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7. fejezet - Az aktuális vidékpolitika 
és megvalósítása (az EU 
vidékpolitikájának főbb 
összefüggései) 

1. 7.1 Bevezetés 

A tananyag összeállításakor szem előtt tartottuk a képzés fő céljait, a hallgatók szakmai irányultságát és 

előéletét, továbbá, hogy a végzett mérnökök várhatóan milyen munkaköröket fognak betölteni. 

Épp ezért nem törekedhetünk a témakör teljes mélységű megismertetésére, és természetesen számonkérésre 

sem. Azt akarjuk elérni, hogy a végzett mérnöknek legyen „rálátása” a vidékfejlesztés és területfejlesztés 

problémakörére, megszerezve azokat az alapvető ismereteket, melyekkel partnere lehet a területrendezés-

birtokrendezés terén és a kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő és együttműködésre ítélt szakembereknek 

(tervezők, fejlesztési ügynökségek, hatóság). A tárgy elsődleges célja tehát, hogy a hallgatókat eligazítsa a 

vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalomkörben, rávilágítson a túlzott területi (regionális) különbségek 

társadalmi veszélyeire, a vidék- és területfejlesztés indokaira (indítékaira), a területi különbségek kezelésének 

eszközeire. Igyekszünk az aktuális problémákra és a problémák megoldására, elhárítására irányuló válaszokra 

koncentrálni, az elméleti háttér mélyebb feltárását tudatosan kerüljük. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• az EU aktuális vidékpolitikáját, vagyis amit az EU (és szükségszerűen minden tagállama) követ a 2007-2013 

közötti programidőszakban, 

• a politikának a lényegét és az oda vezető út legfontosabb állomásait) (nevezetesen: milyen célokat követ a 

Közösség, a célok eléréséhez milyen eszközök és források állnak rendelkezésre, 

• a források elnyeréséhez (a hozzáféréshez) a tagországoknak mit kell tenniük és milyen eredményt várhatunk 

az intézkedések végrehajtásától, 

• a vidék fogalmát, a vidék lehatárolását (mert ezekhez bizonyos támogatási jogcímek kapcsolódnak). 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• a vidék, vidékfejlesztés és kapcsolódó fogalmakat szabatos használatára, 

• eligazodni az EU vidékfejlesztési támogatások rendszerében (beleértve az indítékokat is). 

A modul végén elhelyeztünk irodalomjegyzéket, amely az adott téma iránt mélyebben érdeklődő hallgatóink 

számára ajánlott irodalom, illetve azoknak a forrásmunkáknak a jegyzéke, melyeket a modul megírásához 

felhasználtunk. Igyekeztünk a forrásmunkák internetes elérési lehetőségét megadni, hogy a forrásmunkák 

elérését (hallgatóink munkáját) megkönnyítsük. 

2. 7.2 Az aktuális vidékpolitika 

Az aktuális, a jelenlegi programidőszakban közösségi (EU) pénzügyi támogatásban is részesülő vidékpolitika 

egy hosszabb folyamat során formálódott, fő vonulatai (és intézkedései) már az előző programidőszakban 

kialakultak, mára inkább csak bizonyos problémák erőteljesebb súlyozása érzékelhető. 

2.1. 7.2.1 Röviden az előzményekről 
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Az előzményekkel kapcsolatban két, egymáshoz közeli időpontban jelentkező esemény (és ezekhez kapcsolódó 

dokumentum) érdemel különös figyelmet: a Vidéki Térségek Európai Kartájának elfogadása és a Corki 

nyilatkozat (deklaráció). 

Európa gazdaságilag fejlettebb részein korábban felismerték mint nálunk, hogy a gazdasági fejlődés és 

következményei a vidék értékeit veszélyeztetik. A veszély elhárítására, illetve mérséklésére szerveződő 

mozgalmak elérték, hogy az Európa Tanács 1995-ben elfogadta a Vidéki Térségek Európai Kartáját1. A Karta 

(és háttéranyaga) körülírja (egészen pontosan nem határozza meg) a vidék értelmezését, tárgyalja a vidék 

értékeit és az értékek veszélyeztetettségét is. A Karta nagy érdeme, hogy a hivatalos politika rangjára emelte 

a vidékkel való törődést, továbbá, hogy az érték értelmezését a közvetlen gazdasági (pénzben kifejezhető) 

értéken túlra is (így például a vidéki közösségek) kiterjesztette. Megfogalmazta a vidék társadalmi szerepét 

(funkcióit), nevezetesen a gazdasági, ökológiai és a társadalmi-kulturális funkciókat. 

• A gazdasági funkciók sokszínűek, közöttük kiemelt jelentőségű a mező- és erdőgazdaság, a halászat, 

általában a megújuló nyersanyagok előállítása, de ide sorolandó a falusi turizmus és üdülés (rekreáció) 

alapjainak megteremtése is. Ebben az összefüggésben a mező- és erdőgazdálkodás szerepe átértékelendő, a 

jövőre nézve a többcélú (multifunkcionális) jelleg került megfogalmazásra, mely a termelésen túl magában 

foglalja többek között a tájvédelmet, a tájgondozást és a környezetbarát termelési eljárásokat is. 

• Az ökológiai funkciók elsődlegesen az élő környezet megóvásában jelentkeznek, nevezetesen az élet 

természeti alapjainak (föld, víz levegő) védelmét, a táj-jelleg és a tájak sokszínűségének megóvását, a 

biológiai sokféleség (bio-diverzitás) fenntartását, általában az ökológiai rendszer védelmét jelentik. 

• A társadalmi-kulturális funkciók elsődlegesen a vidéki közösségek megtartására, a közösségek kulturális és 

más társadalmi tevékenységének fejlesztésére, a falu-város kapcsolatának erősítésére irányulnak. 

A Cork-i nyilatkozat egy európai konferenciának az állásfoglalása2, mely tíz pontban foglalja össze a 

vidékfejlesztés máig is legfontosabb elemeit, összefüggéseit. Ezek: 

1. A vidék előtérbe helyezése a nemzeti és a regionális fejlesztési programokban (életfeltételek javítása, 

elvándorlás visszaszorítása). 

2. A programokban integrált, multiszektorális megközelítés szükséges, a fejlesztési programok gazdasági és 

társadalmi komplexitásának biztosítása fontos (mezőgazdaság, kis-és közepes ipari vállalkozások, a 

szolgáltatások fejlesztése). 

3. A több lábon állás elvének követése a vidékfejlesztésben (magán és közösségi kezdeményezések, 

beruházások, technikai segítségnyújtás, üzleti szolgáltatások, megfelelő infrastruktúra, oktatás és képzés, az 

információs technológia eredményeinek integrálása, a kisvárosok szerepének a növelése, ezen kívül az 

életképes vidéki közösségek fejlesztése és a falvak megújítása). 

4. Fenntarthatóság követése. A vidékpolitikának támogatnia kell az európai vidék értékeinek (szépség, 

otthonosság, természeti erőforrások, biodiverzitás, kulturális sajátosságok) megőrzését, megtartását. 

5. Szubszidiaritás (Subsidiarity) Helyi szintű és közösségi irányítású vidékfejlesztésre törekvés. A 

döntéshozatal legyen annyira decentralizált amennyire csak lehetséges, (ott döntsenek, ahol a döntéshez a 

legtöbb információ áll rendelkezésre), érvényesüljön a partnerségi és együttműködési alapelv. 

6. Egyszerűsítés. A jogi szabályozás legyen egyszerűbb, könnyebben átlátható. 

7. Programozás. A különböző programokat (vertikálisan és horizontálisan) össze kell hangolni, ezzel nagyobb 

hatást lehet elérni. 

8. Finanszírozás. A finanszírozásban a különböző szektorok, a központi és a helyi források, valamint pénzügyi 

szolgáltatók közötti forráskoordináció megteremtése. 

