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6. fejezet - PHARE, SAPARD, AVOP, 
NVT 

1. 6.1 Bevezetés 

A PHARE, SAPARD, AVOP, NVT modul keretében bemutatjuk a rendszerváltástól az Európai Uniós 

csatlakozásig eltelt időben Magyarországon történt fontosabb vidékfejlesztési tervek, programok rendszerének 

kérdéskörét. 

Ön a modulból megismeri 

• a magyar vidékfejlesztési tervek, projektek rendszerét, 

• az Új Magyarország Vidékfejlesztési terv előzményeit, 

• a vidékfejlesztéshez kapcsolódó Uniós elvárásokat, 

• a PHARE, a SAPARD, az AVOP és az NVT hatásait. 

A modul elsajátítása után Ön képes lesz: 

• átlátni az Európai Uniós vidékfejlesztési irányelveket, 

• átlátni a magyar vidékfejlesztési irányelveket, 

• ismertetni az Új Magyarország Vidékfejlesztési terv előzményeit, 

• bemutatni a vidékfejlesztés jelenét. 

2. 6.2 Vidékfejlesztési előzmények 

A vidékfejlesztésre szánt Európai Uniós források gyakorlatilag a rendszerváltás óta többé-kevésbé folyamatosan 

rendelkezésre álltak Magyarország számára. 

A PHARE, SAPARD, AVOP, NVT programok keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközök kezdetben a 

magyar agrárium és a magyar vidék fejlődéséhez szükséges intézményrendszer felállítását és annak 

megerősítését, később pedig a vidéki gazdaság szerkezetátalakítását, a mezőgazdasági térhasználat mellett a 

másfajta kiegészítő tevékenységek megjelenését és megerősítését támogatta. 

A 2004-es Uniós csatlakozásig eltelt időszak programjainak tapasztalatai segítették a legutóbbi, 2007-2013 

programozási időszakra elkészült Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv kialakítását, a stratégiai célok 

megfogalmazását és az operatív célok kijelölését. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlesztési források időnként szűkösnek bizonyultak a benyújtott pályázatok 

forrásigényéhez viszonyítva. 

A 6-1. ábra a vidéki élet funkcióinak újrahangolását mutatja be. 
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6-1. ábra Új hangsúlyok a vidéki életben és az agrártermelésben 

Forrás: http://www.vetesforgo.hu 

3. 6.3 A PHARE program 

A PHARE (Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique) program 1990 óta áll rendelkezésre 

Magyarország számára. Az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés részeként az uniós követelmények, 

irányelvek és célkitűzések fokozatos átvételét és azok a magyar jogrendbe való beépítését támogatták e keretből. 

Az Európai Közösség 1989-ben eredetileg azzal a szándékkal hozta létre a PHARE programot, hogy Támogassa 

Magyarországot és Lengyelországot a rendszerváltás keretein belül folyó gazdasági és politikai átalakulást, és 

hogy ez a folyamat zökkenőmentesen és visszafordíthatatlanul menjen végbe. 

A program hatása leginkább az uniós jogharmonizáció és az intézményrendszer kialakulásán látható. Ekkor 

épültek ki a pályázati rendszerek, alakultak ki az informatikai hátteret jelentő fejlesztések. 

Az első program keretein belül több mit 160 millió Euró került felhasználásra 1990 és 2003 között. A saját 

forrás felhasználása, amely 1998-tól része a támogatási rendszernek 35 millió Euró felett volt. Természetesen az 

Euró bevezetés előtt a közös ’pénz’ az ECU volt, amely a tagállamok nemzeti valutáinak megtartása mellett az 

egyszerű átválthatóságot és az elszámolást biztosította. 

1998-ig a rendszer elsősorban a mezőgazdaságon belüli intézményfejlesztést, a strukturális változások 

elősegítését, a mezőgazdasági beruházások elősegítését és a hitellehetőségek elérésének biztosítását támogatta. 

