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Támogatás borászati gépek beszerzéséhez  

 

November 5-étől újra igényelhető támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál 

(MVH) olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a 

vállalkozás összteljesítményét.  

Az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a 2012. október 1-jén lezárt, hatályos borászati 

gépkatalógusban szereplő gépekre vonatkozóan a 2012. november 5-e és 2012. december 14-

e közötti időszakban nyújtható be támogatási kérelem, feltéve, hogy a kérelmező a 

berendezést 2012. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem 

benyújtásáig teljes egészében megfizette. 

Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, ami azonban több gépre is 

vonatkozhat. A benyújtott támogatási kérelmeket a Hivatal a beérkezés sorrendjében bírálja 

el. 

A támogatás mértéke mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a 

vásárolt gépek nettó vételárának 40%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a. Lényeges 

változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy azon kérelmezők esetében, akiknek a 

2011. évi árbevétele nem érte el az 50 millió Ft-ot, eltörölték az odaítélhető támogatás 

összegének 1 millió forintos alsó határát, továbbra is változatlan azonban a támogatás 100 

millió forintos felső határa. A 2012/2013 borpiaci évben 4 millió euró támogatás fizethető ki, 

az e keretösszegen felül benyújtott kérelmeket az MVH átütemezi a következő borpiaci évre, 

és azok az új időszak elsőként benyújtott kérelmeinek minősülnek. 

A támogatásról további részletes információkat a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet -2012. 

október 12-től hatályos szövege-, valamint a 159/2012. (IX. 12.) MVH közlemény tartalmaz. 

 Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

A város és a vidék integrált fejlesztése a cél 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával rendezi meg Magyar Urbanisztikai 

Társaság a XVIII. Országos Urbanisztikai Konferenciát 2012. október 11-12-én 

Hajdúböszörményben, amelyen a két szervezet egy együttműködési megállapodást is aláír. 

„A város és vidékének tervezése a rurális térségek szemszögéből” címmel rendezi meg a 

Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 

támogatásával a XVIII. Országos Urbanisztikai Konferenciát 2012. október 11-12-én 

Hajdúböszörményben. A két nap során előadások, szekcióülések, végül pedig plenáris ülés 

révén igyekeznek elősegíteni az érintettek a vidéki térségek területileg integrált, a városokról 

és környékükről együtt gondolkodó tervezését, hogy kiegyensúlyozott térségi-települési 

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoPortletWindow?tamogatas_id=1000150&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szletei&tartalom_id=1033205
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoPortletWindow?tamogatas_id=1000150&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szletei&tartalom_id=1033205
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139826.612213
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1592012
http://www.mvh.gov.hu/
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kapcsolatrendszerek alakuljanak ki, a fejlesztési források jól hasznosuljanak, és környezetünk 

is fenntartható módon fejlődjön. A területi komplexitásra törekvő, a stratégiai tervezésben, 

megvalósításban már jelentős tapasztalatokkal bíró várostervezés sajátos eszközökkel tud 

hozzájárulni a vidéki térségekben felmerülő tervezési feladatok megoldásához, módszereinek 

továbbfejlesztéséhez, a konferencia pedig az erre vonatkozó ismeretek cseréjéhez is hozzá 

kíván járulni. 

A programot a MUT és az MNVH elnökei, Aczél Gábor és Csatári Bálint nyitják meg, a két 

szervezet pedig egy stratégiai együttműködési megállapodást is aláír. A konferencián előadást 

tart többek között V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, valamint Mezőszentgyörgyi 

Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgatója, az 

MNVH főtitkára. 

A programon való részvételhez regisztráció szükséges. Az ehhez szükséges űrlap ide kattintva 

letölthető, a részletes program pedig innen tölthető le. További információ az alábbi linken 

található: http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=189899#MIDDLE. 

Forrás: www.mut.hu 

 

Kötelező Agrárkamarai regisztráció!  

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között 

tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS 

ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-

feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az 

egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének 

növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi 

szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.  

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a 

nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az 

egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a 

kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A 

NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ 

RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!  

http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&aid=35899
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&aid=35809
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=189899#MIDDLE
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REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók 

ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő 

KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok 

aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. 

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász! 

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti 

országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos 

falugazdász hálózatnál is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-

80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül 

november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a 

kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.  

 

Milliós támogatást kaptak a zöld civil szervezetek 

Döntött a vidékfejlesztési miniszter a Zöld Forrás 2012 pályázat nyerteseiről, a tárca összesen 

85 millió forinttal segíti 101 környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet 

munkáját.  

Az idei felhívásra 191 civil szervezet jelentkezett, összesen 136 pályázat felelt meg a formai 

követelményeknek. A nyertesek legalább 300 ezer, legfeljebb 2 millió forintot kaptak, 

környezetvédelmi és természetvédelmi célok megvalósítására. A Zöld Forrás pályázat 

segítségével egyebek mellett védett állatok és élőhelyeik megóvásával, a környezettudatos 

szemlélet erősítésével kapcsolatos programok indulhatnak el. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium célja a Kárpát-medence környezeti állapotának megóvása, a 

létünket biztosító természeti erőforrások megőrzése. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

Pedagógiai program a tanyák és a hagyományos gazdálkodás 

megismeréséért 

mailto:regisztracio@agrarkamara.hu
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Az MNVH III. szakosztálya által indított projekt fő célja, 

hogy Magyarországon minden gyerek ismerje meg a hagyományos, falvainkban még 

fellelhető gazdálkodási módokat egy tudatos, életre nevelő pedagógiai programon keresztül. 