9. Irányítás. A regionális és helyi közigazgatás (hatalom) és irányítás hatékonysága technikai segítséggel, 

partnerséggel, tapasztalatcserékkel és más eszközökkel növelhető. 
                                                           
1 A Kartával kapcsolatos ismertetés: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta96/EREC1296.htm 
2 Corki nyilatkozat (deklaráció) 1996. Cork (Írország) – A vidékfejlesztésről szóló európai konferencia, (The Cork Declaration – A Living 
Countryside. Cork. The European Conference on Rural Development), http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm 
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10. Értékelés, nyomon-követés. A vidékfejlesztési programoknál a célszerűségi és a hatékonysági 

követelmények érvényesítésében a monitoring megszervezését, valamint az értékelés és az elemzés 

társadalmi kontrollját meg kell teremteni. 

Már a 2000-2006 közötti programidőszakra vonatkozó KAP reform (Agenda 2000) az előbbiek szellemében 

fogant, és formálisan is a KAP részévé tette a vidékfejlesztést (a második pillér lett). Ez azt is jelentette, hogy a 

korábban a KAP úgynevezett kísérő intézkedéseit (például szövetkezések támogatása, környezetvédelem, 

farmok modernizálása) is „beterelték” – jogszabályban is – a KAP keretébe, mint vidékfejlesztési 

intézkedéseket. 

A 2007-2013 közötti programidőszaknak talán az a legnagyobb újdonsága, hogy a Leader3 önálló tengelyként 

bekerült (az EMVA támogatások minimum 2,5-5%-a előirányzatával) a vidékfejlesztési programba. A mostani 

programidőszakban tehát a vidékfejlesztés egyik, az EMVA-ból támogatott intézkedéscsoportja (az úgynevezett 

IV. tengely), de a többi intézkedések végrehajtásánál is ajánlják az úgynevezett Leader típusú megközelítést. A 

vidékfejlesztési intézkedések zöme egy-egy gazdálkodót érint, a Leader-re viszont a területi (térségi) 

megközelítés jellemző, szervezeti egységei (akciócsoportok) helyi-területi vetületű stratégiát valósítanak meg, 

az általuk kiválasztott projektek támogatásával. 

A Bizottság 2008-ban terjedelmes, közel 400 oldalas tanulmányban4 foglalkozott a vidékfejlesztéssel, többek 

között adatokat közöl az egyes tagországok EMVA forrásainak felhasználásáról tengelyek és intézkedések 

szerint. A vidékfejlesztés kiemelt kezelésére már az anyag helyzetbemutatással foglalkozó első mondata is utal, 

amikor megállapítja: az EU (27 tagállama) területének 90%-a vidéki és úgynevezett átmeneti régió, 

népességének pedig 57%-a tarozik ide. 

2.2. 7.2.2 Mit tekint vidéknek az Európai Unió 

Nincs általánosan elfogadott, „kötelező érvényű” vidék meghatározás (lehatárolás) sem a nemzetközei 

(beleértve az Európai Uniót is), sem a hazai gyakorlatban, illetve szakirodalomban. A vidék meghatározása a 

nemzetközi ajánlások szerint (OECD, EU) is nemzeti feladat. Az ajánlások szerint olyan meghatározás kell 

választani, amely alapján a leghatékonyabb, a nemzeti sajátosságokra is tekintettel lévő vidékpolitika 

kidolgozható. 

A Vidéki Térségek Európai Kartája vidéknek tekinti „az ország belsejében vagy partvidékén lévő olyan 

területet – beleértve a kisvárosokat és falvakat is –, amelynek döntő hányadát: 

• mezőgazdaság, erdészet, akvakultúra és halászat; 

• a vidéki lakosok gazdasági és kulturális tevékenysége (kézművesség, ipar, szolgáltatások, stb.); 

• nem városi üdülő és szabadidő területek (vagy természetvédelmi területek); 

• egyéb célra, mint például a vidéken élők lakóhelye céljára használnak.” 

A Karta az előbbi meghatározáshoz hozzáfűzi, hogy a vidéki terület mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 

részei „egyértelműen megkülönböztethetők egy városi területtől, melynek jellemzője a lakosok, valamint a 

horizontális és vertikális struktúrák nagy koncentrációja”. Egyszerűbben mondva: a városias térségek sűrűbben 

beépítettek és zsúfoltabbak. 

Az EU „aktuális” vidéklehatárolása, és a térségek tipizálása az OECD ajánlását követi és a különböző országok 

közötti összehasonlíthatóság igénye a legfontosabb szempontja. 

Az EU (az OECD ajánlása alapján) a településeket és a NUTS III szintű területi egységeket (ennek a területi 

szintnek Magyarországon a megyéknek megfelelőek) minősíti a jellegük szerint5. 

                                                           
3 A Leader a francia elnevezés (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale - közösségi kezdeményezés a vidéki 
gazdaság fejlesztéséért) szavainak kezdő betűiből eredő betűszó. Az Európai Közösség (EK) úgynevezett közösségi kezdeményezésű 

programjaként indult 1991-ben (vidéken a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzésére, támogatására), majd Leader II, azt 

követően (2000-2006) pedig Leader+ néven futott. 
4 European Union Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2008): Rural Development in the European Union. 

Statistical and Economic Information Report. 2008 December. 
5 Forrás: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Accompanying the Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial 
diversity into strength, Brussels 2008 
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A minősítés három lépésben történik 

• első lépés (kiindulás): a települések (LAU2) jellegének (vidéki, városi) meghatározása a népsűrűség alapján. 

A 150 fő/km2  alatti település „vidéki település”, 

• második lépés - a NUTS III. szint (tehát a magyarországi megyéknek megfelelő) jellegének meghatározása 

annak alapján, hogy a területi egység népességének mekkora hányada él vidéki településeken. A térség ennek 

alapján lehet: városi (urbánus), köztes, vidéki (rurális) jellegű. 

• harmadik lépés: korrekció (vidéki és a köztes „kategóriában”) és a várossal való kapcsolat alapján a vidéki 

térségek két főtípusba való sorolása. 

A térségeket városias-vidékies jellegük szerint a következő típusokba sorolja: 

• Urbánus, városias térség (Predominantly Urban): a vidéki településeken élő népesség aránya 15%-nál 

kevesebb. 

• Köztes térség (Intermediate): a vidéki településeken élő népesség aránya 15-50%, vagy 50%-nál magasabb, 

de a térségben található egy 200 000 főnél népesebb városi központ, ahol a térség népességének legalább 

25%-a él. 

• Vidékies, vidéki térség (Predominantly Rural): a vidéki településeken élő népesség aránya 50%-nál magasabb 

• Várost magában foglaló vidéki térség: ha vidéki térségben található egy olyan városközpont, ahol a 

térség népességének legalább 25%-a él, vagy a népesség több mint fele olyan településeken él, ahonnan 50 

ezer fős (vagy annál nagyobb) népességű várost gépkocsival 45 percnél rövidebb utazási idővel lehet 

elérni. 

• Elszigetelt vidéki térség: ahol nincs az előzőekben említett városközpont (vagyis a népesség 75%-a nem él 

városközpontban), illetve a népesség több mint fele olyan településeken él, ahonnan 50 ezer fős (vagy 

annál nagyobb) népességű várost gépkocsival 45 percnél hosszabb utazási idővel lehet elérni. 

Érdemes alaposan áttekinteni a következő ábrát (7-1. ábra), mely az EU által a teljes területére elvégzett 

tipizálás (a NUTSIII szintű régiók típusokba sorolása) eredményét mutatja, térképen ábrázolva. 