Fontos része volt még a rendszernek az ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztésének segítése is. 

1990 és 1996 között öt program állt rendelkezésre Magyarországon: 

• a piacgazdasághoz szükséges mezőgazdasági intézmények megerősítése (20 millió ECU), 

• a tulajdonosi szerkezetváltáshoz szükséges segítség a mezőgazdasági szektorban (13 millió EU), 

• segítségnyújtás a vidéki bankhálózat létrehozásához ás elérhetőségének biztosításához (5 millió ECU), 

• agrárvállakozások támogatása (30,5 millió ECU), 

• mezőgazdasági- és birtoknyilvántartás (10 millió ECU). 
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1997-ben további két programot vettek be a PHARE rendszerbe: 

• vidékfejlesztési programok (mintaprojektek) az ország északkeleti és délnyugati részén (8 millió ECU), 

• az uniós szabályozásnak való megfeleléshez szükséges intézmények támogatása (1,5 millió ECU). 

1998-tól kezdve a PHARE támogatásokhoz saját forrást is kellett biztosítani. Ettől az évtől kezdve a 

mezőgazdasági programok fő célkitűzése már az intézmények uniós csatlakozásra való felkészítése volt. 

• 1998 

• uniós szabályozás átvételéhez nyújtott támogatás, 

• állategészségügyi ellenőrző állomások kialakítása a határokon, 

• növényegészségügyi információs rendszer kialakítása, 

• a KAP alkalmazásához szükséges intézmények kialakítása (kifizető ügynökség és információs rendszer 

kialakítása), 

• minőségbiztosítási intézményrendszer kialakítása, 

• agár-környezetgazdálkodási programok és vidékfejlesztési rendszerek támogatása. 

• 1999 

• növényegészségügyi és a megyei földhivatalok információs rendszerének javítása, 

• 2000 

• állategészségügyi és élelmiszerhigéniai intézmények rendszerének fejlesztése, 

• 2001 

• mezőgazdasági intézmények és az erdőnyilvántartás fejlesztése, 

• 2002 

• közös piaci szervezetek és termékpályák bevezetése a csatlakozás előtt, 

• állategészségügyi ellenőrzések erősítése, 

• az EMOGA szervezetének bevezetése a vidékfejlesztésben (SAPARD ügynökség kialakítása), 

• szaporítóanyag minőségjavítása, 

• juh- és kecske nyilvántartási rendszer kialakítása, 

• élelmiszerbiztonság, 

• 2003 

• az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) kialakítása, 

• országos növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrző rendszer felállítása, 

• veszettség elleni program. 

A 6-2. ábrán látható táblázat mutatja be a PHARE program során lehívott vidékfejlesztési projektjeinek adatait. 
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6-2. ábra A mezőgazdaság szerepe 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A PHARE programok közül több kifejezetten a vidékfejlesztést szolgálta. Ezek közül megemlítünk néhányat: 

• a strukturális alapok és az agrár-környezetvédelmi politika tervezési kapacitásának fejlesztése, 

• felkészítés a közösségi finanszírozású vidékfejlesztési-, halászati – és akvakultúra projektekre, 

• az NVT ex ante (előzetes) értékelése, 

• a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Operatív Program előzetes értékelése. 

A PHARE program lebonyolításáért felelős intézményrendszert Magyarországnak magának kellett kialakítania 

az Uniós előírásoknak megfelelően. Magyarország képviseletét a Nemzeti Koordinátor látta el, aki felelős volt a 

programok operatív lebonyolításáért, a pénzügyi jelentések elkészítéséért és a Bizottsággal való folyamatos 

egyeztetésért. 

A PHARE programok 2006-ban véget értek hazánkban, az utolsó szerződéskötésekre 2005 novemberében került 

sor. 

