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Kivonat 

Magyarország 2004 óta az EU tagja, így részese – és kedvezményezettje – az EU egyik legfontosabb közös 

politikájának a KAP-nak és ennek részeként a vidékpolitikának. Ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat 

megszerezhessük, el kell készíteni a vidékfejlesztési stratégiát, és annak alapján pedig a programot. A modul 

megismerteti a stratégia és program legfontosabb elemeit (helyzetfeltárás, célok, intézkedések, pénzügyi 

források, irányító hatóság, monitoring), így a hallgató eligazodhat a folyamatban lévő (agrár)vidékfejlesztés 

megvalósításában. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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8. fejezet - Magyarország 
vidékfejlesztési stratégiája és 
programja 

1. 8.1 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. 

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. Egyébként a terjedelmes tervdokumentumok (például ÚMVST 

és ÚMVP) egyéb módon való megszerzése (nyomtatott formában, könyvtárból) nem is mindig lenne sikeres. 

A tananyag három modulja (8. – 9. – 10.) igen szorosan kapcsolódik egy máshoz, hiszen mindhárom a 

jelenlegi programidőszak (2007-2013) magyarországi vidékfejlesztésével foglalkozik, elsősorban a 

vidékfejlesztési stratégia és a program alapján. Természetesen mindhárom modul kapcsolódik a hetedikhez, 

melyben az EU vidékpolitikáját tárgyaljuk, hiszen mint tagország a KAP és részeként a vidékpolitika adja 

mozgásterünk kereteit. 

Ebben a modulban viszonylag részletesen foglalkozunk a magyar vidékfejlesztési stratégiával, és a program 

helyzetértékelő részével. A 9. modulban a terv főbb intézkedéseinek– és a pénzügyi terv – a bemutatása az 

elsődleges cél. A 10. modulban részletesebben a végrehajtás intézményrendszeréről és a monitoringról írunk. A 

helyzetértékelésről nem kivonatos összegzést közlünk, hanem – a logikai rendszerének megismertetése mellett – 

az intézkedések megalapozásához különösen fontos részeket kiemelünk. 

Ez a modul a címének megfelelően két részre tagozódik, először megismertetjük a stratégiát, majd a programról1 

írunk. Elsősorban azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a magyar stratégia miben és mennyire követi az EU céljait, 

a vidék (és az élelmiszergazdaság) helyzetének feltárása pedig milyen beavatkozásokat igényel (megalapozva az 

alkalmazásra kerülő intézkedéseket). Azt mindjárt elöljáróban meg kell jegyezni, hogy szembenálló nyilván 

nem lehet, hiszen az EU csak olyan programot finanszíroz (pénzügyileg támogat), amelynek céljai a közösségi 

célokat követik! 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• Magyarország 2007-2013 között követett vidékfejlesztési stratégiáját, továbbá, hogy 

• ezt a stratégiát milyen helyzetértékelésre és EU célokra alapozza. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• megérteni, hogy Magyarország miért az AVOP-ben megtervezett (a 9. modulban ismertetett) vidékfejlesztési 

intézkedéseket alkalmazza, továbbá, hogy 

                                                           
1 A programnak egyébként része a stratégia ismertetése is, a programnál azonban csak megemlítjük a stratégia létezését, és az ismétlés 
elkerülése érdekében még csak vázlatosan sem érintjük. 
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• milyen fejlesztési célok kaptak prioritást a jelenlegi tervidőszakban. 

2. 8.2 Magyarország vidékfejlesztési stratégiája (2007-
2013) 

Magyarország vidékfejlesztési céljai szorosan illeszkednek az EU céljaihoz azóta, amióta belátható közelségbe 

került csatlakozásunk az Unióhoz. A SAPARD – mint előcsatlakozási alap – volt az első kezdeményezés a célok 

összehangolására (a tervezés 1998-ban indult), majd csatlakozásunk után az AVOP és az NVT keretében (2004-

2006) folytatódott. A mostani programidőszak gyökeres változást nem hozott sem a célok, sem az 

intézkedések tekintetében, de bizonyos célok (a környezetvédelem-környezetbarát termelés, diverzifikáció, 

bizonyos intézkedésekben a Leader szerű megközelítés) sokkal fajsúlyosabbak lettek. 

A Stratégia – nagyon leegyszerűsítve – a célok, az eszközök, a források és a források EU által lefektetett jogi 

keretek közötti felhasználási rendszerének keretbe foglalása. Magyarország egy, az ország egész területére 

kiterjedő stratégiát (és programot) készített. 

Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)”2 a jelzett időszakra vonatkozó, az Európai 

Unió által pénzügyileg is támogatott vidékfejlesztés alapösszefüggéseit (célok, eszközök, források, 

intézkedések) tartalmazza. Célirányosan készült, hiszen erre az időszakra (programidőszak) az EU források 

felhasználásával kapcsolatban két tervezési dokumentumot el kellett készíteni, ez minimumfeltétele annak, 

hogy Magyarország a számára rendelkezésre álló, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

forrásokat felhasználhassa. Az egyik a már említett Stratégia, amely csak keretjellegű dokumentum, a másik a 

fejlesztési program (terv), amely már apró részletekig kidolgozza a stratégiában vázoltakat, többek között az 

intézkedéseket is. 

Az említett dokumentumok szerkezete, felépítése és tartalma is követi az EU rendeletekben3 megfogalmazott 

előírásokat, elvárásokat, és a kapcsolódó EU dokumentumok4 állásfoglalásaihoz is igazodik. Tartalmuk pedig a 

Bizottsággal való szoros, úgynevezett konzultatív kapcsolatban vált véglegessé. 

A Stratégia hat nagyobb szerkezeti egységre tagolt, az alábbiak szerint: 

1. A gazdasági, társadalmi és környezeti helyzet elemzése (a kiindulási helyzet leírása, elemzése, melynek az 

alábbiakra terjed ki: 

• A mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási és erdészeti ágazat versenyképessége. 

• A vidéki környezet állapota. 

• Bio-diverzitás, a természeti értékek megőrzése. 

• Vízgazdálkodás. 

• Klímaváltozás. 

• Az erdőgazdálkodás szerepe. 

• Talajadottságok és földhasználat. 

• Életminőség a vidéki térségekben, a vidéki társadalom szociális és gazdasági helyzete. 

2. Általános Stratégia, a közösségi fejlesztési irányok átvétele és a nemzeti fejlesztési irányok meghatározása. 

3. Stratégia az egyes Intézkedéscsoportok mentén 

                                                           
2A továbbiakban nem írjuk ki a dokumentum teljes nevét, helyette ebben a modulban a „Stratégia”, illetve „Vidékfejlesztési Stratégia” 

kifejezéseket használjuk. Forrás: FVM (2007) ÚMVST (2007-2013), (http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200701/umvst_2.pdf). 
3 E helyen is megjegyezzük, az EU rendeletei (a Tanács EK rendeletei, a Bizottság rendeletei) az EU legmagasabb szintű jogszabályai, 

melyek előírásainak alkalmazása a tagországokra nézve kötelező, mérlegelési joga egyetlen tagországnak sincs. 
4 Különösen a göteborgi fenntarthatósági célokkal, valamint a növekedést és munkahelyteremtést célzó, megújult lisszaboni stratégiával 
összefüggésben. 
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• A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az 

innováció támogatásával. 

• A környezet állapotának javítása. 

• Az életminőség növelése a vidéki területeken és a gazdasági diverzifikáció elősegítése. 

4. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (Stratégiai Terv) indikatív forrásmegosztása. 

5. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv belső és külső konzisztenciája, összhangja a többi 

Közösségi támogatási eszközzel (Többek között itt értékeli a kapcsolódásait más nemzeti programokhoz és 

szakpolitikai koncepciókhoz, más operatív programokhoz és foglalkozik a társadalmi egyeztetéssel is). 

6. Nemzeti Vidéki Hálózat létrehozása. 

A Stratégia már a bevezetőben megjelöli, hogy „a lisszaboni célkitűzésekkel és a Göteborgban 

megfogalmazott elvekkel összhangban kívánja megteremteni a mezőgazdaság fejlesztéséhez, a vidék környezeti 

értékeinek megőrzéséhez, a vidéki térségek gazdaságának megerősödéséhez és a vidéki társadalom 

kohéziójához szükséges fejlesztési kereteket.” 

A jogi kereteket az alábbiak jelentik: 

• A Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról5, 

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

Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról,6 

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

iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak)7 

A Stratégia a hazai fejlesztéspolitikai dokumentumok közül az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióra 

(OFK)8, az Országos Területfejlesztési Koncepcióra (OTK)9, a Nemzeti Környezetvédelmi Programra és a 

Nemzeti Erdő Programra épít, és értelemszerűen összhangban áll az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel. 