Ehhez csak annyi megjegyzést fűzünk, hogy az urbánus régiók jellemzően a tagállamok gazdaságilag 

fejlettebb területei (azt az ábra nem mutatja), ugyanakkor vannak országok – a balti államok, Írország, 

Franciaország – ahol nem az urbánus térségek vannak túlsúlyban, mégis az EU viszonylag fejlettebb 

tagországai. A finnek pedig kifejezetten büszkék arra, hogy országuk területének döntő hányada vidékies, mert 

az ő szemükben erősebb a vidékhez az egészséges környezet társítása, mint nálunk a pejoratív jelzőé. 

A vidékfejlesztési intézkedések nem korlátozódnak a vidéki térségekre, egy részük – gazdákat, 

gazdálkodókat érintők (ezeket „on-farm” típusú intézkedéseknek is nevezik) – hatóköre földrajzilag nincs 

korlátozva (tehát bárhol igénybe vehető, ahol mezőgazdálkodással foglalkoznak), míg más intézkedések a 

vidéki térségeknek is csak egy szűkebb részére vonatkoznak (beavatkozási térségek, illetve települések), a 

pénzügyi források korlátozott volta miatt6. 

                                                           
6 Lásd: A magyarországi lehatárolást. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) 
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7-1. ábra: A térségek (NUTS III. szint) jellege (vidékies-városias) az Európai Unióban 

Forrás: EU Bizottság (2005): Zöld könyv a területi kohézióról, Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből, 

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_hu.htm 

2.3. 7.2.3 A jelenlegi vidékpolitika jogi eszközökkel is 
alátámasztott részletei 

Három jogi szabályozást kell megemlíteni, ebből kettő tanácsi rendelet, egy pedig határozat:7 

• A Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.)8 a közös agrárpolitika finanszírozásáról, 

• A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.)9 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, 

                                                           
7 Az említett rendeletek, illetve határozat teljes nevét csak az anyag elején közöljük (lábjegyzetben az elérési lehetőséget is megadjuk), a 

későbbiekben általában csak rövid hivatkozással (szám, évszám, jogi forma) élünk 
8 Magyar nyelven elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:HU:PDF. 



 Az aktuális vidékpolitika és 

megvalósítása (az EU 

vidékpolitikájának főbb 

összefüggései) 

 

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A Tanács 144/2006/EK határozata10 (2006. február 20.) a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai 

iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak). 

Az 1290/2005/EK rendeletről csak annyit említünk meg, hogy a közös agrárpolitika finanszírozásáról szól, 

ebben értelemszerűen megjelenik a második pillér is, melynek finanszírozására az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) szolgál. Az 144/2006 EK határozat, mint a neve is jelzi, határozat, a tartalma 

szerint útmutatónak tekinthető, de a tagországok jól tudják, a Bizottságnak vannak eszközei arra, hogy 

hasonló dokumentumokban szereplő ajánlások elfogadásáról (alkalmazásáról) meggyőzzék a programok 

készítőit. 

Arra is szeretnénk emlékeztetni, hogy a Tanács rendeletei a legmagasabb szintű, a tagországokra nézve kötelező 

érvényű jogszabályok. Ez a konkrét esetben azt jelenti, hogy a tagországok az EMVA támogatások 

felhasználását úgy kell, hogy megtervezzék és lebonyolítsák, hogy az a hatályos EU rendelet keretei között 

valósuljon meg! 

2.3.1. 7.2.3.1 A vidékfejlesztés a hatályos jogi szabályozásra tekintettel 

A 2000-2006 közötti programidőszakban a vidékfejlesztés már úgy jelent meg, mint a KAP szerves része, 

második pillére, az EMOGA Garancia részlege költségvetésével. A 2007-2013 programidőszak vidékfejlesztési 

intézkedéseihez – mint már jeleztük – az EMVA nyújt támogatást az 1698/2005 EK rendeletben lefektetett 

szabályok, követelmények szerint. A követelmények, és szabályok széles kört ölelnek fel, aprólékosak. 

A tagországok a Bizottság által előre meghatározott pénzügyi (támogatási) kerettel gazdálkodhatnak11, nagyfokú 

önállóságot élveznek felhasználása tekintetében (vagyis, hogy mely vidékfejlesztési intézkedésre mennyi forrást 

szánnak), de a tengelyek közötti arányokra (pontosabban azok minimumára) van előírás, másrészt a 

programnak kellően alá kell támasztani minden intézkedés alkalmazásának indokoltságát, és a szükséges forrás 

nagyságát is. 

A tengelyek közötti felhasználási arányt már a stratégiában meg kell határozni, a következő, könnyen betartható 

(csak a szélsőséges felhasználás elkerülésére szolgáló) előírásokra tekintettel: 

• az első és a harmadik tengelyekre a programhoz történő teljes hozzájárulásának (vagyis a tagország számára 

megítélt EMVA támogatásnak) legalább 10%-át, 

• a másodikra legalább 25%-át kell fordítani, 

• a negyedik tengelyre pedig a régi tagországokban legalább 5%-át, az új tagországokban 2,5%-át kell fordítani. 

2.3.2. 7.2.3.2 A stratégiakészítésről szóló tanácsi határozat (útmutatás, 
iránymutatás) 

A stratégiakészítésről az Európa Tanács határozat formájában adott ki útmutatást12. Az útmutatás elemi már 

annak megjelenése előtt is ismertek voltak, hiszen a vidékfejlesztés támogatásával kapcsolatos rendelet már a 

határozat előtt megjelent. Az iránymutatás is ezekről szól, de más formában, és főként bizonyos súlypontok 

kiemelésére koncentrál, tulajdonképpen orientáló jellegű a programkészítés számára13. 

Konkrét segítséget a következők területeken kíván nyújtani: 

                                                                                                                                                                                     
9 Magyar nyelven elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0013:0014:HU:PDF. 
10 Magyar nyelven elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:HU:NOT. 
11 A keret megállapításához objektív mutatók is alapul szolgálnak (a mezőgazdaság súlya a nemzetgazdaságban, a mezőgazdasági 
foglalkoztatás, gazdasági fejlettség), de az EU-ban szokásos döntési eljárásnak megfelelően a kompromisszum legalább annyira fontos 

tényező, mint az objektív kritériumok. Az új tagországok részesedése egyébként relatíve magas, mert a közvetlen kifizetések tekintetében 

hátrányban vannak (a gazdálkodóik ugyanakkora támogatásra jogosult tevékenység után kevesebb támogatást kapnak), ezt a vidékfejlesztési 
támogatások részben kompenzálják, másrészt mert a vidék gazdasági-társadalmi mutatói ezekben az országokban jellemzően sokkal 

rosszabbak. 
12 A Tanács 2006/144/EK határozata (2006. február 20.) a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013 
közötti programozási időszak), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:HU:NOT 
13 A különbség talán könnyebben érthető egy egyszerű hasonlattal: a rendelet olyan, mint egy étterem étlapja (amin bőséges a kínálat, ezek 

közül a vendég ugye szabadon választ), az útmutatás pedig arra irányítja a figyelmet, kinek mit kellene abból az ételsokaságból választania, 
és miért? 
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• azon területek meghatározásához, amelyeken a vidékfejlesztési célra folyósított EU-támogatás EU-szinten 

mérve a legnagyobb hozzáadott értéket hozza létre, 

• a fő EU-prioritásokkal (Lisszabon, Göteborg) való kapcsolat létrehozása, és ezeknek vidékfejlesztési 

politikába való beépítése, 

• az egyéb EU-politikákkal való összhang biztosítása, különösen a kohézió (az összetartozás erősítése) és a 

környezetvédelem területén, 

• az új, piacorientált közös agrárpolitika (KAP) végrehajtásának és az ebből következő szükségszerű 

szerkezetátalakításnak a támogatása a tagállamokban. 

Alapvetően három fontos területre koncentrál: a célok ismertetésére, a vidékfejlesztés prioritásira és program 

koherenciájára. 