A PHARE program segítségével közel 200 ágazati- és területfejlesztési program megvalósítását tette lehetővé és 

hozzásegítette Magyarországot ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi berendezkedése tekintetében szervesen 

illeszkedjen az Európai Unióhoz és zökkenőmentesen kapcsolódhasson az Unió nagy rendszereihez. A 6-3. ábra 

a PHARE támogatások elosztását szemlélteti. 
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6-3. ábra A PHARE támogatások megoszlása ágazatonként 

Forrás: http://www.nfu.hu 

4. 6.4 A SAPARD program 

Az Európai Unió kormányfői az 1997-es luxemburgi csúcstalálkozójukon hozták nyilvánosságra az Agenda 

2000 nevű dokumentumot, amelyben többek között arról is határoztak, hogy a PHARE segélyprogram mellett 

újabb segélyeket fognak folyósítani a tagjelölt országoknak. 

Az Unió kormányfőinek 1999 tavaszán Berlinben megtartott csúcsértekezletén hagyták jóvá az úgynevezett 

előcsatlakozási segélyprogramokat, ezek egyike a SAPARD Program, mely az Európai Unióhoz csatlakozni 

kívánó 10 közép- és kelet-európai országban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén kezdeményezett, a 

csatlakozást előkészítő intézkedések közösségi támogatása a felkészülési időszakban. 

Az Európai Unió 520 millió euró keretet határozott meg a SAPARD programra, a csatlakozni kívánó 10 ország 

részére, éves szinten. A SAPARD Program forrása az alábbiak szerint oszlott meg a tíz ország között: 

• Bulgária 52 124 000 euró, 

• Cseh köztársaság 22 063 000 euró, 

• Észtország 12 137 000 euró, 

• Magyarország 38 054 000euró, 

• Litvánia 29 829 000 euró, 

• Lettország 21 848 000 euró, 

• Lengyelország 168 683 000 euró, 

• Románia 150 636 000 euró, 

• Szlovénia 6 337 000 euró, 

• Szlovákia 18 289 000 euró, 

A forrásokat az Unió az egy főre eső GDP, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, a mezőgazdasági 

terület nagysága és a területi sajátosságok alapján osztotta el. A támogatáshoz az országoknak közel 25 

százalékos önrészt kellett biztosítaniuk a program működtetéséhez. 
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Magyarország SAPARD tervét az Unió 2000 szeptemberében fogadta el, a terv a 2000-2006 közötti időszak 

hivatalos mezőgazdasági s vidékfejlesztési terve lett. A pályázati lehetőségek 2002 novemberétől 2004 májusáig 

álltak nyitva a pályázók számára. A támogatás felhasználásának végső határideje 2004 szeptember vége volt. 

A SAPARD program a közös agrárpolitikára való felkészülést segítette, az AVOP és az NVT előfutárának, 

’tanuló programjának’ tekinthető. A SAPARD program célja kettős volt: 

• segítséget nyújtani a jelölt országoknak a közösségi jogszabályok (Acquis communautaire) átvételében, 

különös tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott 

agrárstruktúra- és vidékfejlesztési intézkedésekre 

• hozzájárulni egy fenntartható és versenyképes agrárgazdaság kialakításához, valamint a vidék 

életképességének növeléséhez. 

Minden érintett országnak el kellett készítenie egy hét évre szóló (2000-2006) országos mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési tervet, melyben az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának célkitűzéseit követi. A SAPARD 

Tervben az ország helyzetéből (a mezőgazdasági stratégiából, a középtávú fejlesztési tervből) kiindulva meg 

kellett indokolni, hogy évenként miért, mire és mennyi támogatást igényel Magyarország erre a periódusra és 

ezt számításokkal és tanulmányokkal is alá kellett támasztani. Pontosan meg kellett határozni azt is, hogy 

milyen intézményrendszert hoz létre Magyarország a SAPARD program működtetésére, és hogy ez hogyan 

működik tovább az Uniós taggá válás után. 