A Stratégia víziója10 szerint a kidolgozásra kerülő vidékfejlesztési program megvalósításával „Magyarország az 

európai mezőgazdasági modell működését kívánja követni, melynek keretei hazánkban már létrejöttek: 

erősödik a mezőgazdaság multifunkcionális jellege, megindult a vidéki térségek összehangolt, a 

forrásokat és a fejlesztési elképzeléseket integráló fejlesztése, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a 

fenntarthatósági szempontok, az élhető környezet megteremtése, s egyfajta szolgáltatássá válik a 

szélesebb társadalom számára a környezeti szempontokat érvényesítő agrárgazdálkodás.” 

A Stratégia kiemelt szerepet szán a foglalkoztatottság növelésének, „A hazai agrár-vidékfejlesztés legfontosabb 

feladata a vidéki térségekben a lakosság alacsony gazdasági aktivitásából, az alacsony foglalkoztatottságból és 

ezáltal alacsony jövedelmi szintből fakadó társadalmi feszültség kezelése. Ez egyrészt a kedvező mezőgazdasági 

adottságok és a vidék elmaradottsága között feszülő ellentmondás feloldását is jelenti.” A vidéki térségek 

gazdaságának megerősítésére a három szálon kínál „megoldást”11, ezek: 

• A jó mezőgazdasági adottságokra alapozva versenyképes mezőgazdálkodás megteremtése, hangsúlyozottan a 

kisebb egyéni gazdaságok számára nyújtott szolgáltatások fejlesztésével, az integrációk (az együttműködések) 

erősítésével. 

• Olyan családi gazdálkodók, fiatal gazdák támogatásával, melyek egyik része a vidékfejlesztési támogatások 

révén képes lesz a gazdaságos termelés számára megfelelő méretű, versenyképes üzemeket kialakítani és 

                                                           
5 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:HU:PDF) 
6 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0013:0014:HU:PDF) 
7 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:HU:NOT) 
8 Lásd részletesebben: 4. modul. 
9 Ezt önálló tantárgyi modulként (7.) is tárgyaljuk. 
10 A vízió „látomást, káprázatot” jelent, itt átvitt értelemben a vidék (vidékfejlesztés) jövőképére való utalás. 
11 A „megoldást” kifejezést használja ugyan az anyag, de nem kell különleges jóstehetség annak előrevetítésére, hogy a program teljes-körű, 

zökkenőmentes lebonyolítása (megvalósítása) is csak hozzásegít a megoldáshoz – ami azonban nem lebecsülendő –, a gazdaság, a vidék 
gazdaságának megerősítéséhez! 
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fejleszteni, másik részük pedig „magas hozzáadott értékkel rendelkező a piaci réseket kitöltő” termékek 

előállításával, illetve a gazdaságuk diverzifikálásával12 válnak biztonságossá. 

• A vidéki mikrovállalkozások erősítésével, elsősorban térségi alapon, összehangoltan, a helyi sajátosságokra 

alapozva. 

A vidéki gazdaság megerősítése – a vázoltak szerint – hozzájárul, hogy növekedjen a munkahelyeket teremtő 

foglalkoztatók száma, akik az egyes térség adottságait kiaknázva képesek élénkíteni a helyi gazdaságot és 

elősegítik a vállalkozások összefogását is. A Stratégia a vidék gazdaságának megerősítésére kapcsán 

egyértelműen a mezőgazdaságra és a vidéki mikrovállalkozásokra koncentrál. Az ugyan nyilvánvaló, hogy 

csak ezektől a vidék gazdaságának jelentős, látványos fejlődése nem várható, de látnunk kell – mint a 

vidékfejlesztést támogató pénzügyi alap elnevezése is utal rá – ez a Stratégia elsősorban a vidékfejlesztés egy 

szeletét, az úgynevezett agrár-vidékfejlesztést tudja felvállalni. 

A Stratégia azzal számol, hogy a fejlesztések együtt járnak a vidéki környezet, a természeti értékek 

megóvásával, a fokozódó gazdasági aktivitás csak a kiindulási helyzetben tapasztalt „alacsony 

környezetterhelés megőrzése esetén kínál fenntartható fejlődési lehetőséget a vidéki térségek, a települések 

számára”. Az EMVA támogatási lehetőségeire is tekintettel a Stratégia a „sikeres és élhető települések 

megteremtését” is célnak tekinti, melynek része: 

• a szolgáltatások elérésének javítása az új – infokommunikációs – technológiák felhasználásával, 

• falumegújítás – örökségvédelem, 

• kapacitásfejlesztés, innovatív vidékfejlesztési hálózatok13 kialakítása. 

A Stratégia utal arra is, hogy a vidéki térségek infrastrukturális – közlekedési, belterületi – fejlesztési igényei, 

valamint a vidéki egészségügyi, oktatási alapszolgáltatások finanszírozása az agrár-vidékfejlesztés keretein és 

lehetőségein túlmutat, tehát ezek a fejlesztések (és egyéb igények kielégítése) csak több tárcát és fejlesztési 

programot átfogó vidékpolitika révén lehetségesek. 

A Stratégia a helyi közösségek megerősödését, a helyi partnerség kiépülését, a szubszidiaritás elvével 

összhangban a helyi demokrácia megerősítését is célul tűzi ki a LEADER elveket követő partnerségek14 

támogatása révén. A Stratégia mind a négy intézkedéscsoport alkalmazásával számol Magyarországon, 

melyeket a hatályos EU jogszabály lehetővé tesz, és e csoportok (tengelyek) mentén tervez különböző 

beavatkozásokat. Ezek: 

• I. csoport: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 

• 1. Az információk és tudás elterjesztésének támogatása, 

• 2. A korszerkezet-váltás támogatása, 

• 3. Gazdasági és termelési szerkezetváltás, 

• 4. Befektetés a minőségi termék-előállításba (élelmiszeripar), 

• 5. Infrastrukturális támogatások. 

• II. csoport: A környezet és vidék állapotának javítása 

• 6. Agrár-környezetgazdálkodási, Natura 2000 és erdő-környezetgazdálkodási támogatás, 

• 7. A Kedvezőtlen Adottságú Területek és a hagyományos mezőgazdasági táj megőrzése, 

                                                           
12 A diverzifikálás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a gazdaság új tevékenységekkel, a tevékenységi kör bővítésével (például: 
speciális termékek előállítása, falusi turizmus, gyógynövénytermelés, biogazdálkodás), egyszóval a „több lábon állással” lehet hosszabb 

távon is gazdaságilag életképes. 
13 Az úgynevezett „vidéki hálózat” kialakítása a tagországokban 2007. után (vagyis az ÚMVP végrehajtásához) kötelező. Magyarországon a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) létrehozásról a 131/2008 (X. 1.) FVM rendelet rendelkezett. 

(http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&ctag=articlelist&iid=1&articleID=13157) 
14 A partnerég kifejezés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem érvényesülhetnek diktátumok (pl. az irányító hatóság részéről), hanem a 
legfontosabb döntéseket az érdekeltek (érdekképviseletek, civil szervezetek, régiók) bevonásával hozzák. 
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• 8. Beruházási támogatás a környezeti előírások betartása és a vízgazdálkodás érdekében, 

• 9. Az erdőtelepítés és -gazdálkodás támogatása, 

• 10. A jó minőségű és egyenletes mennyiségű víz biztosítása, 

• 11. A talajok védelmének megerősítése, 

• 12. Az állatjóléti kifizetések biztosítása. 

• III. csoport: A vidéki térségek életminőségének javítása és a diverzifikáció ösztönzése 

• 13. A diverzifikáció, mikro-vállalkozások és turizmus támogatása, 

14. Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a természeti és kulturális örökség megőrzése 

(falumegújítás), 

15. A helyi kapacitásépítés támogatása, a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében. 

A Stratégia intézkedéseit részletes helyzetelemzés és annak összegzéseként SWOT elemzés (az erősségek, 

gyengeségek, lehetőségek és veszélyek számbavétele) alapozza meg, melynek elemei intézkedéscsoportok 

szerint találhatók az anyagban. 

A helyzetértékelést azért is érdemes tanulmányozni, mert az agrárgazdaság, tágabb értelemben a vidék 

állapotáról igen tömör (szinte címszavas) és jó áttekintést nyújt. Természetesen, nem a legfrissebb statisztikai 

adatokkal, de az is igaz, a vidék életében nem történt azóta sem látványos javulás, ami a frissebb adatok 

fényében a megállapítások korrigálását indokolná. 