A) A célokról 

A vidékfejlesztés és a közösség általános céljait (melyeket a stratégiában érvényesíteni kell) bevezetésként 

foglalja össze. Ezen belül a Közös Agrárpolitikával és vidékfejlesztéssel kapcsolatban kiemeli, hogy a 

mezőgazdaság továbbra is a vidéki területek legnagyobb használója és kulcsfontosságú tényező a vidék és a 

környezet minősége szempontjából. Utal arra, hogy az új tagországok helyzete miatt14 a KAP és a 

vidékfejlesztés jelentősége és súlya megnőtt. A KAP (két pillére15) nélkül Európa számos vidéki területe egyre 

növekvő gazdasági, társadalmi és környezeti problémákkal szembesülne. Az európai mezőgazdasági modell jól 

tükrözi a gazdálkodásnak a táj, az élelmiszerek, valamint a kulturális és természeti örökség gazdagságában és 

változatosságában betöltött multifunkcionális szerepét Hangsúlyozza a környezetvédelem és a 

fenntarthatóság elvének együttes követését, vagyis: „az erős gazdasági teljesítménynek együtt kell járnia a 

természeti erőforrások fenntartható felhasználásával, a fenntartható hulladékképződéssel, a biológiai sokféleség 

fenntartásával, az ökoszisztémák megőrzésével és az elsivatagosodás megakadályozásával.” 

A mezőgazdaság által előállított termékek oldaláról nézve pedig kiemeli, hogy nagyobb hangsúlyt kell 

helyezni „az egészséges, jó minőségű termékek előállítására és a környezeti szempontból fenntartható termelési 

módszerekre, beleértve a biogazdálkodást, a megújuló nyersanyagokat és a biológiai sokféleség védelmét is.” 

Az iránymutatás az egyik legfontosabb KAP reformelemmel kapcsolatban (a közvetlen támogatások 

függetlenítése a termeléstől) kiemeli, hogy a termeléshez nem kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 

készteti a gazdákat, hogy a piaci igényeknek megfelelően termeljenek, más előírások16 (kölcsönös megfeleltetés, 

környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és állatjóléti előírások erősítik) pedig a fogyasztói 

bizalmat erősítik és „növelik a gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát”. 

A vidékfejlesztéssel kapcsolatban vázlatosan áttekinti az alkalmazható intézkedéscsoportokat, hangsúlyozva, 

hogy a vidék helyzete nagyon sokféle lehet, ezért a vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett „vidék 

lehatárolása”17 a tagállamok sajátosságaira is tekintettel készüljön. 

Utal arra, hogy miért van szükség a vidéki térségek támogatására. Mert a vidéki térségek „a nem vidéki 

területekhez képest egy sor társadalmi-gazdasági mutató, beleértve a szerkezeti mutatókat, tekintetében egyre 

inkább lemaradnak. A vidéki területeken az egy lakosra jutó jövedelem körülbelül egyharmadával kevesebb, a 

nők foglalkoztatási aránya alacsonyabb, a szolgáltatási ágazat kevésbé fejlett, általában kevesebb a felsőoktatási 

végzettséggel rendelkező lakos, és a háztartások kisebb százaléka rendelkezik széles sávú internet hozzáféréssel. 

Felvillant néhány vidékkel kapcsolatos egyéb problémát is (a mezőgazdaság az ágazati méret szempontjából 

rendkívül polarizált és széttagolt, a vízminőséget a mezőgazdaság is veszélyezteti, tápanyag-bemosódási 

terhelés tapasztalható, egyes területeken a gazdálkodással való felhagyás súlyos környezeti kockázatokkal 

járhat). Utal viszont arra is, hogy a vidéki területek valós lehetőségeket és vonzerőt nyújtanak bizonyos 

                                                           
14 Megjegyezzük: az új tagországokra jellemző az alacsonyabb gazdasági fejlettség, a vidék elmaradottsága, a mezőgazdálkodás viszonylag 

magas részesedése a GDP-ből és a foglalkoztatásból. 
15 Csak emlékeztetőül: az első pillér a piacszabályozás (legfontosabb eleme a gazdák számára folyósított közvetlen kifizetés (támogatás), a 
másik pillér pedig a vidékfejlesztés (vidékfejlesztési támogatások). 
16 Ha a gazdák, illetve a termelési tevékenységeik (pl. állattartás, trágyakezelés) bizonyos előírásoknak nem felelnek meg, csökkenteni lehet 

(kell) a közvetlen támogatásokat, de a termelés korlátozására, vagy betiltására is sor kerülhet. 
17 Ami bizonyos vidékfejlesztési intézkedésekre való jogosultság földrajzi kiterjedésének meghatározása. 
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ágazatokban (turizmus), és fontos szerepet játszanak a természeti erőforrások és a tájértékek 

„gyűjtőterületeként”. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a lisszaboni stratégiát (a fenntartható fejlődést) szélesebb összefüggésében 

kell alkalmazni, amelynek értelmében „a jelenlegi szükségleteket úgy kell kielégíteni, hogy az ne 

veszélyeztesse a jövő nemzedékek saját szükségleteinek kielégítésére való képességét”. 

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a humán erőforrások fejlesztésére (különösen a nők és fiatalok 

vonatkozásában) és a diverzifikációra, és az összehangolt fejlesztésekre. 

B) A prioritásokról 

Az iránymutatás 3. pontja sorra veszi a 2007–2013 közötti programidőszak közösségi vidékfejlesztési 

prioritásait. Ezek a prioritások a hatályos jogi szabályozásban mint „tengelyek” jelennek meg, hozzájuk 

kapcsolódnak a megfelelő – a prioritás teljesülését célzó – intézkedések. Vagyis ugyanazokról szól, mint a 

jogszabály, csak másként. A jogi szabályozás értelemszerűen szikár leírás, az állásfoglalásban magyarázatokat 

és indoklásokat is találunk, és főként: kiderül belőle egyfajta súlyozás (vagyis annak kidomborítása, hogy a 

Tanács mire, mely területekre (problémákra és megoldásokra) helyezi a fő hangsúlyt, egyébként meg a 

különböző kapcsolódásokat gyakorlatiasan (példákkal, statisztikai adatokkal, különböző dokumentumokra való 

hivatkozásokkal) igyekszik megvilágítani. A prioritások: 

1. A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása 

A versenyképesség javításához elő kell segíteni az erős és dinamikus élelmiszerláncok (termelés, feldolgozás, 

forgalmazás) megteremtését az ismeretátadás (képzés), a korszerűsítés és innováció révén. A tagországok 

határozzanak meg prioritást élvező fejlesztéseket és ezekre koncentráljanak. Az anyag szerint ezek: 

• a mezőgazdasági ágazat szerkezetátalakítása és korszerűsítése, 

• az integráció javítása az élelmiszeripari láncban (helytállás a globális versenyben), 

• az innováció és a kutatás és fejlesztés lehetőségeihez (K+F) való hozzáférés megkönnyítése, 

• az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának és elterjesztésének ösztönzése, 

• új felvevőpiacok keresése a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek számára (megújuló energiák, 

bioüzemanyagok, új feldolgozó kapacitások), 

• a környezetvédelmi teljesítmény javítása a mező- és erdőgazdálkodásban, 

• a mezőgazdaságban a nemzedékváltás elősegítése érdekében megfontolandó a fiatal gazdálkodók igényeihez 

igazodó „intézkedéscsomag”, 

1. A környezet és a vidék minőségének javítása 

E prioritás érvényesítésével három területen lehet (kell) előrelépést elérni: 

• a biológiai sokféleség (biodiverzitás) fenntartása, 

• a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodási és erdőgazdálkodási rendszerek, a hagyományos 

mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó vidéki területek megóvása és fejlesztése, 

• vízgazdálkodás és éghajlatváltozás. 