A program eredetileg kilenc intézkedésből állt, ebből hat került akkreditálásra: 

• agrárgazdaságok beruházásai, 

• mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozása és marketingje, 

• szakképzés fejlesztése, 

• mezőgazdasági termelési módszerek a környezetvédelem és a vidéki környezet megőrzése érdekében, 

• termelői csoportok létrehozása, 

• vidékfejlesztési intézkedések, 

• gazdasági tevékenység diverzifikálása, alternatív jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése, 

• falufejlesztés- és megújítás, a vidék tárgyi- és szellemi örökségének védelme és megőrzése, 

• vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása. 

A technikai segítségnyújtás címszó alatt a SAPARD program népszerűsítésére, előadások szervezésére, 

tanfolyamok indítására, információs kiadványok szerkesztésére kerülhetett sor. 

A Program indulásakor csak a Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, a Mezőgazdasági és 

halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése, valamint a Vidéki infrastruktúra fejlesztése és 

javítása intézkedésekre lehetett pályázni. A többi intézkedésre szóló pályázatok a későbbiek folyamán kerültek 

kiírásra. A 6-4. ábra mutatja be a SAPARD pályázatok rendszerét. 
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6-4. ábra A SAPARD pályázatok rendszere 

Forrás: http://www.fvm.hu 

A vidékfejlesztési intézkedések csak az úgynevezett vidéki területekre érvényesek. A vidéki térség fogalmát a 

SAPARD Terv konkrétan megfogalmazta, mely szerint vidéki térségnek minősül a 120 fő/km2 alatti 

népsűrűségű terület. Ez azt jelenti, hogy csak olyan tevékenységek kaphatnak támogatást SAPARD-ból, melyek 

vidéki térségben valósulnak meg. 

A támogatás igénybevételéhez intézkedésenként eltérő mértékű saját erő volt szükséges (60-70%), amelyben a 

beruházás összes elismerhető költségének legalább 25%-a a saját forrás, kivéve az agrár-környezetvédelmet és 

tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztését szolgáló és a termelői csoportok felállítása 

intézkedéseket, mivel ezek nem beruházás jellegűek. 

A pályázatokat a regionális SAPARD hivatal hét regionális irodájának egyikében kellett benyújtani, az elbírálás 

nyilvános pontrendszer alapján történt. A támogatáshoz kifizetett/teljesített számlák ellenében kapták meg a 

kedvezményezettek. 

A legtöbb pályázat az agrárgazdaságok beruházásainak támogatása és a vidéki infrastruktúra fejlesztése és 

javítása témakörben érkezett. A legkevésbé vonzó kiírás a gazdasági tevékenység diverzifikálása, alternatív 

jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése intézkedés volt. Az igényelt támogatások és a fejlesztési 

elképzelések nagyjából összhangban voltak a pályázati kiírással és annak pénzügyi tervével. A SAPARD 

program intézményrendszere a 6-5. ábrán látható. 
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6-5. ábra A SAPARD program intézményrendszere 

Forrás: http://www.fvm.hu 

A regionális különbségeket vizsgálva jelentős eltérések mutathatók ki az egyes régiók részesedésében. A 

SAPARD támogatásokat a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű vagy 10 ezer fő lakos alatti települések számára volt 

elérhető. Mivel elsősorban a mezőgazdasági termelés fejlesztését támogatta így nem meglepő módon a 

jelentősebb mezőgazdasági potenciállal rendelkező területek kapták a nagyobb támogatást (Észak- és Dél-

Alföld, valamint Észak-Magyarország). 

Az Észak-Magyarországi régió aprófalvas részei valamint a Dél-Dunántúl hasonló részei nem értek el nagy 

SAPARD forrásokat, hátrányuk megmaradt. A száz legnagyobb SAPARD projekt eloszlása viszont egyenletes 

az országban. Ezt mutatja be a 6-6., 6-7. és 6-8. ábra. 
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6-6. ábra A SAPARD program összes kifizetése régiónként 

Forrás: http://www.vati.hu 

 
6-7. ábra A SAPARD program eloszlása az országban 

Forrás: http://www.vati.hu 
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6-8. ábra A SAPARD program 100 legnagyobb projektje 

Forrás: http://www.vati.hu 

5. 6.5 Az Agrár-Vidékfejlesztési Operatív Program 
(AVOP) 

Magyarországon a 2004-2006. évi programozási időszakban a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott 

célokhoz kapcsolódóan öt operatív program került megvalósításra, amelyek közül az egyik az Agrár- és 

Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). 

