításának, valamint a
gazdasági birtok strukturális átalakításának
előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő
korstruktúrájának javítása. Az intézkedés hozzájárul a növénytermesztési, állattenyésztési,
vegyes gazdálkodási; termék-előállítási tevékenységet végezni szándékozó fiatal gazdálkodó vállalkozásának elindításához.
2., Állattartó telepek korszerűsítése
(2012. 08. 01. - 2012. 08. 31.)
A támogatás célterületei:
-	 az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását
és felhasználását szolgáló gépbeszerzés
építészeti-technológiai és infrastruktúra
beruházás megvalósítására;
-	 állati férőhelyek kialakítását, az állattartás
és az állatszállítás minőségének javítását
szolgáló gépbeszerzés, építészeti-technológiai és infrastruktúra beruházás megvalósítására;
-	 jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség
megőrzését biztosító építészeti, technológiai gépbeszerzés építészeti-technológiai és
infrastruktúra beruházás megvalósítására;
-	 az állattartási tevékenységhez kapcsolódó
munkafolyamatok elvégzésének minőségét
javító építészeti-technológiai beruházások
megvalósítására;
- a telepi állategészségügyi helyzetet, illetve
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a nyomon követhetőséget javító az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző építészeti-technológiaiberuházások
megvalósítására.
3., GAZDANET-program (2012.09.01. 2012.09.30.)
Ebből a támogatásból vissza nem térítendő
támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez.
ÚMVP III. tengely
1., Turisztikai tevékenységek ösztönzése
(2012.07.01. - 2012.07.31.)
A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése
és minőségének fejlesztése révén a települések
vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítése. A mezőgazdasági termelés és
helyi értékesítés összekapcsolása a falvak turisztikai kínálatával, a falusi értékek megőrzése és hasznosítása. Minőségi szolgáltatásokat
nyújtó falusi szálláshelyek létrehozása, a már
működő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése és fejlesztése, valamint a
piacra jutás segítése a marketing fejlesztésével.
Az intézkedés célja továbbá a térség turisztikai
vállalkozások, szolgáltatók együttműködésének támogatása, az ehhez szükséges informatikai fejlesztések, minősítési, minőségbiztosítási
szabványok bevezetésének ösztönzése.
2., Falumegújítás- és fejlesztés (2012.09.01.
- 2012.09.30.)
A támogatás célja a településkép, a vidéki
lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi
piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.
3., Vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése (323, 2012.09.01. - 2012.09.30.)
Az intézkedés célja a falvak településképének és környezetének javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás
megőrzése, megújítása, a termékértékesítés
infrastrukturális feltételeinek javítása.
A pályázatokról bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.
Horváthné Kővágó Erika
62/551-005, 30/22-88-596
agrovik@gazdaportal.hu
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.

VIRTUÁLIS PIACTÉR, ÉLELMISZERPIACI ÖSSZEFOGÁS, FEJLŐDŐ GAZDASÁG MEGALAKULT A MAGYAR
GASZTRO TÉRKÉP KLASZTER
Budapest, 2012. április 16. – Tizenkét, a
magyar élelmiszerpiacban érdekelt szervezet megalakította a Magyar Gasztro Térkép
Klasztert. A szakmai egyesülés fő célkitűzései a honi élelmiszer-kereskedelem élénkítését
szolgálják. A klaszterben olyan piaci szereplők működnek együtt, amelyek korábban ilyen

formában nem fogtak össze: multik, közepes
és nagyvállalatok, civil szervezetek, gazdaszövetségek és éttermek, emellett a klaszter
tevékenységét a Vidékfejlesztési Minisztérium
is támogatja.
A Magyar Gasztro Térkép Klaszter céljai
között szerepel a hazai termelők áruinak bejuttatása a nemzetközi áruházláncokhoz, a nem
tisztességes „árfelhajtó” tényezők kiszűrése, a
magyar termékek piaci szerepének erősítése.