A tanyapedagógiai programot 2011 elején együttműködésben kezdte el kidolgozni több civil 

szervezet hazai, illetve külföldi tapasztalatok példáján. A külföldi tapasztalatokat 

Franciaországban szerezték, ahol a gyerekek vidéki élettel való megismertetése jelentős 

múlttal és színes szakmai tartalommal működik. Ezen felül az E-misszió Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület sok éve foglalkozik környezeti neveléssel, táboroztatással, erdei 

iskola programmal, valamint saját, városhoz közeli tanyáján rendszeresen fogad iskolás 

gyerekeket közös gyakorlati foglalkozásokra, kertművelésre.  

A program egyik első lépéseként a szervezők 2011-ben két alkalommal jártak 

Franciaországban, ahol tanyapedagógiai foglalkozásokat és más oktatási példákat ismertek 

meg, továbbá elindították a szakmai egyeztetéseket a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes 

osztályaival. 2012-ben megszerveztek egy nyolc alkalomból álló tavaszi szakaszt 3–4. 

osztályos gyerekek részére tanyasi gyakorlati foglalkozásokkal. 

A program során ez évben megalapozzák a tanyapedagógiai hálózatot a Falusi és 

Agroturizmus Országos Szövetségével (FATOSZ) együttműködve, és további gyakorlati 

foglalkozásokat szerveznek az eddig részt vett korosztályokhoz képest idősebb iskolás 

gyerekekkel. Emellett egy szakmai konferencia és egy kiadvány segítségével igyekeznek 

növelni a tanyapedagógiai program ismertségét és elfogadását, illetve segíteni beépülését a 

hazai agrárpolitikába. 

A program alapvető célja, hogy átélhetővé tegye a gazdálkodást, a növénytermesztést, az 

állattartást és a termékfeldolgozást az iskolások számára. A gyerekek tapasztalják meg, 

hogyan lesz a vetőmagból élelmiszer, legyen számukra becsülete a földnek, a vidéki 

embernek és a kétkezi munkának. Tanulják meg, hogyan kell fogni a szerszámot, hogyan kell 

bánni az állatokkal és a földdel. Lássák, ahogy a kezük munkája nyomán termés születik, 

hogy évszakról évszakra, évről évre hogyan változik talaj, növény, állat. Legyenek gazdái 

annak a darab élővilágnak, amit a gazda/nevelő rájuk bíz. 

Külön jelentősége van annak, hogy a gyerekek felfogják, megismerjék a természetes 

adottságokhoz igazodó gazdálkodás, tájhasználat jelentőségét. További kiemelt cél 

megszerettetni a közösen végzett munkát és a tudatos gazdálkodást, ezáltal javítani a 

munkamorált. Hosszabb távú cél, hogy az így szerzett ismeretek alapján a gyerekek 

nyitottabbak legyenek a gazdálkodásra, valamint az élelmiszerek és a táplálkozás tekintetében 

tudatosabb fogyasztókká váljanak. 
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A szervezők javasolják, hogy a programot egy intenzív próbaidőszak után érdemes beépíteni a 

Nemzeti Alaptantervbe, és így ebben az oktatásban minden magyar iskolás gyerek 

részesüljön. A program során mintagazdaságok hálózatát célszerű kialakítani, amelyek a 

gyakorlatok helyszínei lehetnek. A hálózati jelleg megkönnyíti a szakmai követelményeknek 

való megfelelést a tagok számára. A jelen program a FATOSZ-szal együttműködve alapozza 

meg a tanyapedagógiai helyszínek hálózatát. 

A program minta jellegű, mivel ilyen kezdeményezés jelenleg nem működik hazánkban. A 

kísérleti szakasz tavaszi részében általános iskolás, 3–4. osztályos gyerekeknek szerveztek 

összesen nyolc alkalommal, két helyszínen tanyapedagógiai foglalkozásokat (Pócsmegyer–

Szentendrei sziget és Nyíregyháza-Bálintbokor). A foglalkozásokat azokon résztvevő 

gazdálkodókkal, valamint az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

környezeti nevelésben és gazdálkodás oktatásában jártas munkatársaival valósították meg. 

A projekt folytatásában az alábbi fő elemeket kívánják megvalósítani: 

• gyakorlati foglalkozások a tanyákon 

• kiadvány megjelentetése a témáról 

• szakmai konferencia szervezése 

• szakmai hálózat szervezése, animátor gyakorlati képzés, 

A program megvalósulása során a gyerekek pontos és gyakorlati ismereteket szereznek a 

vidéki életről és gazdálkodásról, ami egy életre útravalót adhat nekik és befolyásolhatja 

értékrendjüket. Javulhat a gyerekek, fiatalok munkamorálja, ami a jelenlegi társadalmi 

hangulat ismeretében talán a legfontosabb eredmény. A közös munka bármilyen más 

foglalkozásnál jobban segítheti a közösségépítést, célt adhat a fiatalok számára. Az integráló, 

holisztikus megközelítés segít kialakítani az egészlátó szemléletet, a gyerekek számára 

világossá válhat, hogyan képes együttműködni a tájhasználat által ember és természet, hogyan 

élhetünk úgy természeti környezetünkben, hogy azt nem romboljuk, hanem gazdagítjuk. A 

program értékei és szakmai tartalma visszahat a résztvevő gazdaságokra és azok környezetére, 

javítva a gazdálkodási gyakorlatot. Az egész program azáltal, hogy tanításra érdemes, 

hozzájárulhat a vidéki élet és munka becsületének helyreállításához, visszaadhatja a magyar 

gazdálkodók megtépázott önérzetét. 

Forrás: www.umvp.eu 

http://www.umvp.eu/