Az AVOP egyik fő célja volt a mezőgazdasági, halászati és élelmiszer-feldolgozó ágazatokban tevékenykedő 

gazdasági szereplők versenyképességének javítása, amelynek együtt kell járnia a termékek minőségének és az 

élelmiszer-biztonság javulásával, ugyanakkor elengedhetetlen a környezet¬védelmi, állathigiéniai és –

elhelyezési normák teljes körű betartása is. 

A vidékfejlesztés középpontjában a hátrányos helyzetű térségek lemaradásának csökkentésére nyújtott segítség 

állt az infrastruktúra fejlesztése, a vidéki népesség foglalkoztatási lehetőségeinek javítása érdekében a 

vállalkozások számára alternatív jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása, valamint élő, vonzó és egészséges 

környezet megteremtése révén. 

Az Agrár-Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

(EMOGA) Orientációs részlegéből, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből (HOPE) támogatható 

intézkedésekre vonatkozik. 

Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott stratégiai 

célokhoz kapcsolódik. 

Az AVOP továbbviszi és beépíti a hazai agrártámogatási rendszer elemeit, számol az előcsatlakozási programok 

(PHARE, SAPARD) adta lehetőségekkel, a programok keretében megvalósuló fejlesztésekkel. 

Az AVOP három fő fejlesztési irányt, prioritást határoz meg, melyhez 8 intézkedés, 28 alintézkedés és a 

megvalósításukhoz szükséges technikai segítségnyújtás társul: 

• 1. prioritás: a versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezőgazdaságban 

• mezőgazdasági beruházások támogatása, 

• a halászati ágazat strukturális támogatása, 

• fiatal gazdák induló támogatása, 
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• szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, 

• 2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 

• a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése, 

• 3. prioritás: Vidéki térségek fejlesztése 

• vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 

• mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése, 

• falufejlesztés- és megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése, 

• LEADER+ (A LEADER 1,2 és LEADER+ programmal a 7. modulban foglalkozunk részletesen), 

• Technikai segítségnyújtás: az AVOP népszerűsítésére, előadások szervezésére, tanfolyamok indítására, 

információs kiadványok szerkesztésére kerülhetett sor. 

Az AVOP megvalósítására a nemzeti és az Uniós források együttes összege 422,8 millió Euró, 2006-ra 182,8 

millió Euró. A program célkitűzéseinek megfelelően az AVOP forrásaiból legnagyobb arányban (57 százalék) a 

gazdasági teljesítmény növelését célzó 1. prioritás: „A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezőgazdaságban” részesült. A 2. prioritás: „Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása” a teljes 

forrásallokációból 14százalékos, míg a 3. prioritás: „A vidéki térségek fejlesztése” pedig 26,5 százalékos 

részarányt képviselt. A program végrehajtását, megvalósítását elősegítő „Technikai Segítségnyújtás” 

intézkedésre a rendelkezésre álló források 2,5 százaléka került felhasználásra. 

A pályázatokat 2004 májusától lehetett benyújtani, a feldolgozás és értékelés 2004 októbere után kezdődött el, 

amikor a SAPARD program befejeződött. A benyújtott forrásigények közel 50 százalékkal haladták meg a 

megpályázható összeget. 

Az AVOP intézkedéseinek végrehajtása a Program-kiegészítő Dokumentum alapján történt, amely az operatív 

programhoz képest részletesebb, pályázat-orientált leírást ad az intézkedésekről, tartalmazza az intézkedésekre 

vonatkozó forráselosztást, szabályozza a pályázó és a programban résztvevő hatóságok kapcsolatát, valamint az 

értékelés (monitoring) folyamatát. 