Mindezek érdekében a tagállamok kiemelt feladatai: 

• a környezetvédelmi szolgáltatások és az állatbarát gazdálkodási gyakorlat előmozdítása. (olyan 

környezetvédelmi szolgáltatásokról, illetve állat-elhelyezési feltételekről van szó, melyeket a piac a termékek 

árában nem ismer el, de fontosak a víz és talajvédelem, vagy a kíméletes állatás érdekében), 

• a megművelt táj, valamint az erdők megóvása, 
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• az éghajlatváltozás elleni küzdelem (megújuló energiák előállítása az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentése, valamint az erdők szén-dioxid-megkötő hatásának és a szerves anyagok 

talajalkotó szerepének megóvása érdekében), 

• biogazdálkodás, 

• előnyös környezeti/gazdasági kezdeményezések ösztönzése (környezetbarát áruk előállítása), 

• a területi egyensúly előmozdítása (a vidéki területek vonzerejének növelése, hozzájárulás ahhoz, hogy a 

versenyképes, tudásalapú gazdaságban fennmaradjon a fenntartható egyensúly a városi és vidéki területek 

között). 

1. A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása 

Elő kell mozdítani „a foglalkoztatási lehetőségek és a növekedési feltételek megteremtésének mindenek felett 

álló prioritását”. A tagállamokat kiemelt feladatai: 

• a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottsági arány növelése a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságban 

(diverzifikáció, turizmus, a kézművesség, mikrovállalkozások bővítése). 

• a nők munkaerőpiacra történő belépésének ösztönzése (a gyermekgondozással kapcsolatos infrastruktúra 

kialakítása, a gyerekellátással kapcsolatos kisvállalkozások elindításának ösztönzése), 

• falvak újraélesztése (megújítása), 

• mikrovállalkozások és kézműipari vállalkozások fejlesztése (hagyományos és új szakmákban is), 

• fiatalok képzése a helyi gazdaság diverzifikációja által igényelt szakismeretekre (turizmusra, szabadidős 

tevékenységekre, környezetvédelmi szolgáltatásokra, hagyományos vidéki minőségi termékek előállítására), 

• IKT (információs és kommunikációs technológiák) alkalmazásának és elterjedésének ösztönzése (e-üzlet, e-

kereskedelem, szélessávú internet), 

• megújuló energiaforrások innovatív felhasználása (helyi lehetőség a helyben előállított energia-alapanyagok 

hasznosítására), 

• a turizmus fejlesztésének ösztönzése (ami támaszkodik a kulturális és természeti örökségre, IKT 

alkalmazásra, kapcsolódó szolgáltatások szervezésére) 

• helyi infrastruktúra modernizálása (különösen az új tagállamokban). 

1. Helyi kapacitásépítés a foglalkoztatottság növelése és a diverzifikáció érdekében 

A 4. tengely (Leader) járuljon hozzá az 1. és a 2., különösen pedig a 3. prioritás megvalósításához a 

versenyképességi, környezetvédelmi és életminőségi-diverzifikációs célok kombinálásával (integrált 

megközelítés). 

Ennek érdekében a tagországoktól az alábbiak kiemelt kezelését kéri: 

• a helyi partnerségi kapacitásépítés (a helyi tartalékok mozgósítása), 

• a köz- és a magánszféra partnerségének előmozdítása, 

• az együttműködés és az innováció előmozdítása (így a Leaderhez hasonló helyi kezdeményezések, online 

közösségek kiépítése), 

• a helyi irányítás javítása (főként a Leader révén). 

C) A programozás koherenciájának biztosításáról 

A tagállamoknak a nemzeti stratégiáik kidolgozása során el kell érniük egyrészt a tengelyek közötti és a 

tengelyen belüli szinergia legmagasabb szintjét, az esetleges ellentmondások elkerülését. Másrészt fontolják 
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meg, hogy a különböző közösségi (EU) stratégiák, cselekvési tervek érvényre juttatásával a szinergikus hatást 

emeljék18. Felhívja a figyelmet a különböző alapok (EU pénzügyi alapok) összehangolt felhasználására is. 

Itt jelenik meg, hogy az európai és nemzeti vidékfejlesztési (vidéki) hálózatok kiépítését fontosnak tartják, és a 

kiépítéshez a technikai segítségnyújtás19 forrásai igénybe vehetők. 

2.3.3. 7.2.3.3 A Tanács rendelete a vidékfejlesztési alap felhasználásáról 

Az EU vidékfejlesztést szolgáló pénzügyi alapja a 2007-2013 közötti programidőszakban az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), melynek felhasználásról – mint jeleztük – tanácsi rendelet 

rendelkezik20. Az EMVA-nak hozzájárul a fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a Közösségen belül, a 

közös agrárpolitika piac- és jövedelemtámogatási politikáit, a kohéziós politikát és a közös halászati politikát 

kiegészítő jelleggel. A vidékfejlesztés három fő célkitűzése: 

• a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az 

innováció támogatása révén, 

• a környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld hasznosítás támogatása révén, 

• az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. 

A) A vidékfejlesztési támogatások főbb elvei: 

• Kiegészítő jelleg és összehangolás 

• az EMVA támogatások kiegészítő jellegűek (a nemzeti támogatásokat kiegészítik, bár legtöbbször a 

támogatáson belül az EMVA aránya jelentősebb!), 

• a felhasználás során összhangban kell lennie a gazdasági és társadalmi kohézió (Strukturális Alapok és a 

Kohéziós Alap), a halászatra vonatkozó közösségi támogatási eszköz, a KAP első pillérének (közvetlen 

kifizetések) célkitűzéseivel. 

• Partnerség elvének követése 

• szoros kapcsolat legyen a tagállam és a Bizottság között a programozásban és a végrehajtásban, 

• a tagállamon belül a „leginkább reprezentatív” (gazdasági, szociális, környezetvédelmi, egyéb) szervezetek 

bevonása a teljes eljárásba (stratégia készítés, programozás, monitoring). 

• Szubszidiaritás – a tagállamok felelősek a programok végrehajtásáért, saját rendelkezéseiknek megfelelően, 

az EU rendelettel összhangban. 

• Férfiak és nők közötti egyenlőség és a megkülönböztetések tilalma – a program végrehajtása során nem 

lehet különbséget tenni az emberek között nemi, etnikai, vallási, sem a fogyatékosság alapján. 

B) A programok kötelező tartalmi elemei 

A vidékfejlesztési programnak számos kötelező tartalmi eleme van, közülük a legfontosabbak: 

• helyzetelemzés (különösen az erősségek és gyengeségek feltárása), 

• a kiválasztott prioritások és indoklásuk, továbbá az ezektől várt hatások leírása (mit, miért, milyen hatások 

elérése érdekében?), 

                                                           
18 Vagyis arra kell törekedni, hogy a különböző beavatkozások egymás hatásait a lehető legnagyobb mértékben erősítsék és a különböző EU 

dokumentumokban megfogalmazott célok teljesülését a lehető legnagyobb mértékben elősegítsék. 
19 A fogalom jelentését nehéz precízen meghatározni. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden program költségvetésének (így a 

vidékfejlesztési programénak) egy viszonylag jelentős hányadát (a jelenlegi programidőszakban legfeljebb 4%-át) a program 

lebonyolításával összefüggő költségek fedezetére (akár a program népszerűsítése, szakértői anyagok elkészítése) lehet felhasználni. A 
„technikai segítségnyújtás” mint intézkedés a program (terv) része, egyik intézkedéseként jelenik meg, ezért ott meg kell jelölni (tervezni) a 

rendelkezésre álló források tervezett felhasználását is. 
20 A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0013:0014:HU:PDF. 
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• intézkedések részletes leírása (tengelyek mentén), 

• finanszírozási terv (meghatározott formában, a közpénzt és annak részeként az MVA hozzájárulást is 

feltüntetve), 

• az egyes intézkedések forrásai (közpénz, magánkiadás), 

• a program végrehajtására vonatkozó intézkedések (irányító hatóság kijelölése, az irányítási és ellenőrzési 

rendszer bemutatása), 

• a monitoring (beleértve a Monitoring Bizottság összetételét) és értékelési rendszerek (minden programnak 

van ex-ante értékelése is), 

• a program nyilvánosságát biztosító rendelkezések, valamint 

• a partnerek kijelölése és a partnerekkel történő konzultációk eredménye. 