1. táblázat: Az I. Intézkedéscsoporthoz fűződő SWOT tételek 
 

Erősségek Gyengeségek 

Kiemelkedően jó ökológiai, termőhelyi 

adottságok 
Szélsőséges csapadékviszonyok, 

ebből következő kedvezőtlen 

vízháztartási helyzet 

Hozamszabályozáson alapuló hosszú 

távú erdőterv szerinti gazdálkodás 

megléte 

Az ágazat alacsony jövedelmezősége, 

tőkehiány 

Korszerű biológiai háttér, nagy 

teljesítőképességű biológiai alapok 
A gazdaságok mérete, formája, 

termelőkapacitása közötti összhang 

nem megfelelő, egyes 

tevékenységekben a műszaki, 

technikai színvonal alacsony 

Magas színvonalú elméleti-, kutatási 

tudásbázis, kiépített szakképzési hálózat 
Az épületek, építmények, állattartó 

telepek jelentős hányada nem felel 

meg az uniós előírásoknak 

A nagy élelmiszer-feldolgozó 

vállalkozások hatékonyan működnek 
A termelői infrastruktúra hiányos, 

korszerűtlen 

A szántóföldi termelésben a megújult 

műszaki-technikai eszközállomány 
A gazdálkodók- és általában a 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

korösszetétele kedvezőtlen 

Elindult a földhasználat koncentrációja Hiányosak a gazdálkodók szakmai, 

vállalkozói, piaci és 
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marketingismeretei 

Bizonyos speciális helyi termékekkel 

egyes KKV-k15 jó eredményeket tudtak 

elérni (megjelentek jó törekvések KKV-

k részéről piacszerzés területén, igaz, a 

volumen még nem meghatározó) 

A szakképzés nem kellően 

gyakorlatorientált, a szaktanácsadási 

rendszer működése nem kielégítő 

Alacsony környezeti terhelés A termékpályák egészét segítő 

szolgáltatások, kereskedelmi, 

logisztikai rendszerek (raktározás, 

szállítás) fejletlenek 

A korábbi vidékfejlesztési 

programokból megvalósult kedvező 

hatások 

Az egyéni gazdálkodók piaci 

szervezettsége alacsony szintű 

 
A kis- és közepes méretű élelmiszer-

feldolgozó vállalkozások strukturális 

gyengeségei, elavult műszaki 

színvonala, gyenge marketing 

tevékenysége 

 
Az élelmiszer-feldolgozás és az 

alapanyag termelés jelentős 

elkülönülése, a minőség-követés nem 

kielégítő 

Nincs elfogadott nemzeti 

agrárstratégia 

Az erdészetben nem alakultak széles 

körben hatékonyam működő termelői 

csoportok (magán-erdőgazdálkodók: 

eszköz, tőke, ismeret hiánya) 

Az (élelmiszeripari és 

mezőgazdasági) KKV-k gyenge 

innovációs tevékenysége és 

képessége 

Gyenge, illetve hiányzó integráció és 

együttműködés 

Ágazati problémák területi 

vonzatokkal 

Lehetőségek Veszélyek 

Fokozódó bel- és külpiaci igény a jó 

minőségű hazai alapanyagok, a 

hagyományos, különleges, 

eredetcímkével ellátott élelmiszeripari 

termékek iránt 

Az agrárágazat versenyhátrányának 

növekedése 

Az élelmiszerbiztonság, a minőség, a 

környezetvédelmi, higiéniai feltételek 

Az érdekérvényesítés gyengülése 
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javulása, korszerűsödése 

A gazdálkodók szakmai ismereteinek, 

korösszetételének javulása 
A termelők piacvesztése, a termelés 

visszaszorulása, foglalkoztatási, 

megélhetési feszültségek 

Fogyasztói igényeknek megfelelő, hazai 

alapanyagok felhasználása, minőségi 

termékek készítése, értékesítése 

marketinggel fokozható. 

Regionális különbségek növekedése 

Összehangolt, jól működő termékpályák 

(termelés, feldolgozás, értékesítés) 

kialakulása, az érdekek összehangolása 

Az elmaradó fejlesztések 

konzerválják a környezetkárosító 

termelési eljárásokat 

Alternatív energia-előállítás Az ár-érzékeny fogyasztói kereslet 

előnyben részesíti az olcsó, sokszor 

silány minőségű és beltartalmi értékű 

importáruk vásárlását 

Mezőgazdasági és erdészeti termékek 

hozzáadott értékének növelése 
Természeti és tájértékek biológiai 

hanyatlása, biológiai sokféleség 

csökkenése. 

Nő az erdei melléktermékek iránti 

kereslet 
KAP esetleges reformja 

 
A versenyképesség javítása során 

nem veszik figyelembe a 

fenntarthatóságot és a 

környezetvédelmi elvárásokat 
15 Kis és közepes méretű vállalkozások rövidítése 

1. táblázat: A II. Intézkedéscsoporthoz fűződő SWOT tételek 
 

Erősségek Gyengeségek 

Az erdőterületeken több célú, hosszú 

távú erdőterv szerinti gazdálkodás 

folyik 

Kevéssé elterjedtek a környezetbarát 

technológiák, a természeti erőforrások 

védelme, fenntartása nem megfelelő 

A vadgazdálkodás adottságai 

kedvezőek 
A természeti értékekkel bíró területek 

megfelelő kezelése és fenntartása nem 

megoldott 

Alacsony környezetterhelés Szakértelem és szaktudás hiánya a 

környezetgazdálkodásban 

Gazdag biodiverzitás A környezetgazdálkodással kapcsolatos 

intézkedések alulfinanszírozottak 

Gazdag természeti értékek A valódi mérhető környezet- és 

természetvédelmi javító eljárások 

arányai nem elégségesek (a 

természetvédelmi szempontok nem 

kellően érvényesülnek a mg-i 
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termelésben) 

Az extenzív földhasználati módok 

jelenléte 
A kisgazdaságokban helyi piacra 

előállított termékek nehézkes helyi 

értékesítése 

A gazdálkodók felismerték a 

mezőgazdasággal szemben támasztott 

környezetvédelmi/megőrzési 

igényeket, valamint a benne rejlő 

lehetőségeket 

 

A közjóléti erdőgazdálkodás több 

évtizedes múltja 

Folyamatos, kiegyensúlyozott 

erdőtelepítés 

A méhészeti ágazatnak fontos szerepe 

van a vadon élő növényfajták 

fenntartásában a megporzásnak 

köszönhetően. 

Lehetőségek Veszélyek 

Alternatív energia-előállítás, agrár-

környezetgazdálkodási eljárások 

elterjedése 

A talaj degradáció visszafordíthatatlan 

károkat okoz a nemzeti értékben 

Környezeti állapot javítása az extenzív 

mezőgazdasági termelés és a 

természetközeli erdőgazdálkodás 

feltételeinek fejlesztésével 

Az egyéni erdőtulajdonosok 

gazdálkodási feltételei, piaci esélyei 

romlanak 

Vizek visszatartásával, 

kormányzásával a helyi hasznosítható 

vízkészletek növelése 

Szélsőséges vízháztartási viszonyok 

(árvíz, belvíz, aszály) csökkentik a 

mezőgazdasági termelés biztonságát 

A vadvédelmi célprogram 

alkalmazásával a fenntartható 

gazdálkodás növelése 

Természeti és tájértékek biológiai 

hanyatlása, a biológiai sokféleség 

csökkenése 

A földhasználat további ésszerűsítése 
 

A nagy élőmunka igényű és a 

hagyományos gazdálkodási formák 

elterjedése 

Talajerő megőrzés, ezzel a 

talajdegradáció lehetőségének 

csökkentése 

1. táblázat: A III. Intézkedéscsoporthoz fűződő SWOT tételek 
 

Erősségek Gyengeségek 
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Gazdag kulturális örökség, természeti 

értékek és változatos táji adottságok 
Alacsony a vidéki térségek kulturális 

értékeinek kihasználtsága és a 

természeti értékek fenntartható 

hasznosítása 

Egészséges, nyugodt lakókörnyezet A kistelepülések általánosan romló 

településképet mutatnak 

A tanyás, aprófalvas és periférikus 

térségek kivételével a vidéki 

települések alapinfrastruktúra 

ellátottsága megfelelő 

Jellemzően nehézkes a lakossági 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

A vidéki térségek gazdaság kulturális 

öröksége, természeti és termőhelyi 

adottságai megfelelő alapot nyújtanak 

a mezőgazdaságon kívüli, azt 

kiegészítő gazdasági tevékenységek 

fejlődéséhez (világörökségi 

helyszínek, építészeti örökség, 

régészeti értékek, népi kultúra, 

hagyományok) 

A nem mezőgazdaságra alapozott 

megélhetési formák elterjedése lassú 

Képzett kézműves társadalom, a népi 

iparművészet szakmailag 

megalapozott zsűrizési rendszere 

A gazdasági szolgáltatások és a 

kapcsolódó infrastruktúra (értékesítés, 

logisztika, kommunikáció) szegényes 

 
A vidéki településeken igen alacsony, 

csökkenő gazdasági aktivitás, 

kényszervállalkozások nagy száma 

A vidéki térségekben az alacsony 

jövedelmezőségű, hagyományos 

termelő ágazatok súlya jelentős, a nem 

mezőgazdaságra alapozott megélhetési 

formák elterjedése lassú 

A vidéki települések vállalkozás és 

tőkevonzó képessége, a tudásintenzív 

munkahelyek száma alacsony 

A vidéki lakosság vállalkozási 

képessége, innovációs készsége 

alacsony, a készségek és saját erő 

hiányában kevésbé tudják kihasználni a 

kínálkozó fejlesztési lehetőségeket 

Hiányzik a gyakorlatban alkalmazott 

partnerség és a működő hálózatok 

A hagyományos kézműipari termékek 

gyenge promóciója, a társadalmi 

elismertség hiánya, értékesítési 

bizonytalanságok 

A megújuló energiaforrások használata 

a vállalkozói és a közüzemi szférában 
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nem terjedt el 

A falusi turisztikai szolgáltatások 

jelentős minőségi és területi 

heterogenitása és integrációjának 

hiánya 

A kistermelők turizmuson keresztül 

történő közvetlen termékértékesítését 

lehetővé jogszabályi háttér hiányzik 

A vállalkozásokat kiszolgáló 

szolgáltatói szektor és infrastruktúra 

fejlesztésre szorul 

Az alapszolgáltatásokhoz –k ülönösen, 

melyek a kulturához kapcsolódnak – 

való gyenge hozzáférés. 