A szakmai összefogás megpróbálja felölelni a
Magyarországon működő, az élelmiszergazdasághoz kötődő vállalkozások, egyéni termelők
összességét, így gasztroláncokat éppúgy, mint
civil szervezeteket, vagy éppen multikat. „Ez
az összetétel sok esetben magában hordozza a
konfliktusok, érdekellentétek lehetőségét is”
– magyarázza Orsolyák Zoltán, a Magyar
Gasztro Térkép Klaszter elnöke, – „de az ellentétek csillapítása, a közös kompromisszumos
megoldások megtalálása is a céljaink között szerepel.”
A Magyar Gasztro Térkép Klaszter alapító tagjai:
• Magyar Termék Non Profit Kft.
• Profi Magyarország Zrt.
• Élelmezés Vezetők Országos Szövetsége
• Tudatos Vásárlók Egyesülete
• Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület
• Mirbesz Csoport
• TESCO-Global Áruházak Zrt.
• Levegő Munkacsoport
• Prémium Hungaricum Egyesület
• Magyar Gasztro Kontroll Kft.
• Infobex Kft.
• Chéf Centrum Kft.
A klaszter a hazai termékek piacának
fellendítése érdekében egy internetes piacteret indított el, ahol a termelőket és gyártókat
már az indulásnál ötszáznál is több regisztrált
éttermi és kiskereskedelmi egység várja.
Az elmúlt időszak számos piackutatása bebizonyította, hogy nőtt a fogyasztói affinitás a
hazai termékek vásárlására a két-három évvel
ezelőtti állapothoz képest. A magyar fogyasztók kétharmada hajlandó ugyanannyit fizetni
magyar termékért, mint külföldiért. Ennek
ellenére számos hazai élelmiszergazdasági
szektorban nem szempont a hazai áru előtérbe
helyezése, noha számos gazdasági szakember
egyöntetű véleménye az, hogy a hazai termék-kereskedelem élénkítése, a magyar gazdasági fejlődés, a helyi szintű növekedés, és az
ezzel összefüggő munkahelyteremtés és bővítés egyik sarokpontja.
Legnehezebb helyzetben a vendéglátó
ágazat
Egyes felmérések szerint az élelmiszergazdaság szereplőit vizsgálva hazánkban a
vendéglátó ágazat van a legrosszabb helyzetben. Számadatok alapján a Magyarországon
működő több mint 14 ezer melegkonyhás üzlet
közül talán ötezer igazán működőképes, a többi
bezárt, vagy vegetál és megpróbál fennmaradni. „Az éttermek a túlélés érdekében egyrészt
létszámot csökkentnek, másrészt az alapanyag
beszerzéseiken spórolnak, sok esetben a mi-

nőség rovására, ami nyilvánvaló, hogy nem a
magyar áru vásárlásának kedvez” – teszi hozzá
Orsolyák Zoltán. „Az élelmiszer-feldolgozóipar résztvevőinek valamivel jobb a helyzete,
főleg akkor, ha külpiacokra is tud termelni a
vállalat. Ugyanakkor a nyersanyag beszerzéseknél a magyar mezőgazdaság sok termékből
nem tudja a szükségleteket fedezni. Ha az élelmiszer kiskereskedelmet vizsgáljuk, elmondható, hogy a multik, a nagy láncok felismerték
a magyar termék portfólió szélesítésének előnyeit, így a klaszter számára cél az, hogy minél
több kistermelő áruját bejutassuk a boltokba,
betartva a tisztességes kereskedelmi magatartást” – magyarázta az elnök.
Cél: a hazai beszállítók számának növelése és a magyar termékpaletta bővítése
A Profi elsőként nyert 2003-ban a saját
márkás magyar termék körben Kiváló Magyar Élelmiszer díjat, ennek mentén döntött a
vállalat úgy, hogy a saját márkás termékkörüket folyamatosan minőségi magyar termékkel
bővítik. „2008-ra elértük, hogy a saját márkás termékek legalább 80%-a már magyar
gyártótól és magyar minőségi alapanyagokból került beszerzésre, és ezt folyamatosan növelni szeretnénk” – mondta el Ruga
Róbert, a Profi Magyarország Zrt. marketing igazgatója. „A jelenlegi partnereinkkel
megkeresés alapján dolgozunk, és mivel a piac
folyamatosan fejlődik, az igények nőnek az
új, magyar, innovatív, minőségi és egészséges
termékek iránt, így olyan új beszállítókra számítunk, akik az általunk elvárt kritériumoknak
megfelelnek, így a termék kínálatunkkal minőségben és árban egyaránt versenyképesek maradunk” – tette hozzá az igazgató.