Az első két év többségében a pályáztatás időszakát jelentette, ekkor volt lehetőség a legtöbb prioritás esetében a 

pályázatok benyújtására. 2006-tól kezdve a legtöbb pályázat esetében – a szerződés megkötése után - a 

megvalósítás volt a cél. A 2007-től kezdődő időszakban a hangsúly a projektek megvalósítására, a kifizetésekre 

és az ellenőrzésekre helyeződött. A Program jellegéből adódóan a hangsúly a projektek kifizetésére, és 

befejezésére helyeződött. 

Az AVOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra a teljes időszakban összesen 11 171 pályázat került 

benyújtásra 199,50 milliárd forint támogatási igénnyel. Mind összegben, mind a pályázatok száma tekintetében 

a várakozásokat jóval meghaladta a teljesülés. 

Az Agrár Vidékfejlesztési Operatív Program keretében beérkezett pályázatok közül összesen 4.166 db pályázat 

(37 százalék) volt sikertelen, mely különböző okokra vezethető vissza (pl. jogosultsági kritériumok nem 

teljesülése, pénzügyi gondok, visszalépések, visszavonások, stb.). 

Az AVOP prioritásokra beérkezett pályázatok regionális megoszlásával kapcsolatban megállapítható, hogy a 

SAPARD Programhoz hasonlóan az AVOP-nál is az alföldi régiók vállalkozásai jóval nagyobb számban 

érdeklődtek a különböző intézkedések, és az általuk nyújtott lehetőségek iránt, mint például a közép–

magyarországi vagy a dunántúli régiók. 

A 6-9., 6-10. és 6-11. ábrákból látszik, hogy az 1. és 3. prioritásra szánt keret meg lett emelve, a végül kifizetett 

támogatási összeg meghaladta az eredetileg kijelölt összeget. A 2. prioritás esetében az összeg nem változott. 
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6-9. ábra Az AVOP 1. prioritásának pénzügyi eredménye 2004-2009 között 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 

 
6-10. ábra Az AVOP 2. prioritásának pénzügyi eredménye 2004-2009 között 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 
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6-11. ábra Az AVOP 3. prioritásának pénzügyi eredménye 2004-2009 között 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 

6. 6.6 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv célja, hogy egységes keretbe foglalja az Európai Mezőgazdasági Orientációs 

és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlegéből finanszírozandó vidékfejlesztési intézkedések hazai 

végrehajtásának rendszerét. 

Az NVT támogatja a környezetbarát mezőgazdasági termelést, segítséget ad a kedvezőtlen területeken 

gazdálkodók számára, segítségével növelhető az ország erdővel borított területének a nagysága. 

Az NVT kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, valamint tartalmazza az 

egyes intézkedések céljait, az intézkedések keretében támogatható tevékenységeket, a támogatás igénybe 

vételének feltételeit és végrehajtásának részletes szabályait is. 

Az NVT intézkedései hozzájárulnak a félig önellátó gazdaságok életképességének és gazdasági kilátásainak 

javításához, továbbá termelői csoportok kialakításához és működtetéséhez. Az alábbi hat területen lehet pályázni 

2004 őszétől kezdve: 

• agrár-környezetgazdálkodás támogatása, 

• kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása, 

• mezőgazdasági területek erdőtelepítési támogatása, 

• az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés támogatása, 

• a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának támogatása, 

• termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv hatóköre az EMOGA Garanciarészlegéből támogatott kísérő intézkedésekre 

terjed ki. Tartalma ezért a vidékfejlesztés integrált megközelítéséhez képest szűkített. A komplex 

vidékfejlesztést a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak, kiemelten az Agrár- és Vidékfejlesztési 
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Operatív Programnak (AVOP) a vidéki térségek problémáit, fejlesztéseit érintő intézkedéseivel összhangban 

történő integrált végrehajtással történik. 