C) A tengelyek közötti pénzügyi egyensúly megtartásának követelménye 

A rendelet szerint az 1. és 3. tengelyekre a programhoz történő teljes EU hozzájárulásnak legalább 10%-át, a 2. 

tengelyre legalább 25%-át kell fordítani. A negyedik tengelyre vonatkozó kötelezettség a régi tagországokban 

legalább 5%, az új tagországokban (így Magyarországon is) a programidőszak (2007-2013) átlagában legalább 

2,5%. 

Ezzel a Tanács azt akarja elérni, hogy kirívó aránytalanság egyetlen tagállamban se jelentkezzen (például a 

programból esetleg kimaradjon valamelyik tengely), továbbá segíteni akarja a tagállamokon belüli a különböző 

érdekcsoportok közötti megegyezés lehetőségét. A források felhasználása tekintetében a feszültég – 

Magyarországon is – alapvetően két érintett terület, az élelmiszergazdaság és a vidéki térségek között 

jelentkezik. Az egyik érdekcsoport (amelyik az I. tengelyt favorizálja) azt szeretné elérni, hogy a források minél 

nagyobb hányadát olyan intézkedésekre fordítsák, melyek a mezőgazdálkodást és az élelmiszer-feldolgozást 

segítik (modernizálás, szerkezeti átalakulás, szövetkezés, humán feltételek javítása), mondván, hogy mindent 

meg kel tenni a mezőgazdaság versenyképességének javítására, mert ez a nemzetgazdasági ág a legnagyobb 

földhasználó és a vidéknek még mindig igen fontos gazdasági bázisa. Akik pedig a vidéki térségek fejlesztését 

helyezik előtérbe (területi, nem ágazati megközelítésben), és ezért nem is a mezőgazdálkodásra, hanem egyéb 

intézkedésekre (falumegújítás, vidéki közösségek, diverzifikálás, szolgáltatások fejlesztése) fordítanák a 

források zömét. 

D) Tervezhető intézkedések 

Már a vidékfejlesztési stratégiai terv tárgyalása során is jeleztük, hogy az EU a vidékfejlesztési intézkedések 

tekintetében egy étlapszerű kínálatot tett a tagországok elé, a tagországok erről – igényeik, szükségleteik szerint 

– választhatnak, noha a stratégiakészítés útmutatásával az EU erőteljes orientáló hatást gyakorol (a partnerség 

eleve alkalmazásának kikényszerítésével, továbbá, hogy a stratégiát a Bizottsággal el kell fogadtatni). 

Az I. tengelyhez (A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása) kapcsolódó intézkedések 

az elérni kívánt célok szerint: 

a. Ismeretszerzés és az emberi erőforrás (humán erőforrás) javítása 

• szakképzés és tájékoztatási tevékenység, 

• mezőgazdasági termelők (legalább 55 éves) korengedményes nyugdíjazása, 

• fiatalok (40 évesnél fiatalabbak) gazdálkodásának elindítása (első alkalommal), 

• tanácsadási szolgáltatások igénybevételének támogatása, 

• üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása. 

b. Fizikai erőforrások fejlesztése és innováció 

• a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, 
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• az erdők gazdasági értékének növelése, 

• a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (feldolgozási tevékenység fejlesztése), 

• új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés, 

• infrastruktúra javítása és fejlesztése, 

• katasztrófák utáni termelési potenciál helyreállítása. 

i. A termelés és a termékek minőségének javítása 

• támogatás a közösségi követelményeknek való megfelelés eléréséhez, 

• élelmiszer-minőségi rendszerekben való részvétel támogatása, 

• termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenysége 

terén. 

a. Termelők közötti összefogás erősítése az új tagállamokban 

• félig önellátó gazdaságok támogatása, 

• termelői csoportok létrehozásának támogatása. 

Az utolsó – d pont alatt szereplő – intézkedések úgynevezett átmeneti intézkedések, csak a 2004-ben újonnan 

csatlakozott tagállamok (EU-10) alkalmazhatják, a régi tagországok nem. Ennek az a magyarázata, hogy ez a 

támogatási lehetőség a régi tagországokban korábban is megvolt és azokban az országokban már megfelelő 

szintű a gazdák közötti együttműködése (szövetkezés) a beszerzés és értékesítés terén. Az új tagországokban 

viszont a termelők integrálása még nem érte el a régi tagországok szintjét. 

Az II. tengelyhez (A környezet és a vidék fejlesztése) kapcsolódó intézkedések az elérni kívánt célok szerint: 

a. A mezőgazdasági földterületek fenntartható használatának elősegítése 

• a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések (a hegyvidékeken 

való gazdálkodás többlet termelési költségét részben kompenzálják), 

• a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott 

kifizetések (egyéb helyen kedvezőtlen adottságok között gazdálkodóknál az adottságok miatt jelentkező 

többlet költségek részbeni kompenzálása), 

• Natura 2000 kifizetések (egy európai hálózatról van szó, az oda tartozó, gazdálkodás által érintett területek 

valamilyen megőrzendő értéket képviselnek, ezért bizonyos korlátozások érvényesülnek a gazdálkodásban, 

az ebből eredő gazdasági hátrányok ellentételezése indokolt), 

• agrár-környezetvédelmi kifizetések (a környezetbarát mezőgazdasági termelés, a környezetterhelés 

mérséklése érdekében, az önként vállalt korlátozások gazdasági hatásainak ellensúlyozására), 

• állatjóléti kifizetések (a kötelező előírásokon túli kötelezettségek vállalása esetére), 

• nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás (ha azok környezetvédelmi célkitűzés által érintett, vagy 

Natura 2000 területeken úgy valósulnak meg, hogy azok közjóléti értékét növelik). 

b. Erdészeti földterületek fenntartható használatának elősegítése 

• a mezőgazdasági földterület első erdősítése (a telepítési és ápolási költségek megtérítése és az erdősítés 

miatt kieső jövedelem pótlása), 

• agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken (például kedvezőtlenebb 

adottságú területeken az extenzív mezőgazdasági termelés és a ritka állományú fatársulások létesítésének 

kombinálása), 
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• nem mezőgazdasági földterület első erdősítése (elhagyott parlagterületek erdősítésekor a telepítési 

költségek megtérítése), 

• Natura 2000 kifizetések (mint mezőgazdasági területeknél), 

• erdő-környezetvédelmi kifizetések (önkéntes többlet környezetvédelmi vállalások esetén), 

• az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (például tűzkárral kapcsolatban), 

• nem termelő beruházások támogatása (mint mezőgazdasági területeknél). 

Az III. tengelyhez (A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása) kapcsolódó 

intézkedések az elérni kívánt célok szerint 

a. A vidéki gazdaság diverzifikálása 

• nem mezőgazdasági tevékenység indítása (mezőgazdasági háztartásokban), 

• mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, 

• turisztikai tevékenységek ösztönzése (a rekreációhoz, turizmushoz kapcsolódó úgynevezett kis 

infrastruktúra (a tájékoztatási lehetőség megteremtése, marketing), 

b. Vidéki területeken az életminőség javítása 

• a gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése (az úgynevezett kis infrastruktúra 

kialakítása), 

• a falvak megújítása és fejlesztés, 

• a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése (természeti és kulturális örökségek) 

i. Mezőgazdasági és erdészeti területeken tevékenykedőknél a képzés és a tájékoztatás segítése (nem 

iskolarendszerű képzés) 

a. Készségek elsajátítására szolgáló helyi stratégia elkészítése, megvalósítása 

A IV. tengelyhez (Helyi kapacitásépítés a foglalkoztatottság növelése és a diverzifikáció érdekében) 

kapcsolódó intézkedések: 

a. Leader megközelítés – olyan intézkedésekre, melyek az első három tengely valamely célkitűzésének 

megvalósítására irányulnak, 

b. Helyi akciócsoportok támogatása helyi integrált vidékfejlesztési stratégia megvalósítása érdekében. A 

csoportok választják ki, mely projekteket finanszírozzanak. 