Nem más a célja a TESCO-Global Áruházak Zrt-nek sem, akik szintén a hazai
beszállítóik számát szeretnék tovább növelni és a magyar termékkínálatukat tovább
bővíteni. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a
vásárlóik szívesen látnak a polcokon saját régiójukból származó termékeket, amelyek felé fokozott bizalommal fordulnak. A vállalat célja,
hogy a kulcs termékkategóriák kínálatát kizárólag magyar származású termékek alkossák.
Elmondásuk szerint azonban bizonyos kategóriákban kapacitás-, vagy elérésbeli kihívásokkal találkoznak, melyben a Magyar Gasztro
Térkép Klaszter is segítséget tud nyújtani, hiszen egy közös platformot biztosít a magyar
termelői bázisnak és a kereskedelem különböző szereplőinek. A TESCO-Global Áruházak
Zrt. e célok mentén indítja útjára a Magyar
Beszállítói Fórum programsorozatát is,
mely a termelők és élelmiszergyártók elérését hivatott segíteni. A Fórumon a klaszter is
részt vesz.
Virtuális piactér alakul a magyar termékkereskedelem erősítésére
A Magyar Gasztro Térkép Klaszter a
piaci szereplők hatékony együttműködésére, az egymással való üzleti lehetőségek kialakítására egy online felületet hozott létre.
A portál lemodellezi egy valós nagybani piac
működését. A piacon csak a Klaszter által hitelesített szereplők, termelők árusíthatnak
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Hírek, információk
kiemelt feltételek biztosítása mellett, így figyelemmel az áru követhető eredetére, az árut
kísérő dokumentumokra és igazolásokra (termelői igazolványszám, minőségbiztosítási tanúsítványok feltöltésének kötelezettsége, stb.)
„Ezek hiányában kereskedni nem lehet a virtuális piacon” – erősíti meg Bereczki Zsolt,
a Magyar Gasztro Térkép Klaszter ügyvezetője. „A termékek minőségének biztosítása
a termelők felelőssége, amihez az e-piactér a
piaci viszonyokat modellező működésével járul hozzá, vagyis a piaci mechanizmus, akár
már rövidtávon is ki tudja szűrni a nem megfelelő minőségű árukat és a nem megbízható beszállítókat” – teszi hozzá az ügyvezető. Ugyanez mondható el a vevők minősítéséről, vagyis
arról, hogy az eladók visszajelzései alapján a
vevők minősítése is láthatóvá válik a rendszerhasználók számára. Ez a kölcsönösség alapozza meg a rendszerben megjelenő termékek és
maguknak az üzleti kapcsolatoknak az egyre
javuló minőségét.
„A klaszter megismerteti a Mirbesz Csoporttal a hazai gasztro- és kiskereskedelmi
piac résztvevőit – mondta el Majer András, a Mirbesz Kft. kereskedelmi vezetője a
rendszerről. „A jövőben olyan cégek beszállítói lehetünk, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint mi.”
A virtuális piactér minél szélesebb körű kiépítését, hazai elterjesztését, a mezőgazdasági
szereplőkhöz való eljuttatását a klaszter tagja,
az Infobex Kft. segíti, aki missziójának tekinti
a mezőgazdasági vállalatok, gazdálkodók teljes körű informatikai szolgáltatásokkal történő
ellátását.
A weboldalon üzletelő vállalkozások a csatlakozásukkal hitet tesznek a hazai előállítású
termékek használata és népszerűsítése mellett.
A holnaplátogatók pedig tudatosan e vállalkozásokat helyezik előnybe, akár vendéglátói
vagy kereskedelmi szolgáltatások tekintetében. „Szélesebb körből, kényelmesebb módon
tudjuk kiválasztani a partnereinket, így gyorsan, pontosan fel tudjuk mérni az éppen aktuális árakat, kínálatot, így gyorsabban fogunk
jó döntéseket is hozni” – mondta el a rendszer
előnyeit hangsúlyozva Ruga Róbert, a Profi
Magyarország Zrt. marketing igazgatója.