Lehetőségek Veszélyek 

Felértékelődnek a természeti és 

kulturális értékek, az egészséges 

környezet 

Folytatódik az aktív, képzett munkaerő 

elvándorlása, az aprófalvas, periférikus 

térségekben a népességvesztés és a 

társadalom elöregedése 

A megújuló, környezetbarát 

energiaforrások iránti növekvő 

társadalmi igény 

A vidéki térségek funkcióváltása 

(agglomeráció, üdülőfalvak stb.) 

következtében a meglévő értékek, 

egyedi sajátosságok eltűnnek. 

Növekvő igény és fizetőképes kereslet 

a mérsékelt környezetterheléssel 

termelt élelmiszerek iránt 

A természetes népszaporulat 

csökkenése és az aktív, képzett 

munkaerő elvándorlása következtében 

fokozódó elnéptelenedés, romló 

korstruktúra 

A kulturális örökség világszerte 

tapasztalható előtérbe kerülése 
Tovább csökken a mezőgazdaság súlya 

a foglalkoztatásban, amit nem kísér az 

egyéb mezőgazdaságon kívüli 

gazdasági tevékenységek fejlődése 

Növekvő igény a biztonságos, 

egészséges, az egyes térségek 

jellemzőit, hagyományait magában 

hordozó munkaerő-igényes termékek 

és szolgáltatások és értékmegőrzés 

iránt 

A városi agglomerációba történő 

koncentrálódó bevándorlás 

fokozódásával tovább erősödik a 

területi-települési koncentráció 

Az információs és kommunikációs 

technológia fejlődésével növekszik a 

periférikus térségek vállalkozás (tőke) 

vonzó képessége, csökken az 

elszigeteltség 

Fokozódik a kommercializálódás, 

általános értékválság a 

kereskedelemben és közfelfogásban 

Az európai trendeknek megfelelően 

felértékelődnek a vidéki térségekben 

Forráshiány következtében a kultúra és 

hagyományőrzés területén a 
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megtalálható és előállítható 

erőforrások (pl. biomassza), 

egészséges környezet, természeti 

értékek 

hagyományok megőrzése veszélybe 

kerül 

A turizmus gazdasági multiplikátor 

hatásának fokozódó érvényesülése a 

mezőgazdaságban előállított termékek 

és szolgáltatások falusi turizmusban 

történő értékesítésével 

Tovább romlik a vagyon és 

közbiztonság 

Az EU kohéziós politikájában az 

infrastrukturális hátrányok 

csökkentése a környezetkímélő 

megoldások előtérbe helyezésével 

1. táblázat: A IV. Intézkedéscsoporthoz fűződő SWOT tételek 
 

Erősségek Gyengeségek 

Meglévő helyi tapasztalatok és 

hajlandóság a kistérségi szintű, 

integrált megközelítésű, térségi alapú 

fejlesztési programok készítésére és 

megvalósítására. Egyes térségekben 

növekszik a helyi közösségek 

aktivitása 

A vidéki lakosság vállalkozási 

képessége, innovációs készsége, 

gazdasági aktivitása alacsony 

A helyi fejlesztések közötti gyenge 

szinergia, gyenge integráció 

Bizalmi tőke és belső kezdeményező 

készség hiánya 

Nehézkes a lakossági szolgáltatásokhoz 

való hozzájutás, hiányoznak a lokális, 

non-profit megoldások, meglévő 

szolgáltatások minőségében nagy 

térségi és települési különbségek 

vannak 

Rossz vagyonbiztonság, főként a tanyás 

és aprófavas térségekben 

Lehetőségek Fenyegetések 

Növekvő igény a térségi, illetve város-

falu kapcsolatok elmélyítése iránt 
Erősödő szegregáció, egyes térségek 

további gettósodása, romló 

vagyonbiztonság 

A falusi népesség jelentős része 

fogékony a partnerségre és a helyi 

erőforrásokra, megoldásokra épülő 

fejlesztésekre 

A mezőgazdaság további térvesztése, 

amit nem ellensúlyoznak új gazdasági- 

és egyéb tevékenységek 

Az információs és kommunikációs 

technológia fejlődésével növekszik a 

periférikus térségek vállalkozás (tőke) 

vonzó képessége, elérhetősége javul 

Tovább romlik a vidéki települések 

elérhetősége (utak, tömegközlekedés) 
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Növekvő térségi, illetve város-falu 

integráció, a partnerségre és a helyi 

erőforrásokra, megoldásokra épülő 

fejlesztések elterjedése 

Tovább romlik a vagyon és 

közbiztonság 

A Stratégia szerint pénzügyi szempontból az I. intézkedéscsoport a leginkább fajsúlyos, hiszen a 

rendelkezésre álló pénzügyi források 47%-át kapja, a másodikra 32%-át, a harmadikra 17%-át szánják. A 

negyedik csoport (Leader) minden előző intézkedéscsoporthoz kapcsolódnak, a forrásai is azoknak a 

csoportoknak a forrásaiból származnak16. A LEADER program egyébként „a helyi közösségek megerősítését 

tűzi ki célul”, mert „A vidéki térségek számára kiemelten fontos a helyi sajátosságokra és belső erőforrásokra 

épülő, helyi partnerségen nyugvó, innovatív megoldások feltárása és megvalósítása, melyek hozzájárulnak a 

helyi közösségek megerősödéséhez.” 

A négy tengely mentén tervezett intézkedések közül az első és második csoport intézkedései az ország egész 

területét érintik, ahol van mezőgazdasági rendeltetésű földhasználat. A 3. és 4. tengely intézkedései (3. és 4. 

intézkedéscsoport) nem érintik a nagyobb népsűrűségű településeket, mert „A Stratégiában a vidéki térségek 

meghatározása17 Magyarország településszerkezetének jellemzőiből fakad, a korábbi programokból nyert 

tapasztalatok alapján (8-1. ábra). Általánosságban a 120 fő/km² népsűrűséget meg nem haladó, vagy 10 ezer 

főnél kevesebb állandó lakossal rendelkező települések alkotják a III. és IV. tengely intézkedéseinek 

támogatásra jogosult területét. A vidéki térségek meghatározása figyelembe veszi az Alföld speciális település 

struktúráját azáltal, hogy a két alföldi régió esetében 15.000 lakosra emeli a jogosult települések lélekszámának 

felső határát. A nem vidéki települések külterületei, ahol több, mint 200 fő vagy az összlakosság 2%-a él (a 

település állandó lakosságának arányában) szintén a támogatásra jogosult vidéki területnek minősülnek. A 

budapesti agglomerációhoz tartozó települések zöme azonban a vidéki térségek köréből ki van zárva.” 

A Stratégia az alábbi térkép szerint jelöli a 3. és 4. intézkedéscsoport támogatásaira jogosult településeket. 

Tulajdonképpen ide tartozik minden 10 ezer főnél nem nagyobb település, illetve azok a nagyobb települések, 

melyek külterületeikkel (tanyák) jogosultak támogatásra (többsége alföldi és dunántúli nagyobb város). 

Forrás: VÁTI KHT. STÉI, 2006 

2.1. 8.2.1 Magyarország vidékfejlesztési programja (2007-2013) 

A Bizottság a benyújtott vidékfejlesztési stratégiai tervet elfogadta, ennek alapján Magyarország elkészítette 

vidékfejlesztési programját „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013” (ÚMVP) néven18.  A 

jogszabályi lehetőséggel élve egy, az egész országra kiterjedő program készült19 . 