A jogszabály tehát közel negyven alkalmazható intézkedést tartalmaz. Mint a vázlatos áttekintésünk mutatja, 

az intézkedések mintegy 80%-a a mezőgazdaságra, a mezőgazdálkodókra irányul. Nem véletlenül, hiszen az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott intézkedésekről van szó. Ez is megerősíti azt a 

felvetésünket, hogy a vidék helyzete általánosan csak az itt felsorolt intézkedések révén jelentősen nem fog 

javulni. A vidék érdekében épp ezért rendkívül fontos, hogy az egyéb, úgynevezett operatív programok 

forrásainak felhasználását – amennyire lehetséges – a vidék (vidéki települések) irányába tereljük. Persze 

azt is látnunk kell, hogy más érdekek is hallatják hangjukat és hangoztatják érveiket. A vidék érdekérvényesítő 

képessége a tapasztalatok szerint meglehetősen erőtlen, ezért aztán illúzióink ne legyenek! 

E) Az Európai és nemzeti vidéki hálózat létrehozása 

A vidékfejlesztési hálózat kiépítésének az alapötlet a Leader hálózat megszervezése és sikeres működése. Már a 

Leader-nél magvalósult, hogy a különböző helyeken, sőt különböző tagországokban tevékenykedő csoportok 

egymással kapcsolatban álltak, egymástól értesülhettek a vidékfejlesztés terén sikeres ötletek 

megvalósításáról, megoszthatták egymással a tapasztalatokat. 
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A mostani programidőszakban a hatályos EK rendelet szerint „Európai Vidékfejlesztési Hálózatot kell 

létrehozni a közösségi szintű vidékfejlesztés területén tevékenykedő nemzeti hálózatok, szervezetek és 

közigazgatási szervek hálózatba szervezése céljából.” A hálózat céljai: 

• a közösségi vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó információk összegyűjtése, elemzése és terjesztése, 

• a helyes (követésre érdemes) vidékfejlesztési gyakorlat összegyűjtése, terjesztése és konszolidálása közösségi 

szinten, 

• tájékoztatás nyújtása a Közösség vidéki területei és a harmadik országok helyzetének alakulásáról, 

• közösségi szintű találkozók és szemináriumok szervezése a vidékfejlesztésben tevékenyen közreműködők 

számára, 

• szakértői hálózatok létrehozása és működtetése a szakmai tapasztalatcsere elősegítése és a vidékfejlesztési 

politika végrehajtásának és értékelésének támogatása céljából, 

• a nemzeti hálózatok és a transznacionális együttműködési kezdeményezések támogatása. 

A tagországokban megszervezett nemzeti hálózatok természetesen egymással, és az európai hálózattal is 

kapcsolatban állnak. 

F) Az EVA támogatások felső határa 

Az EMVA eltérő hányadát viseli (viselheti) a támogatható közkiadásoknak a régiók fejlettsége szerint. Az 

úgynevezett konvergencia (kevésbé fejlett) régiókban a közkiadások legfeljebb 75%-át (vagyis a támogatások 

25%-a nemzeti forrás kell, hogy legyen), a többi régiókban legfeljebb 50%-át viseli, de egyetlen tengely szintjén 

sem lehet kevesebb 20%-nál. A II. és IV. tengely intézkedéseinél 5% ponttal magasabb arány (80%, illetve 

55%) megengedett. A programban – mint minden más programban – precízen (és az uniós jogszabályra 

tekintettel – meg kell határozni az úgynevezett elismerhető költségeket, a támogatás alapjául csak ezek vehetők 

figyelembe. 

G) A program irányító hatósága (IH) 

Mint minden EU támogatással futó program esetében, a vidékfejlesztési programnál is meg kell nevezni az 

Irányító Hatóságot. Az IH az a hatóság (rendszerint minisztérium), amely a program megvalósításáért teljes 

felelősséggel tartozik. Felelőssége kiterjed a támogatási rendszer működtetésére, a monitoringra, a statisztikai 

adatszolgáltatásra, a tájékoztatási kötelezettségre, az éves előrehaladási jelentések elkészítésére, a program 

értékelésére. Bizonyos feladatokat másra átruházhat, de ezzel nem szűnik meg a feladat ellátásával kapcsolatos 

felelőssége. A magyar vidékfejlesztési program irányító hatósága a Földművelési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium (a 2010. évi választások utáni kormányzati struktúrában: Vidékfejlesztési Minisztérium). 

H) Monitoring, értékelések, jelentések 

A Bizottság nagyon szigorúan őrködik a közpénzek felhasználása felett és ehhez jogi garanciákat társít. 

Megfelelő összetételű bizottság (Monitoring Bizottság) ellenőrzi minden tagállamban a program 

végrehajtását, minden évben elemzés készül (jobbára pénzügyi szemléletű) a programok időarányos állásáról, 

és elemzések készülnek a program indításakor (úgynevezett ex-ante jelentés, a programidőszak félidejekor és a 

lezárását követő harmadik évben (úgynevezett ex-post jelentés) 

A jelentések egyáltalán nem formálisak, és a program szinte minden elemére kiterjednek (főként arra, hogy a 

közpénzek felhasználása a célokkal összhangban, kellő megalapozottsággal történt-e, és az egyes intézkedések 

várhatóan „hozzák-e” a tervezett eredményeket). 

Az értékeléseket független tanácsadó szervezetek végzik, a jelentéseket az Irányító Hatóság – jellemzően 

szakértők bevonásával – készíti. 

Az értékelésnek is megvannak a jogszabályban foglalt előírásai, a tagországok közötti összehasonlíthatóság – és 

az EU szintjén készített értékelések – miatt is nagyon fontos az értékelésekben az indikátorok (a teljesítés 

mutatószamai) rendszere. A magyar vidékfejlesztési program csaknem 10 oldalon – táblázatos formában – 

tartalmazza az indikátorok megnevezését, a számításuk módját és a tervben szereplő értékeit. 
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I) Pénzügyi források 

Az EU a mostani programidőszak vidékfejlesztési céljait 77,6 milliárd euróval támogatja (EMVA), ennek 4,9%-

a (3,8 milliárd €) jut Magyarországnak. Az EMVA forrásaiból a tagországok részesedését a következő táblázat 

(7-1. táblázat) mutatja. 