„Egyszerűbb lesz akciókat szervezni, előreláthatóbban tudunk majd az árakkal, volumenekkel, akár új termékek bevezetésével kalkulálni.
Az információáramlás új formája ez, amely
megkönnyíti, gyorsabbá teszi a munkánkat, így
az általunk kínált új termékek hamarabb kerülhetnek a vásárlóink kosarába” – tette hozzá a
marketing igazgató.
Egészséges piaci körforgás beindítása a
piacon
A klaszter reméli, hogy a kezdeményezés
talán be tud indítani egy egészséges körforgást
a gazdaságban, ahol megérti a piac minden
szereplője és a lakosság is, hogy ha a hazai
termelők és vállalkozások termékeit és szolgáltatásait veszik igénybe, akkor a forgalom
növekedése fejlődést és munkahelybővülést is
eredményezhet, mely a gazdaság egészére is
kihat. „A Mirbesz Kft. 100% magyar tulajdonú

cégként szeretné megerősíteni vásárlóit abban,
hogy a Kukta termékek használatával egy magyar cég, magyar márkáját erősítik” – ismertette Majer András, a Mirbesz Kft. kereskedelmi vezetője. „Vállalatunk esetében az üzletből
befolyt adók itthon maradnak és a magyar gazdaságot erősítik, ami mindannyiunk érdeke,
hiszen így segítjük a munkahelyteremtést, és a
hazai vásárlóerő megerősödését” – tette hozzá
a vezető.
Az önszabályozó politika a magyar termék árak csökkentésének kulcsa
A kezdeményezés kiemelt figyelmet szentel a magyar termékek eladhatóságánál az ár
kérdésére, hiszen a szakemberek csak a megfizethető és minőségi terméket tartják a hazai viszonyok és vásárlóerő figyelembevétele
mellett piacképesnek. „Jelenleg sajnos számos
esetben a magyar termék drágább a külföldinél” – jegyzi meg Orsolyák. A Klaszter e helyzetből való kilábalást abban látja, ha a termelők
és a kereskedők egy tanulási és kereskedelmi
önszabályozó politikának vetik alá magukat,
illetve véleményük szerint jelen összefogással
könnyebben kiszűrhetők a nem tisztességes
„árfelhajtó” tényezők is.
A magyar élelmiszerek nyomon-követhetőségére és a hazai termények növényvédő-szerekkel történő alacsonyabb terheltségére hívja fel a figyelmet a Premium Hungaricum
Egyesület, akik civil szervezetként tartották
fontosnak a klaszterhez való csatlakozást. A
szervezet célja, a régi hagyományos magyar
élelmiszertermelő és -gyártó kultúra életben
tartása, ismertté tétele és a magyar áru vásárlására való ösztönzés.
A kezdeményezést a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja
„A Magyar Gasztro Térkép Klaszter kezdeményezése kiváló lehetőséget biztosít arra,
hogy az élelmiszerlánc valamennyi szereplője
egy rendszerben jelenjen meg és kapcsolódjon össze” – mondta el Dr. Kardeván Endre
államtitkár a klaszter megalakulásának ünnepélyes aláíró ceremóniáján. Az államtitkár
beszédében nagyon fontos feladatnak nevezete
a kiváló minőségű hazai termékek piaci pozíciójának erősítését, ezt segíti az Országgyűlés
által már elfogadott hungarikum törvény is. A
klaszter kapcsán üdvözlendő célnak tartja a
magyar élelmiszeripari termékek vendéglátóiparban és közétkeztetésben való széles körű
elterjesztését. „Nélkülözhetetlen a helyi élelmiszer-előállítás összekapcsolása a közétkeztetést, vendéglátást végző egységekkel, hiszen
ez által felértékelődhet a helyi termék fogalma.
Nem utolsó szempont az sem, hogy ezeknek a
termékeknek nem kell sok száz vagy ezer kilométert utazniuk, amíg eljutnak a fogyasztó asztaláig” – tette hozzá az államtitkár.