Az ÚMVP igen jelentős terjedelmű tervezési dokumentum20, törzsrésze is meghaladja a 300 oldalt, 

mellékleteivel együtt pedig mintegy 500 oldalt tesz ki! A programból csak azokat a részeket emeljük ki, 

amelyekről úgy gondoljuk, hogy végzett hallgatóink számára leendő munkájukhoz fontos információkat 

tartalmaznak, a program egyéb részeiről pedig csak legfeljebb említést teszünk. A program kiemelt részei, és a 

tanagyaghoz való kötődésük: 

                                                           
16 Ennek természetesen semmi gyakorlati jelentősége nincs, csupán arra helyezi a hangsúlyt, hogy bizonyos intézkedésekre az úgynevezett 

Leader típusú megközelítés jellemző. 
17 Szó szerinti idézet! Valójában – mint az ábra címe is jelzi – nem a vidéki térségek lehatárolásáról (meghatározásáról), hanem bizonyos 

intézkedésekre való jogosultság korlátozásáról van szó! Miután a vidékfejlesztési források korlátozottak, meg aztán nem minden vidéki 

település feltétlenül rászorult a támogatásokra, általánosan elterjed – más országokban is – hogy bizonyos intézkedések nem terjednek ki 

valamennyi vidéki településre. 
18 Az ÚMVP-nek van hivatalos honlapja is (http://www.umvp.eu), ahol az érdekeltek a programmal kapcsolatos információkhoz 

hozzáférhetnek. Erről a honlapról természetesen elérhető a hivatalos program, és például bizonyos intézkedéseknél a jogosult települések 

jegyzéke (http://www.umvp.eu/?q=jogosult-telepulesek-0). A környezetgazdálkodásról (http://kornyezetgazdalkodas.umvp.eu/index.html) 
és az agrár-környezetgazdálkodásról (http://akg.umvp.eu/index.html) is részletes információk állnak (aloldalakon) rendelkezésre. Ugyancsak 

külön aloldalon szerepel a Leader 

(http://www.umvp.eu/files/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi%20vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9s%20-
%20T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20Eur%C3%B3pai%20Uni%C3%B3%20LEADER%20programj%C3%A1r%C3%B3l.

pdf) 
19 „A tagállam benyújthat egy, a tagállam egész területére vonatkoztatott programot vagy több regionális programot.” A Tanács 
1698/2005/EK rendelete, 15 cikk (2) bekezdés. 
20 A 2007 februárjában jóváhagyott program kisebb mértékben több alkalommal módosult, és feltehetően a végrehajtás során még jó 

néhányszor fog módosulni. A programnak a tananyagba kerülő részei nem változtak (és változnak) olyan mértékben, ami a módosítások 
miatti átdolgozást indokolttá tenné. 
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a. A program első érdemi része (3. fejezet) a „Helyzetelemzés, fejlesztési stratégia, előzetes értékelés21” címet 

viseli, és a címének megfelelően a helyzetelemzéssel (helyzetértékeléssel), a stratégiával (az erősségek és a 

gyengeségek kezelésének stratégiájával) foglalkozik. (Ezt a programrészt kicsit részletesebben tárgyaljuk 

ebben a modulban, 1.2.1.1 fejezet) 

b. „A kiválasztott prioritások indokolása, valamint az előzetes értékelés szerinti várt hatás” című fejezet (a 

program 4. fejezete) a program rendkívül fontos része a program elfogadtatása, a különböző szervezetek 

támogató hozzáállásának megszerzése szempontjából, mert ez bizonyítja, hogy az egyes intézkedésekre miért 

van szükség, a prioritások és intézkedések hogyan szolgálják a különböző közösségi és egyéb célok 

megvalósítását. A modulban épp csak megemlítjük: igazolja, hogy az intézkedések alkalmazása indokolt, a 

prioritások az elvárásokkal összhangban állnak, a tervezett hatások jelentkezése valószínűsíthető. 

(Hallgatóinknak ugyan átolvasásra ajánljuk, de a tananyagnak nem része). 

i. A gazdálkodók és más kedvezményezettek számára „Az intézkedéscsoportok és az intézkedések tekintetében 

megkövetelt információk” című fejezet a legfontosabb (5.3), hiszen itt találjuk meg az intézkedésekkel 

kapcsolatos alapvető információkat. Az is igaz, hogy ezt a fejezetet, a támogatási jogcímeket sem kell 

feltétlenül részleteiben ismerniük a potenciális kedvezményezetteknek, hiszen a „támogatási jogcímek 

megnyitásakor”22 az irányító hatóság (FVM, VM) rendeletet jelent meg a támogatási lehetőségről. (Az 

ÚMVP intézkedéseit a 9. modulban tárgyaljuk.) 

a. A finanszírozási terv (a program 6. és 7. fejezete) a program finanszírozását mutatja be, egyrészt tengelyek 

mentén közkiadásokat, ebből az EMVA hozzájárulást (összegszerűen és arányaiban), másrészt intézkedések 

szerint részletezve is. Ez utóbbi kimutatás az önerőt, a „magánkiadást” is feltünteti, ezáltal bemutatja az 

intézkedés teljes költségét (kiadását) is. A pénzügyi tervet a 9. modulban tárgyaljuk, itt csupán annyit 

emelünk ki, hogy a hétéves vidékfejlesztési program tervezett összes kiadása mintegy 2250,2 milliárd Ft, 

ebből a közkiadások összege (EU és nemzeti támogatás) 1403,2 milliárd Ft (a kiadások 62%-a). A 

kedvezményezettek tehát a program költségének kevesebb, mint 40%-át viselik. A közkiadásokból az EMVA 

hozzájárulás 1035,2 Milliárd Ft, vagyis a közkiadások 73,8%-a. 

b. A program három fejezete (8- 9. 10) lényegében a Bizottság számára tartalmaz információkat a programról, 

például a kohéziós politikával való kapcsolatáról, vagy a Halászati Alap által finanszírozott intézkedésekkel 

való kapcsolatról. Ezek az információk bizonyítják például, hogy a különböző alapokkal, programokkal, 

közösségi prioritásokkal megvan a szükséges kapcsolat, ugyanakkor a programok között nincs átfedés. 

Tekintve, hogy a hallgatók számára ezekből a fejezetekből csak annyi lényeges, hogy a Bizottság számára 

minden lényeges információt megadnak, ezekkel a fejezetekkel részletesebben nem foglalkozunk. 

c. A monitoring- és értékelési rendszerek, a Monitoring Bizottság tervezett összetétele (a terv 12. fejezete). A 

10. modul témája (lásd ott). 

d. „A hatáskörrel rendelkező hatóságok és szervek kijelölése” (a program 11. fejezete). A program 

lebonyolításának szakszerűségét és a jogi garanciákat adja meg azzal, hogy megnevezi az úgynevezett 

Igazoló Szervet (egyszerűbben szólva, a könyvvizsgálót), az Irányító Hatóságot (azt a minisztériumot, amely 

a lebonyolításért felel) és az akkreditált Kifizető Ügynökséget (amely a kedvezményezettek felé a támogatási 

kifizetéseket, az EU felé pedig a pénzügyi elszámolásokat teljesíti). Ezekről kicsit részletesebben is szólunk 

ebben a modulban, az 1.2.1.2 fejezetben. 

e. Társadalmi egyezetés23. A program elkészítése során fontos (és közösségi előírás) a társadalmi egyeztetés. A 

magyar program az egyeztetések folyamatában (több tucatnyi fórumon és résztvevőkkel) formálódott, a 

program leírása tartalmazza azt, hogy az egyeztetésben mely szervezetek vettek részt és milyen 

észrevételeket tettek. „A társadalmi partnerek, valamint a széles nyilvánosság számos észrevételt tett a 

Programmal kapcsolatban. A javaslatok beépítése során a Minisztérium törekvése az volt, hogy a Programon 

belül, ésszerű kompromisszumok meghozatala mellett valamennyi javaslattevő véleménye figyelembevételre 

kerüljön, és érdekeik megfelelő módon érvényre is jussanak.” 

f. Indikátorok. A megvalósítás mérésére szolgáló mutatószámok rendszere. (Lásd: 1.2.1.4 fejezet) 

                                                           
21 Csak egy „rosszmájú megjegyzés”: az „előzetes értékelés” kifejezés csak a fejezet címében szerepel, ebben a fejezetben nincs szó előzetes 

értékelésről! 
22 A szakmai zsargonban használt kifejezés. A terv elfogadásakor, a „közzétételkor” még nem lehet támogatást szerezni, és a különböző 

jogcímek elérhetősége különböző időpontokban lehetséges. A „megnyitás” arra utal, hogy megjelent az intézkedésre vonatkozó jogszabály, 

a jogosultak az abban megjelölt időponttól kezdve igényelhetik a támogatást, illetve beadhatnak pályázatot a támogatás elnyerésére. 
23 A Corki deklaráció szerint is a vidékfejlesztés fontos eleme a partnerség. 
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2.1.1. 8.2.1.1 Helyzetelemzés és stratégia, az előző időszak tapasztalatai 

A program fejezeteinek számozása szerint a harmadik fejezet, elsősorban a helyzet bemutatása és a 

vidékfejlesztésben eddig elért eredmények, problémák, a tapasztalatok feltárása a fő rendeltetése. 