7-1. táblázat - Az EMVA pénzügyi forrása tagországonként (2007-2013 közötti 

időszakra), millió euró 
 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2007-2013 

összesen 
megoszlás, 

% 

Ausztria 628,2 594,7 550,5 557,6 541,7 527,9 511,1 3 911,5 5,0 

Belgium 64,0 64,0 60,2 59,7 59,3 57,0 54,5 418,6 0,5 

Ciprus 26,7 24,8 22,7 23,1 22,4 21,8 21,0 162,5 0,2 

Cseh 

Köztársaság 396,6 392,6 388,0 400,9 406,6 412,7 418,0 2 815,5 3,6 

Dánia 62,6 66,3 63,8 64,3 63,4 62,6 61,6 444,7 0,6 

Egyesült 

Királyság 264,0 283,0 274,6 276,6 273,3 270,7 267,4 1 909,6 2,5 

Észtország 95,6 95,6 95,7 100,9 104,6 108,9 113,3 714,7 0,9 

Finnország 335,1 316,1 292,4 296,4 287,8 280,5 271,6 2 079,9 2,7 

Franciaország 931,0 942,4 898,7 909,2 933,8 921,2 905,7 6 442,0 8,3 

Görögország 461,4 463,5 453,4 452,0 631,8 626,0 619,2 3 707,3 4,8 

Hollandia 70,5 72,6 69,8 70,5 68,7 67,8 66,6 486,5 0,6 

Írország 373,7 355,0 329,2 333,4 324,7 316,8 307,2 2 339,9 3,0 

Lengyelország 
1 

989,7 
1 

932,9 
1 

872,7 
1 

866,8 
1 

860,6 
1 

857,2 
1 

850,0 13 230,0 17,0 

Lettország 152,9 147,8 142,5 147,8 148,8 150,2 151,2 1 041,1 1,3 

Litvánia 261,0 248,8 236,9 244,7 248,0 250,3 253,6 1 743,4 2,2 

Luxemburg 14,4 13,7 12,7 12,8 12,5 12,2 11,8 90,0 0,1 

Magyarország 570,8 537,5 498,6 509,3 547,6 563,3 578,7 3 805,8 4,9 

Málta 12,4 11,5 10,7 10,5 10,3 10,5 10,7 76,6 0,1 

Németország 1 1 1 1 1 1 1 8 112,5 10,4 
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185,0 186,9 147,4 156,0 159,4 146,7 131,1 

Olaszország 
1 

142,1 
1 

135,4 
1 

101,4 
1 

116,6 
1 

271,7 
1 

266,6 
1 

258,2 8 292,0 10,7 

Portugália 562,2 562,5 551,2 559,0 565,1 565,2 564,1 3 929,3 5,1 

Spanyolország 
1 

012,5 
1 

030,9 
1 

006,8 
1 

013,9 
1 

057,8 
1 

050,9 
1 

041,1 7 213,9 9,3 

Svédország 292,1 277,2 257,0 260,4 253,0 246,8 239,2 1 825,6 2,4 

Szlovákia 303,2 286,5 268,0 256,3 263,0 275,0 317,3 1 969,4 2,5 

Szlovénia 149,5 139,9 129,7 128,3 123,0 117,8 112,0 900,3 1,2 

Összesen (EU 

25) 11 357 11 182 10 735 10 827 11 239 11 186 11 136 77 663 100,0 

ebből: EU 10 3 958 3 818 3 666 3 689 3 735 3 768 3 826 26 459   

EU 10 (%) 35 34 34 34 33 34 34 34   

Megjegyzés: Az intézményközi megállapodás 69,75 milliárd EURO-t (2004-es árak) irányzott elő 

vidékfejlesztésre a 2007–2013-as időszakra (beleértve Bulgáriát és Romániát). A fenti táblázat az EU-25-re 

vonatkozik, és magában foglalja a termelők közvetlen támogatásaiból a vidékfejlesztésre – az ún. moduláció 

keretében, illetve egyéb, megállapodás tárgyát képző átvezetésekből (gyapot és dohány) – származó 

pénzösszegeket is. Forrás: Vidékfejlesztés: A Bizottság véglegesíti a tagállamoknak évenként nyújtott 

támogatást a 2007–2013-as időszakra; Brüsszel, 2006. szeptember 12 

3. 7.3 Összefoglalás 

A modul az EU aktuális (2007-2013 közötti programidőszakban követett) vidékpolitikáját tárgyalja. 

Természetesen utal az előzményekre is, kicsit részletesebben (de csak vázlatosan) ismerteti a Vidéki Térségek 

Európai Kartáját (melyben a vidék fogalmi körülírása és a vidék funkcióinak számbavétele is szerepel) és a 

Corki Nyilatkozatot (melynek tíz pontja máig követett iránytű a vidékpolitikában és a kapcsolódó jogi 

szabályozásban.) 

Az aktuális vidékpolitikát nem elméleti síkon közelíti meg, hanem konkrét EU jogszabályok (legfontosabb az 

EMVA felhasználásáról szóló rendelet, a Tanács 1698/2005/EK rendelete) alapján tárgyalja úgy, hogy a 

jogszabályok egyes részeihez a legszükségesebb mértékben magyarázatot is fűz. A vidékfejlesztési stratégiai 

terv elkészítésével kapcsolatos tanácsi határozat alapján (a Tanács 144/2006/EK határozata) kiemeli azokat a 

célokat, prioritásokat és intézkedéseket, melyeket a Tanács igen fontosnak, orientáló céllal tárgyalja az útmutató 

jellegű anyagban (határozatban). 

A vidékfejlesztési terv készítésével kapcsolatban – a hivatkozott rendelet alapján – megismertettük az EU 

vidékfejlesztési célkitűzéseit, a támogatások felhasználásával kapcsolatos főbb elveket (kiegészítő jelleg, 

partnerség, szubszidiaritás, egyenlő bánásmód), a program kötelező tartalmi elemeit, és (esetenként rövid 

magyarázattal) a tervezhető intézkedéseket, melyeknek – szám szerint nézve – mintegy 80%-a a mezőgazdasági 

ágazatra és az élelmiszer-feldolgozásra irányul. A modul tartalmának elsajátításával a hallgató megismerte az 

európai és nemzeti vidéki hálózat kialakításának indítékait, céljait, az irányító hatóság szerepét 

(kötelezettségeit), a pénzügyi források tengelyek közötti megoszlására vonatkozó korlátot és azt, hogy az 

EMVA támogatásoknak mekkora lehet a maximális részesedése a közpénzekből. 

Véleményünk szerint a modul tartalmának elsajátításával a hallgató megismerte az EU vidékfejlesztési céljait, 

az agrár-vidékfejlesztés támogatási súlypontjait és konkrét lehetőségeket, a vidékfejlesztési program 

megvalósításának legfontosabb elemeit. 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek az EU vidékfejlesztéssel kapcsolatos fő célkitűzései? 

2. Vidékies térségek – mi a tipizálás alapja és a típusok elnevezése? 

3. Mit jelent a tengely kifejezés, mi az egyes tengelyek tartalma (elérendő célok) és melyek a kapcsolódó főbb 

intézkedések? 

4. Milyen pénzügyi korlátok jelentkeznek az EMVA támogatások felhasználásában? 

5. A vidékfejlesztési programnak melyek a kötelező tartalmi elemi? 

6. Mit értünk Irányító Hatóság alatt, mi a szerepe? 

7. Hogyan történik a program végrehatásának nyomon-követése? 

8. Mi a vidéki (nemzeti és európai) hálózat szerepe, fontosabb feladatai, miből finanszírozható a fenntartása? 

Irodalomjegyzék 

A Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, 

A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, 

A Tanács 144/2006/EK határozata (2006. február 20.) a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai 

iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak), , 

Corki nyilatkozat (deklaráció): A vidékfejlesztésről szóló európai konferencia. (The Cork Declaration – A Living 

Countryside. Cork The European Conference on Rural Development), Cork (Írország), 1996.,  

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm 

EU Bizottság:  Zöld könyv a területi kohézióról Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből,. COMMISSION 

STAFF WORKING DOCUMENT, Accompanying the Green Paper on Territorial Cohesion Turning 

territorial diversity into strength, Brussels, , 2008., 

European Union Directorate-General for Agriculture and Rural Development : Rural Development in the 

European Union. Statistical and Economic Information Report, , 2009.,  

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009.pdf 

FVM:  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013), , 2007., http://www.umvp.eu/?q=program 

Vidékfejlesztés:  A Bizottság véglegesíti a tagállamoknak évenként nyújtott támogatást a 2007–2013-as 

időszakra; Brüsszel, 2006. szeptember 12., , 2006., 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1177&format=HTML&aged=1&langu

age=HU&guiLanguage=en 

Vidékfejlesztési politika (2007–2013) Európai Bizottság 

Vidéki Térségek Európai Kartája (European Charter for Rural Areas) 


