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2,5 milliárd forint
támogatást kaphatnak
a mezőgazdasági
kisüzemek

Bővülő csapat és új feladatok
az MNVH-ban
Augusztus közepe óta Galambos Adorján vezeti az
Á!andó Titkárságot.
A nyár folyamán több új emberrel is bővült a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Állandó Titkársága, illetve több régebbi munkatárs
is új feladatokat kapott. Mind közül a legfontosabb változás, hogy
augusztus közepe óta Galambos Adorján vezeti az Állandó
Titkárságot. Weidel Walter a továbbiakban Pest megyei területi
felelősként, illetve Szervezési Csoportvezetőként dolgozik az
MNVH ÁT csapatában. Galambos Adorján korábbi munkáját
Gulyás Dorina vette át, így augusztus óta ő koordinálja a területi
felelősöket. Szeptember óta az Állandó Titkárság csapatát erősíti
Székely Rita, aki szakmai csoportvezetőként dolgozik.
Az MNVH ÁT munkatársainak, valamint a megyei területi
felelősök mindig friss elérhetőségi listáját ezen a linken keresztül
találják meg: http://videkihalozat.eu/?page_id=14694
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2,5 milliárd forint támogatást
kaphatnak a fejlődőképes,
kisméretű mezőgazdasági
termelők jövedelemszerzését
és gazdasági több lábon
állását elősegítendő, továbbá a
koronavírus gazdasági
hatásainak enyhítése
érdekében. A pályázat
benyújtásának alapfeltétele,
hogy a pályázó a megelőző
teljes lezárt üzleti évben
legalább 3000 euró STÉ
(Standard Termelési Érték), de
legfeljebb 6000 euró STÉ
értékű termelési potenciállal
(üzemmérettel) kizárólagosan
rendelkezett, vagy ezzel
megegyező nettó árbevételt
ért el mezőgazdasági
termelésből. Az igényelhető
átalánytámogatás összege 15
000 eurónak megfelelő
forintösszeg, amely 5 évre szól,
és két részletben folyósítják. A
kérelmek benyújtására 2020.
november 6-tól szakaszosan,
első körben november 20-ig
van lehetőség. Támogatási
kérelmet a Magyar
Államkincstár https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
elektronikus felületén
nyújthatnak be.
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Finisben az új
bortörvény
Végső egyeztetés alatt van és
hamarosan benyújtják a
parlament elé az új
bortörvényt. Az új szabályozás
jövő augusztusban léphet
életbe – jelentette be az
agrárminiszter Móron a
Miklóscsabi pincéje avatásán.
Nagy István elmondta, hogy az
új bortörvény célja az
adminisztrációs terhek
csökkentése és az ellenőrzések
hatékonyabbá tétele.
Reményeik szerint az
ePincekönyv bevezetésével
hosszú távon is átláthatóbbá
válik a rendszer, emellett az új
szabályozás nagyobb
önállóságot biztosít majd a
termelői közösségek számára.
A készülő bortörvény
foglalkozik a murci
forgalmazásának kérdésével is.
Nagy István emlékeztetett,
hogy a koronavírus-járvány
miatt nehéz időket él a szőlőbor ágazat, ezért a magyar
kormány 2,2 milliárd forintos
átmeneti támogatással segíti a
gazdákat, borászokat. A
jövőbeni támogatások közül
kiemelte a magyar borok
népszerűsítését a külföldi
országok piacain, erre a
következő három évben
mintegy 4,8 milliárd forintot
fordítanak.
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Az agrár-generációváltást
támogatja a családi
gazdaságokat érintő új
szabályozás
Jelentős adókönnyítést, egyszerűbb működést,
átláthatóbb adminisztrációt ígér a törvényjavaslat.
A jelenlegi, elavulttá és bonyolulttá vált szabályozást felváltó
új keretrendszerben három, egymástól jól elkülöníthető és a
maguk számára leginkább megfelelő működési forma közül
választhatnak a termelők. Maradhatnak őstermelők,
alkothatnak őstermelők családi gazdaságát, vagy családi
mezőgazdasági társaságot. A működési formákhoz egyszerűbb
és kedvezőbb adózási formák közül választhatnak az
érintettek. A végső cél a családi gazdaságok erősítése, a
generációváltás támogatása és a termelők együttműködésének
ösztönzése – hangsúlyozta parlamenti expozéjában a
miniszterhelyettes.
A törvényjavaslat elfogadása esetén az őstermelők választható
tevékenységi köre bővül és a mező-, erdőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet –
például falusi turizmust, vagy a mezőgazdasági szolgáltatás
nyújtása – is folytathatnak, így nem kell több vállalkozási
formát működtetniük, amivel adóterheik is csökkenhetnek
majd. A minimális éves bevétellel rendelkező őstermelők
továbbra is mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettség alól, ennek értékhatára a jelenlegi 600 ezer
forintos bevételi összegről az éves minimálbér felének
megfelelő összegre nő (2020-ban ez 966 ezer forint).
Továbbra is megmaradna, és az őstermelő magasabb bevételi
értékhatárig választhatja majd az átalányadózást. Ez a jelenlegi
8 millió forintról az éves minimálbér tízszeresére nő (2020ban ez 19,3 millió forint). Az új működési forma, az
őstermelők családi gazdasága a közös őstermelői tevékenység
és a jelenlegi családi gazdaság összevonásával jön létre. Ebben
a formában átalányadózást legfeljebb a tagok számának és az
éves minimálbér tízszeresének szorzatáig választhatják, de
legfeljebb a minimálbér negyvenszereséig (2020-ban ez 77,28
millió forint).
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Zsusska:
egy befőttesüvegnyi nyár
mindenkinek
Láng Zsuzsanna kétgyermekes
anyukaként lett a befőzés és a
szörpök elismert mestere.