A helyzetértékelés24 (3.1) 

A terv kötelező tartalmi része, elsősorban azzal a céllal készül, hogy magyarázatot szolgáltasson: a tagországnak 

mely intézkedéseket indokolt (és miért) alkalmaznia azok közül, melyeket az EU rendelet lehetővé tesz? 

A helyzetértékelés rendszerében nem könnyű eligazodni. A helyzetértékelés a „Helyzetelemzés, fejlesztési 

stratégia, előzetes értékelés” című főfejezeten (3. fejezeten) belül található „Helyzetelemzés, fejlesztési 

stratégia, előzetes értékelés” (3.1.) címmel. 

Általános helyzetelemzés „A földrajzi terület, az általános társadalmi-gazdasági háttér jellemzői” (3.1.1) cím 

alatt. A magyar programban tehát a helyzetértékelésnél jelentkezik – mintegy bevezetőjeként – a vidék 

lehatárolása. „A vidéki térségek korábbi programokban is alkalmazott lehatárolási kritériumai szerint 

(kedvezőtlen demográfiai helyzet és korstruktúra, gazdasági- infrastrukturális elmaradottság) 2003-ban 

Magyarország területének 88%-a vidéki térségnek minősült, ahol – a települések 96%-ához tartozóan – a 

népesség 47%-a él. A vidéki térségek azt a sajátos térségtípust foglalják magukba, ahol alacsonyabb a 

népsűrűség, jellemző a mezőgazdasági tájhasználat, valamint általános a nem urbánus jellegű (falusi, kisvárosi, 

egyes régiókban pedig, a tanyás) településszerkezet. A vidéki térségek magukban foglalják azon – jelentős 

lélekszámú, ezért – nem jogosult települések külterületeit is, ahol a külterületek lakossága meghaladja a 

település lélekszámának 2 százalékát. A vidéki területek lehatárolása a III. intézkedéscsoport egyes intézkedései 

esetében, a specifikus célcsoportok illetve intézkedések jellegzetességeinek megfelelően változik.”25 

Ugyanitt (3.1.1) az általános társadalmi gazdasági háttér leírását, majd a mező- és erdőgazdálkodás, továbbá az 

élelmiszeripar teljesítményét veszi számba (3.1.2). A környezetgazdálkodásról és földhasználatról szól önálló 

alfejezet szól (3.1.3), majd a vidéki gazdaság és életminőség leírása (3.1.4) és a Leader (3.1.5) következik.  

(Megjegyezzük, a 3.1.4 alfejezetben tulajdonképpen jórészt már tárgyalt részeket foglal össze a vidéki gazdaság 

szerkezetéről, a humán erőforrás helyzetéről és a vidéki térségek regionális sajátosságairól, továbbá ennek az 

alfejezetnek része a „Helyzetelemzés az intézkedések mentén” című leírás is.) 

Az általános helyzetértékelés következetesen az országos helyzet leírásával indít, majd bemutatja, hogy ahhoz 

képest milyen a vidék helyzete. 

Konkrétan: milyen a demográfiai helyzetet (kedvezőtlenül alakul), a gazdasági helyzetet (kedvezőtlen, mert pl. 

magas a kényszervállalkozások aránya), a munkaerőpiac változásait (nem kedvezően alakul), a földhasználatot 

és tulajdoni viszonyokat (magántulajdon túlsúlya, elaprózott birtokok). Néhány az előbbiekkel kapcsolatos 

megállapítást szó szerinti idézettel kiemelünk: 

A helyzetértékelés szerint: 

• A vidéki térségek többségében lényegesen magasabb a mezőgazdaság (beleértve az erdő-, vad- és 

halgazdálkodást is) szerepe. A vidék gazdaságát vizsgálva a mezőgazdaságban működik a legkevesebb 

vállalkozás, ugyanakkor a mezőgazdaság ennél nagyobb súlyt képvisel a vidéki lakosság megélhetésében, sőt 

sok településen a megélhetés szinte egyetlen lehetőségének tekinthető. A mezőgazdasági tevékenység vidéki 

térségekben mérhető, érzékelhető gazdasági-társadalmi súlya jelentősebb, mint a bruttó hazai termékkel 

mérhető gazdasági teljesítménye. A vidéki térségek vállalkozás-sűrűsége elmarad az országos átlagtól. A 

vidéki – de különösen a hátrányos helyzetű – térségekben magas a kényszervállalkozások aránya is, ami a 

szűk foglalkoztatási lehetőségekre utal.” 

• A vidéki térségekben a gazdasági szerkezet átalakulása folyamatos, a vidéki területeken a hagyományos 

termelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar) szerepe még számottevő, jelentősége azonban folyamatosan csökken, 

a nem mezőgazdaságra alapozott megélhetési formák elterjedése lassú. 
                                                           
24 Csak néhány fontosabb megállapítását emeljük ki (elsősorban azokat, melyekhez konkrét intézkedések kötődnek), elsősorban szó szerinti 

idézet formájában. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a program helyzetértékelése nagyon hasonlít a 6. modulban a vidék helyzetéről 
írottakra! 
25 E helyen is megjegyezzük, hogy tulajdonképpen ez nem a vidék lehatárolása, hanem bizonyos vidékfejlesztési intézkedésekre való 

jogosultság meghatározása (a jogosult települések listája alapján)! Egyben emlékeztetnénk arra, a lehatárolás – földrajzilag, térképszerűen is 
– már a stratégiában megtörtént. A részleteket lásd ott! 



 Magyarország vidékfejlesztési 

stratégiája és programja 
 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A falvakban élő népesség foglalkoztatási lehetőségei a kisebb lélekszámú települések felé haladva 

mindinkább szűkülnek és az 500-1000 főnél kisebb lélekszámú falvakban az inaktív – társadalmi vagy családi 

segítségre szoruló – népesség aránya helyenként meghaladja a 70%-ot. 

• A mezőgazdasághoz különböző céllal kötődő népesség aránya 1991-2005 között több mint a felére csökkent. 

• Magyarországon a gazdasági-társadalmi átalakulást követően a mezőgazdaságban egyszerre vannak jelen a 

nagy- és a kisméretű gazdaságok, az indokoltnál viszont jóval kevesebb a közepes méretű gazdaságok száma. 

A helyzetértékelés részletesen foglalkozik a mezőgazdálkodással (kibocsátás és termelési szerkezet, a két 

főágazat helyzete, logisztikai problémák), külön az erdőgazdálkodással, és az élelmiszer-feldolgozással. Néhány 

fontos megállapítás (idézet) ezekről a területekről: 

• A nemzetközi tendenciákkal egyezően az agrárágazat nemzetgazdasági szerepe, teljesítményének számszerű 

aránya hazánkban is mérséklődik. 

• A mezőgazdaság foglalkozatási szerepvesztése (vidékfejlesztésre, népességmegtartásra gyakorolt kedvezőtlen 

hatása) tovább erősödött. A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 2005-ben 194 ezer fő volt, ami az 1994-

es évi 327,6 ezer fős létszámnak csupán 59,2%-át jelenti. 

• A mezőgazdasági bruttó kibocsátásának két fő ágazatcsoport közötti megoszlása a növénytermelés (ezen 

belül is a gabonatermelés) növekvő, egyre kedvezőtlenebb következményű fölényét mutatja. A magyar 

mezőgazdaságban a termelési szerkezet átalakítása, a két főágazat arányosítása elkerülhetetlen. 

• Az állattenyésztésben az állomány mérete, hozama 1990-hez mérten 60-65%-os szintre esett vissza és 

csökkenése jelenleg is tart. Az állománycsökkenés mértéke állatfajonként jelentős eltéréseket mutat. 

• A vidéki térségekben a mezőgazdasági termelés és feldolgozás versenyképességének növelését az agrár- és 

élelmiszeripari termékek értékesítését szolgáló kereskedelmi logisztikai rendszerek fejletlensége, a piacra 

jutást segítő szolgáltatások hiánya akadályozza. 

• A fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők többfunkciós szerepének megtartása mellett, fontos e területek 

gazdasági értékének növelése, a termelés fokozottabb diverzifikációja és a piaci lehetőségek javítása. 

• A magyar élelmiszeripar nemzetgazdasági jelentősége az ezredfordulót követően sem csökkent. A 

felvevőpiacok és a mezőgazdasági termelés átrendeződéséből eredően jelentős kapacitásfeleslegek alakultak 

ki egyes élelmiszeripari vállalatoknál. Még mindig nem ment végbe – különösen az elsődleges feldolgozást 

végző szakágazatokban – az európai és globális piacokon való versenyképességhez szükséges 

szerkezetátalakítás. 