További információ:
Kiss Gyöngyvér
Prominart Kommunikáció
Telefon:06 1 240 38 03
Mobil: 06 20 395 42 77
E-mail: kiss.gyongyver@prominart.hu
Web: www.prominart.hu

Tanyafejlesztési program 2012.
A 2. célterület keretében: 81/2011
(VIII. 11.) VM rendelet
Pályázható célok tanyagazdáknak:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök
fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,
h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges
létesítmények beruházása,
i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés
és elhelyezése, valamint
j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése.
Ki pályázhat?
• őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi
gazdálkodó jogosult, aki a
• mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén lakóhelye, vagy állandó
lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző
időponttól kezdve életvitelszerűen – az
ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy
a házastársa, vagy testvére, vagy valamely
egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes
ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él,
• a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat,
• a 2011. évi összes bevételének legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik,
• 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből
származó bevétele nem haladta meg a nettó
ötmillió forintot.
• A támogatás igénybevételének előfeltétele.
MVH regisztráció
Mezőgazdasági tevékenységből származó
bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek,
valamint az egységes területalapú támogatás,
a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett
része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege;
Pályázatírás, pályázati szaktanácsadás:
Seprenyiné Erdei Gizella
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit
Közhasznú Kft.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
06 62 551-000, 06 30 303-4517
Településlista: Algyő, Ásotthalom, Baks,
Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele,
Csongrád, Derekegyház, Dóc , Domaszék,
Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút,
Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mórahalom, Nagymágocs, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szegvár,. Székkutas, Szentes,
Tömörkény, Üllés, Zákányszék, Zsombó
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Fórum
Tájékoztató a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő
juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
21/2012. (III. 9.) VM rendeletről
1.	A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés
A kárenyhítési rendszerbe a mezőgazdasági
termelő az egységes kérelmének a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) történő
benyújtásával, az egységes kérelmében megtett
csatlakozási nyilatkozattal jelentkezhet be.
2.	A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettséget a MVH minden évben a tárgyévet
megelőző november 1-től tárgyév október 30ig terjedő kárenyhítési év vonatkozásában állapítja meg.
A MVH tárgyév július 15-ig értesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegéről.
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összege az egységes kérelemben bejelentett terület alapján kerül meghatározásra,
melynek módosítására, a késedelmes benyújtási határidőn túl, nincs lehetőség.
3.	A mezőgazdasági káresemény által okozott kár bejelentése és igazolása
A mezőgazdasági termelő a használatában
lévő termőföldön a bekövetkezett káreseményt,
valamint az okozott kár becsült mértékét az
arra rendszeresített bejelentőlapon köteles bejelenteni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi
igazgatóságához (FM. Igazgatóság), a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A fenti határidő jogvesztő határidő, azaz a
bejelentést elmulasztó termelő kérelme elutaswításra kerül, a kárenyhítő juttatás nem vehető
igénybe.
A káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra
vonatkozásában a káresemény első alkalommal érzékelhetővé válik.
Amennyiben a termelő a kárral érintett termőföldre és a bejelentett kárra vonatkozó kockázatra rendelkezik mezőgazdasági biztosítási
szerződéssel, úgy annak tényét az első kárbejelentés alkalmával, a biztosítóval kötött szerződés egy másolati példányának csatolásával,
köteles közölni a FM. Igazgatósággal.
A FM. Igazgatóság a káresemény bekövetkezését és a hozamcsökkenés tényét helyszíni
ellenőrzés és a biztosítótól kapott adatok figyelembevételével állapítja meg.
4.	A hozamérték-csökkenés megállapítása
A tárgyévi hozamértékek a tárgyévben

ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiség alapulvételével a VM
honlapján közzétett tárgyévre vonatkozó referenciaárakon kell figyelembe venni.
A referenciahozam-értéket a referencia-időszakban ténylegesen hasznosított termőföldről
betakarított termésmennyiség alapulvételével, a referencia-átlagár felhasználásával kell
megállapítani. Azon termékeknél, amelyekre
referenciaár közzétételére nem került sor, a
mezőgazdasági termelő a tárgyévi hozamérték
vonatkozásában a tárgyévet megelőző egy év,
a referenciahozam-érték vonatkozásában pedig a tárgyévet megelőző öt év értékesítéseinek
számlával igazolt adatait kell felhasználnia.