Magyarország egész területe a Strukturális Alapok 1. célkitűzése alá esik. Az NVT horizontálisan az ország 

egész területére alkalmazandó, azonos feltételekkel. Ez alól kivételt képeznek a következő támogatások: 

• zonális agrár-környezetgazdálkodási célprogramok (ÉTT) 8. számú mellékletben kijelölt célterületeken, 

• kompenzációs támogatások a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók számára. 

A 6-12. ábra mutatja be az egyéni gazdaságok megoszlását a gazdálkodás célja szerint. 

 
6-12. ábra Az egyéni gazdaságok megoszlása gazdálkodási cél szerint Magyarországon 2000-ben 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 

Az agrár-környezetgazdálkodási program közel 700 ezer hektár célterület bevonásával számolt, az NVT által 

érintett kedvezőtlen adottságú területek nagysága közel 900 ezer hektár. A mezőgazdasági területek erdősítése 

elnevezésű program évi 10 ezer hektár erdőtelepítést támogat. 

A korai nyugdíjazás közel 10 ezer főt érint, a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakítása 30 ezer gazdaságot 

és körülbelül 500 ezer hektár területet érint. A termelői csoportok létrehozásával több mint 150 szövetkezet 

jöhetett létre 2006-ig. 

Az NVT részét képező, vidékfejlesztést támogató intézkedések egy egységes prioritási és célrendszert alkotnak 

és lefedik az ország egész területét. Az EMOGA Orientációs részlege által támogatott további eszközök az 

AVOP-ban találhatók meg. A két program kiegészíti egymást, mivel mindkettő alapja közös stratégián 

nyugszik. 

A koherencia másik megközelítése a társadalmi, gazdasági és környezeti elemek együttesés harmonikus 

fejlődése, a környezeti állapot és a vidéki lakosság helyzetének és lehetőségeinek javítása. 

Az NVT intézkedései illeszkednek az igényekhez, vannak kifejezetten népszerű intézkedések is (például a 

mezőgazdasági területek erdősítése), azonban vannak olyan célterületek is, ahol indokolt a módosítás, az 

igények pontosabb lefedése (például a félig önellátó gazdaságok támogatásának segítése nem váltotta be első 

körben az elvárt reményeket). 

A regionális különbségeket tekintve a 6-13. és 6-14. ábrák mutatják be a 2006-ban és 2007-ben történt 

kifizetéseket. Míg 2006-ban a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl volt eredményes a támogatások elérésében, 2007-re 

az Észak-Alföldi régió is megerősödött, így a támogatások fele az Alföldre jutott. 
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6-13. ábra NVT kifizetések régiónként 2006-ban 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 

 
6-14. ábra NVT kifizetések régiónként 2006-ban 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 

A 6-15. ábra mutatja be az NVT céljait és intézkedéseit. 
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6-15. ábra Az NVT céljai, prioritásai, és intézkedései közötti logikai kapcsolatok 

Forrás: http://www.vm.gov.hu 

7. 6.7 Összefoglalás 

A PHARE, SAPARD, AVOP, NVT modul bemutatta a rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig eltelt 

időben Magyarországon történt fontosabb vidékfejlesztési tervek, programok, projektek rendszerének 

kérdéskörét. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának kérdéskörét! 
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2. Ismertesse a PHARE program jellegzetességeit! 

3. Ismertesse a SAPARD program jellegzetességeit! 

4. Ismertesse az AVOP jellegzetességeit! 

5. Ismertesse az NVT jellegzetességeit! 

Irodalomjegyzék 

Halmai P. (szerk.):  Az Európai Unió agrárrendszere.,  Mezőgazda Kiadó, Budapest.,  2007. 
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Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 

http://www.vm.gov.hu/ 

http://www.umvp.eu/ 

http://www.vm.gov.hu 
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