A helyzetértékelés kitér a mezőgazdaság műszaki hátterére, az infrastruktúrára, a termelők közötti 

együttműködésre (néhány idézet az értékelésből): 

• Hazánkban a gazdaságok többsége tőkehiány miatt önerőből nem tudja a versenyképes termelés műszaki 

technológiai hátterét megteremteni. Különösen jelentős a betakarítás utáni (post-harvest) fázisok 

modernizációs igénye. 

• A mező- és erdőgazdasági infrastruktúra egyes elemei (utak, kiszolgáló létesítmények, vízgazdálkodási 

rendszerek, a post-harvest fázisának eszközei, a tárolás létesítményei, erdőtulajdonosok eszközállománya) 

hiányosak, illetve korszerűtlenek. 

• A magyar élelmiszergazdaságnak máig az egyik legnagyobb gondja a gazdálkodók alacsony szintű 

szervezettsége (piaci fellépése), a termelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti harmonikus 

kapcsolatrendszer hiánya. Kevés a közös értékesítésre, beszerzésre, tárolásra, esetenként feldolgozásra alakult 

szerveződés. 

A termelés emberi erőforrásairól és az innovációról kedvezőtlen képet fest: 

• A legfiatalabbak mezőgazdasági kötődése határozottan mérséklődik. 

• Az egyéni gazdaságok vezetőinek és családi munkaerejének korstruktúrája is igen kedvezőtlen. 



 Magyarország vidékfejlesztési 

stratégiája és programja 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Az egyéni gazdálkodóknál főként az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek (piac- és termelés-szabályozás, 

támogatási rendszer, a termékek minőségi előírásai, az állatelhelyezés követelményei, környezetvédelmi 

előírások), valamint a gazdaságvezetéssel összefüggő menedzsment, marketing és egyéb piaci szakismeretek 

hiányosak. 

• A gazdasági szerkezetváltás egyik akadályaként élelmiszergazdaság26 mindhárom területére jellemző, hogy a 

gazdaság igényei és a képzés, szakképzés szerkezete között diszharmónia alakult ki. 

• A hatékonyabb innovációhoz hiányoznak az ún. Hídképző szervezetek (Bridging), akik az innovációs 

folyamatokat továbbítanák és erősítenék fel a vertikum valamennyi szereplője felé, állandó kohéziós 

kapcsolatot tartva fent velük. 

A helyzetértékelés kitér a környezetterhelés-környezetgazdálkodás, a földhasználat, a talajállapotok (és arra 

kedvezőtlenül ható folyamatok, mint például az erózió) bemutatására, érinti az ár- és belvízi 

veszélyeztetettséget, a víz- és levegőminőséget (inkább pozitív minősítéssel). Foglalkozik a hazánkban 

fellelhető értékes biológiai sokszínűséggel (biodiverzitás), az erdők állapotával (a magánerdő-gazdálkodás 

problémáival is), bemutatja a Natura 2000 területeket (1,9 millió hektárról van szó!). Az ökológia 

gazdálkodásról szólva megállapítja, többek között: 

• A magyar biogazdaságok túlnyomó része exportra termel, a minősített és védjeggyel ellátott biotermékek 95–

97 százalékát Nyugat-Európába szállítják. 

• Jelentős növekedést mutat az ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők száma, mely az 1997. 

évi 281-ről 2004-re közel hatszorosára, 1610-re emelkedett. 

• Az ellenőrzött biotermelésbe vont terület eléri a mezőgazdasági terület 2,3%-át. 

A megújuló energiával kapcsolatban: „A biomassza termelés szempontjából Magyarország jó adottságokkal 

rendelkezik.” De „Az ország csak minimális feldolgozó-kapacitással rendelkezik a megújuló energiatermelés 

szempontjából.” 

A Leaderről (3.1.5) nagyon rövid leírást találunk a „LEADER típusú Kísérleti Program” „Az AVOP LEADER+ 

intézkedése” címek alatt. 

Az általános helyzetértékelés (3.1.1 fejezet) SWOT összegzéssel (azon belül összehasonlító tényadatok közlése) 

zárul (a stratégia elemzésével összhangban állva). 

Az erősségek és gyengeségek kezelésére kiválasztott stratégia (3.2) 

Az alfejezet első része foglalkozik a stratégiával, a tervnek ez a része természetesen ugyanaz, mint a már 

elfogadott Stratégia27, ha nem is teljes terjedelmében, de a lényegét tekintve szó szerint. Vagyis megjelennek az 

ott elfogadott prioritások és a tengelyek (intézkedés csoportok) közötti forrásmegosztás is. 

A források elosztásnál olvasható, hogy néhány, az NVT keretébe tartózó intézkedésnél a megítélt támogatások 

áthúzódó kötelezettségvállalásait (determináció) is figyelembe kell venni. „Magyarország 2004-ben év közben 

lett az EU tagja, ezért azoknál az intézkedéseknél, melyek ötéves vállalásokat tartalmaznak (agrár-

környezetvédelem, kedvezőtlen adottságú területek támogatása, termelői csoportok létrehozása, félig önellátók 

támogatása) jelentős pénzügyi forrás lekötésével kell számolnunk.” 

A korábbi programozási időszak hatása és egyéb információk (3.4)28 

A 2000-2006 közötti időszakról van szó, amely a SAPARD programmal indult (2000), majd az EU 

csatlakozásunkat követően (2004) az AVOP-al és az NVT-vel folytatódott. Bevezető részéből kiemeljük azt a 

megállapítást, mely szerint: „... a beadott pályázatok forrásigénye esetenként jelentősen meghaladta az 

előirányzott pénzügyi keretet. A fő célkitűzések, prioritások jórészt teljesültek, de néhány intézkedés 

megvalósulásában módosítást igénylő aránytalanságok is jelentkeztek. A korábbi programok célkitűzései a 

2007-2013 közötti időszakban stratégiai célként nagyrészt továbbra is érvényesek.” 

                                                           
26 Megjegyzés: A mezőgazdálkodásra, az erőgazdálkodásra és az élelmiszer-feldolgozásra vonatkozik. 
27 A modul elején tárgyalt „Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)” című tervezési dokumentum. 
28 A tervben egy kis „baki” a fejezetek számozásakor: 3.3. fejezet nem található benne. 
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A tapasztalatokat programok szerint (viszonylag részletesen, az intézkedések szintjén is) értékeli, szinte minden 

esetben pozitív kicsengéssel! 

Többek között az AVOP prioritásait is idézi, ezt mi is idézzük, azért, mert az AVOP-ban elfogadott prioritások 

ha nem is szó szerint, de tartalmilag visszaköszönnek a mai vidékfejlesztési prioritások között! Az akkori 

három prioritás: 

A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (A mezőgazdasági beruházások 

támogatása; A halászati ágazat strukturális támogatása; Fiatal gazdálkodók induló támogatása; Szakmai 

továbbképzés és átképzés támogatása). 

Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása (A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének 

fejlesztése). 

Vidéki térségek fejlesztése (Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése; Mezőgazdasághoz kötődő 

infrastruktúra fejlesztése; Falufejlesztés, -megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és 

megőrzése; LEADER+). 

2.1.2. 8.2.1.2 A hatáskörrel rendelkező hatóságok és szervek kijelölése a 
vidékfejlesztési program végrehajtásához 

A program lebonyolításának szakszerűségét és a jogi garanciákat adja meg azzal, hogy megnevezi az 

úgynevezett Igazoló Szervet, az Irányító Hatóságot, és az akkreditált Kifizető Ügynökséget. 

Az Igazoló Szervezetet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter nevezte ki közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően. Az Igazoló Szerv (könyvvizsgáló cég) teljes mértékben független a Kifizető 

Ügynökségtől és az Illetékes Hatóságtól és a megkövetelt technikai szakértelemmel rendelkezik. Ez a szerv 

vizsgálja a Kifizető Ügynökséget – az informatikai rendszervizsgálatot is beleértve – és a vizsgálatról elkészíti 

az éves jelentését, valamint a tanúsítvány kiállítását a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati szabványoknak 

megfelelően. 