A mezőgazdasági termelőnek a referenciaés tárgyévi hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési adatokat tartalmazó
nyilvántartásait az MVH kárenyhítő juttatás
iránti kérelemről hozott döntésének kézhezvételétől számított nyolc évig meg kell őriznie.
A hozamérték-csökkenés kiszámításánál
kizárólag az elemi káresemény: a jégesőkár,
aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhőszakadáskár, valamint az árvízkár vehető figyelembe.
5.	A kárenyhítő juttatás iránti kérelem
Kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági káresemények üzemi
szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak.
A mezőgazdasági termelő az igényelt kárenyhítő juttatás összegét az erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával
számítja ki. Ezen kitöltött mellékleteket a
mezőgazdasági termelő három eredeti példányban személyesen, vagy postai úton tárgyév november 30-áig nyújthatja be az FM.
Igazgatósághoz. A benyújtott dokumentumok
együttesen alkotják a kárenyhítő juttatás iránti
kérelmet.
Ha a hozamérték-csökkenést több mezőgazdasági káresemény okozta, az igényelhető
kárenyhítő juttatás növénykultúránkénti ös�szegének meghatározásánál mezőgazdasági
kárt kiváltó okként azt a kárfajtát kell megadni,
amely az adott termék esetében a legnagyobb
mértékű károsodást okozta.
Az FM. Igazgatóság ellenőrzi a kárenyhítő
juttatás iránti kérelem adatait, a mezőgazdasági termelő által számított hozamérték-csökkenés összegét és a mezőgazdasági termelő kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

6.	A kárenyhítő juttatás összegének megállapítása
A kárenyhítő juttatás összegének megállapítása során kizárólag azon kultúrák hozamérték-csökkenése vehető figyelembe, amelyeket
mezőgazdasági kár ért és ennek tényéről az
FM. Igazgatóság hatósági bizonyítványt állított
ki (bejelentés káresemény bekövetkezésétől
számított 15 napon belül!). Azon növénykultúrák vonatkozásában, amelyeknél FM. Igazgatóság nem állított ki hatósági bizonyítványt, a
„számított kárenyhítő juttatás összege” mezőben nulla értéket kell megadni.
7.	A kifizetési terv és a kárenyhítő juttatás
kifizetése
Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési hozzájárulás befizetésére vonatkozó
kötelezettségeket, a befizetési kötelezettségek
teljesítését, valamint – FM Igazgatóság által
kiállított dokumentumok figyelembevételével
– vizsgálja a hozzá a tárgyévet követő év január
31-ig beérkezett kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmek jogosságát, a jogos kérelmek adatait feldolgozza, azokról adatállományt készít.
Az MVH a tárgyévet követő év március
31-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági
termelőt a kárenyhítési igénye kielégítésének
mértékéről és teljesíti a kifizetéseket.
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével
kapcsolatos rendelkezéseknek a mezőgazdasági termelő által történő megsértése, illetve
a mezőgazdasági termelő részéről valótlan
adatok szolgáltatása a kárenyhítő juttatásra
való jogosultság visszavonását eredményezi.
A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás tényét az FM. Igazgatóság által készített
jegyzőkönyv alapján vagy saját jogkörénél
fogva az MVH állapítja meg, és határozatban
felszólítja a mezőgazdasági termelőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére.
A kárenyhítési juttatások igénybevételével kapcsolatos kérdéseikkel a termelők
forduljanak bizalommal a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához és a falugazdászokhoz. Itt a szükséges nyomtatványok, illetve a referencia
időszak adatai rendelkezésre állnak.
dr. Szabó Csilla
Agrár-szakigazgatási referens
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
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Vállalkozói életképek
GÁRGYÁN FŰSZER - TERMÉSZETES FŰSZER KÜLÖNLEGESSÉGEK
kiskereskedelemben. Szezonálisan cserepes
növények formájában vásárolhatóak meg a
növények, melyek a finom illatok, kiváló ízek
mellett szép látványban is gyönyörködtetnek.