E

lső hallásra talán
nem sikertörténet,
hogy földrajz,
valamint marketing
diplomával, utóbbi területen
végzett 10 éves gyakorlattal
őstermelő és kistermelő lettem
– vallja Láng Zsuzsanna. A
védjegyes és sikeres Zsusskaszörpcsalád tulajdonosa házi
készítésű, kézműves
termékeivel járja a környékbeli
termelői piacokat. “Amikor a
munkahelyem megszűnt,
először úgy éreztem, hogy vége
a világnak, de tudtam, hogy két
kislányomat fel kell nevelnem,
muszáj erősnek lennem. Amikor
megtudtam, hogy támogatást
kaphatok „vállalkozásom”
elindításához a Munkaügyi
Központnál, nem haboztam.

Láng Zsuzsanna a Veszprém melletti Csatár-hegyen vásárolt
egy gyümölcsöst, rendbe tette, újabb gyümölcsfákat és egyéb
növényeket, például homoktövist, feketeszedret és csicsókát
ültetett a területére. Belvárosi kertjében fűszernövényeket
termeszt, a család veszprémi és balatonfüredi területén
ugyancsak zöldséget, gyümölcsöket nevel. Sok terményt gyűjt
ugyanakkor erdőn-mezőn: csipkebogyót, galagonyát,
kökényt, somot és különböző gyógynövényeket is. Ma már
több üzletben jelen vannak lekvárjai, dzsemjei, szörpjei pedig
éttermek itallapjain szerepelnek.
“Termékeim konzerváláshoz nem használok
tartósítószereket, mesterséges adalékanyagokat, színezéket,
aromákat. A befőzésben van egy klasszikus vonal, mint
hagyományos szilva- és sárgabarack lekvár, meg
cseresznyebefőtt, de van egy másik értelmezés is, mint a
rumos meggylekvár, rozmaringos almadzsem, vagy az
étcsokoládés körtelekvár. És van a harmadik vonal, amit
nevezzünk „természetes vonalnak”: ilyen a naspolya,
galagonya, csipkebogyó, bodzabogyó – a természet
kincseinek felhasználása. Már eddig is főztem cukormentes
lekvárokat, a közeljövőben vásárlóim kérésére ezt a vonalat
erősítem. Idén már készítettem szörpöt és zselét
ibolyavirágból, továbbá először dolgoztam fel a
gyermekláncfű szirmait szörpnek és zselének” – mondja el
Lang Zsuzsanna a közösségi oldalán.
„Boldoggá tesz, amit csinálok, úgy érzem, a helyemen vagyok.
Örömömre szolgál, hogy vásárlóim szerint a termékeimben
az alapanyagok mellett érezhető zamatú szeretet van.”
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