Technológiánkat, gépeinket apránként, de
folyamatosan korszerűsítjük, hogy minél inkább megfeleljünk a minőségi követelményeknek. A szárítás napenergia felhasználásával
történik, hagyományos módszerekkel. Figyelembe véve, hogy ne csak az egészségünket
óvjuk, hanem a természetet is. Az őrlemények
előkészítése, csomagolása kézzel készül a kistermelői előírásoknak megfelelően.
Jelenleg folyamatban lévő fejlesztésünk egy
kisebb arculatváltozást hoz magával, mely a
csomagolás területén lesz észlelhető.

Családunk több generációra visszavezetve,
nagyszülők, szülők mezőgazdasággal foglalkoztak és foglalkoznak mái napig is. Én
fiatal nőként 2005-ben döntöttem úgy, hogy
folytatom a családi hagyományokat és édesapám nyomdokaiba lépek. Addigra a kialakult
gazdaság is igényelte a jelenlétem, munkám
és magam is el tudtam dönteni, mi az amivel
a jövőben foglalkozni szeretnék. Akkoriban
primer zöldségárut termeltünk szabadföldi és
fóliás kultúrákban. A zöldségpiac folyamatos
romlása, évről-évre kiszámíthatatlanabb helyzete viszont arra ösztönzött, hogy egy új piaci
szegmenst próbáljunk megközelíteni, mindezt
úgy, hogy a továbbiakban is a növények marad-

janak előtérben. Így 2010 tavaszán fűszer és
–gyógynövényekkel kezdtem el foglalkozni,
eleinte csak kis mennyiségben, hobbi szinten, majd folyamatosan bővülő állományokkal és fajta választékkal. Mára a gazdaság
50%-át ezek a növények színesítik, mind
szabadföldi, mind pedig fóliás termesztésben. 40 féle fűszer és –gyógynövény van jelenleg termesztés alatt. Az így megtermelt
fűszerekből saját feldolgozásban állítjuk elő
szárított fűszereinket, melyek kis csomagokban 2011 februárja óta vannak jelen a

Elkészítettük saját logónkat, melyre már
megkértük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától a védjegyoltalmat, elkészültek a
vonalkódok és vonzóbb külsőt terveztünk
termékeinknek, hogy kielégíthessük a piaci
elvárásokat. Az új csomagolás bevezetését július végére tervezzük. További rövidtávú céljaink közé tartozik egy új raktárépület létesítése,
mivel az eddigi raktárkapacitásunkat kinőttük.
Szárított fűszereink jelenleg, megközelítőleg 50 üzletben vannak jelen és tervezzük
ezek folyamatos bővítését. Szegeden és közvetlen környékén fellelhető értékesítési pontokat, élelmiszerboltokat és zöldség- gyümölcs
üzleteket rendszerint személyesen látogatom.

Termékeink a Dél- Alföldi települések nagy
részére is eljutottak, a Szegedi Nagybani Piac
kereskedői révén. Budapestet pedig egy vállalkozó együttműködésével igyekszünk meghódítani.
Előfordul, hogy termékeinkkel megjelenünk különféle rendezvényeken, kiállításokon.
Egy oktatási programsorozat keretén belül
lehetőségem nyílt megismerkedni a Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Kft. segítőkész kollegáival, akiknek közreműködésével
részt vehettünk a „Fórum a tanyasi termékek piacra jutásáért!” című rendezvényen.
Munkájukkal azóta is folyamatosan segítik
előbbre jutásunkat. Következő rendezvény
ahol megjelenünk, a Jubileumi Gátsori rendezvény, július 28-án, melyet már hosszú ideje, évről-évre megrendeznek. Célunk többek
között az augusztusban megrendezésre kerülő
Hungarikum Fesztiválra való bejutás, mivel
úgy gondoljuk termékeinkkel tovább színesíthetnénk e rendezvényen megjelenő termékek
kiváló skáláját.
„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy
megragadják és elég erősek, hogy megtartsák.” /P. Smith/
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