A magyar kormány az ÚMVP irányító hatósági feladatait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter (A 

2010. évi kormányváltást követően: Vidékfejlesztési Miniszter) hatáskörébe utalta. A miniszter a közösségi 

ügyekért felelős szakállamtitkára delegálta Irányító Hatóság (IH) irányítását, őt az Agrár-vidékfejlesztési 

Főosztály (AVF) segíti az irányító hatóságként végzendő feladatok teljesítésében.29 

Az ÚMVP Irányító Hatóság feladatait EU rendelet határozza meg30, az IH „felel a program hatékony, sikeres és 

rendszeres ellenőrzéséért és irányításáért, és felhatalmazással rendelkezik arra, hogy elvégezze mindazokat a 

feladatokat, amelyeket a fent említett rendelet az Irányító Hatóság számára előír. ”A programnak ez a fejezete 

tételesen felsorolja a feladatokat. Többek között: gondoskodik megfelelő statisztikai és informatikai rendszerről, 

az intézkedés potenciális kedvezményezettjeinek tájékoztatásáról, a program értékeléséről, felügyeli a 

végrehajtásáért felelős intézményrendszert, vezeti a Monitoring Bizottságot, irányítja a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózatot, elkészíti a végrehajtással kapcsolatos jogszabályokat. 

Az akkreditált Kifizető Ügynökség feladatait az EMVA tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH) látja el.31 

Az MVH az EMVA mellett ellátja az EMGA32 és EHA33 kifizető ügynökségi feladatait is és a nemzeti 

forrásokból finanszírozott támogatások kifizetését is. 

Központi költségvetési szerv, egy központi hivatalból és 19 megyei kirendeltségből áll, összes alkalmazottjának 

száma kb. 1600 fő. 

A Kifizető Ügynökség 

• felel a kérelmek engedélyezéséért és ellenőrzéséért, teljesíti az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzéseket, 

                                                           
29 A program szerint az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete szintén részét képzi az Irányító Hatóságnak, olyan 

feladatokat lát el (technikai és szakértői feladatokat), melyekre az AVF-nek nincs kapacitása. 
30 Az 1698/2005/EK Tanácsi rendelet 75. cikke 
31 Az akkreditációt megelőző ellenőrzést független könyvvizsgáló cég, a már említett Igazoló Szervezet folytatta le. 
32 Európai Mezőgazdasági Garancia Alap, ez a forrása a közvetlen termelői támogatásoknak. 
33 Európai Halászati Alap, a HOP – Halászati Operatív Program finanszírozására 
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• elvégzi a kifizetéseket, 

• nyilvántartja az összes kifizetést az EMGA- és EMVA-kifizetésekkel kapcsolatos, elkülönített számlákon, 

egy információs rendszer formájában elkészíti a kifizetésekről az időszakos összefoglalókat, ezen belül a 

bizottságnak küldött havi, negyedéves és éves kimutatásokat, 

• kezeli az előlegeket és biztosítékokat, vezeti az adósnyilvántartást, és beszedi az esedékessé vált tartozásokat, 

• vezeti az ügyfélnyilvántartást, 

• üzemelteti az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert, 

• elkészíti az éves kifizető ügynökségi jelentést, és kiállítja a megbízhatósági nyilatkozatot. 

Az MVH belső szervezeti tagolása biztosítja, hogy a kifizetések engedélyezése, végrehajtása és könyvelése 

megfelelően elkülönüljön egymástól. Az MVH-n belül közvetlenül az elnök alá rendelt, független belső 

ellenőrzési részleg működik. 

• Minden megyei hivatalban két egység foglalkozik az ÚMVP-vel (a kérelmek adminisztrációja és helyi 

ellenőrzési egység). 

Az ellenőrök köztisztviselők, feladataikat ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. Az MVH belső eljárásai biztosítják 

a négy szem elvének maradéktalan megvalósulását, és az ellenőrök, mint „érzékeny pozícióban dolgozó 

köztisztviselők” rotációját. 

Az MVH egyes engedélyezési és technikai jellegű feladatait (például: bizonyos támogatási és kifizetési 

kérelmek adminisztrációja, az erdőtelepítések helyszíni és adminisztratív ellenőrzése, Mezőgazdasági Parcella 

Azonosító Rendszer adminisztrációja, valamint távérzékeléses feladatok elvégzése) más állami szervezetekre 

(Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – MgSZH, Földmérési és Távérzékelési Intézet – FÖMI) delegálta. 

2.1.3. 8.2.1.3 A program végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 

A program rögzíti többek között, hogy biztosítani kell: 

• a nyilvánosságot, az érintettek tájékoztatását, a program propagálását, 

• az esélyegyenlőséget, a diszkrimináció elkerülését, 

• a monitoring rendszerét és ehhez megfelelő információs rendszer működtetését, továbbá 

• létre kell hozni – és az előírások szerint működtetni – a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot. 

2.1.4. 8.2.1.4 Indikátorok 

Az indikátor szó, mutatót (szó szerint jelzőanyagot) jelet. A programok végrehajtásával kapcsolatban használva 

pedig a megvalósítás (célok teljesítése) mérésére szolgáló mutatószámok rendszere34. Indikátorok használata 

kötelező, pontosabban vannak indikátorok, melyeket a programban meg kell határozni, és nemzeti hatáskörben 

további indikátorokat lehet számítani. 

A terv (program) az indikátoroknak mindig tartalmazza az úgynevezett célértékeit, leggyakrabban a kiinduló 

időszak (év) bázisadatait is (amihez képest a változást számítják). 

A vidékfejlesztési program minden intézkedésénél találunk indikátorokat, az előbbi értelmezés szerint ezek az 

indikátorok az intézkedés célkitűzésének (célkitűzéseinek) teljesítésre vonatkozó mutatószámok. 

Indikátorokat a program egyik melléklete is tartalmaz (16. melléklet). Ez a melléklet – alapozva az 

intézkedéseknél használt mutatókra – mintegy 120 (!) indikátort tartalmaz, rendszerezett formában, az alábbiak 

szerint: 

                                                           
34 Nem egészen pontos meghatározás, mert az indikátoroknál esetenként – nem túl gyakran – úgynevezett leíró jellegű, szöveges 

indikátorokat is használnak, amikor a mennyiségben való kifejezés (mutatószám használata) nem lehetséges. Egyébként projekteknél 
általában használatosak forrásmutatók (bemeneti indikátorok), kimenetmutatók (output indikátorok), eredménymutatók és hatásmutatók. 
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• EU hatásindikátorok (7 db35; például gazdasági növekedés, munkatermelékenység növekedése, vízminőség 

javítása). 

• Célkitűzéshez (tengelyekhez) kapcsolódó EU bázisindikátorok (36 db; egy részük az ÚMFT-ből származó: 

például gazdasági fejlődés, foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta, másik részük az ÚMVP tengelyekre 

vonatkozik, például munkatermelékenység a mezőgazdaságban, korstruktúra a mezőgazdaságban, erózió, 

elvándorlás vidékről). 

• Célkitűzésekhez (tengelyekhez) kapcsolódó nemzeti kiegészítő bázisindikátorok (45 db; például 

jövedelmezőség a mezőgazdaságban, mezőgazdasági export, energetikai célú gabonatermelés, termelői 

csoportok száma és árbevétele, mezőgazdasági beruházások értéke, öntözött terület, vállalkozások száma 

vidéken, falusi szállásadás). 

• Kontextus indikátorok – EU (23 db; például vidéki területek aránya, ültetvényterület változása, erdőszerkezet, 

erdősültség). 

• Kontextus indikátorok - nemzeti kiegészítő (7 db; például átlagos birtokméret, természetvédelmi terület 

aránya, szervestrágyázott terület). 

Egy program indikátorainak célértékei mindig pozitív irányú változásokat jeleznek – nyilvánvaló, hiszen 

azért indul a program – így van ez az ÚMVP esetében is. 

3. 8.3 Összefoglalás 

Ebben a modulban viszonylag részletesen foglalkoztunk a magyar vidékfejlesztési stratégiával, és a programnak 

a helyzetértékelő részével. A helyzetértékelésről nem kivonatos összegzést közlünk, hanem – a logikai 

rendszerének megismertetése mellett – az intézkedések megalapozásához különösen fontos részeket kiemeltünk. 

Ez a modul a címének megfelelően két részre tagozódik, először a stratégiáról, majd a programról36 írtunk. 

Elsősorban azt érzékeltettük, hogy a magyar stratégia elég szigorúan (még szóhasználatában is) követi az EU 

céljait. Ha logikusan végiggondoljuk, nem is tehetne mást, hiszen a programozásnak egyik alapvető (bár 

sohasem hangoztatott) célja, hogy az EMVA forrásaiból „nekünk járó” hányadot megszerezzük. 

A vidék (és az élelmiszergazdaság) helyzetének feltárásáról sem a Stratégia, sem pedig a program kapcsán nem 

közöltünk valamiféle kivonatot, inkább arra törekedtünk, hogy olyan fontos megállapításokat kiemeljünk, 

melyek indokul szolgálnak konkrét intézkedések alkalmazására. 

Ebben a modulban szóltunk a vidékfejlesztési program lebonyolításáról, az Irányító Hatóságról és a Kifizető 

Ügynökségről (nevezetesen az MVH-ról), és röviden az Igazoló Szervezetről (a könyvvizsgáló szervezetről) is. 

Érintőlegesen tárgyaltuk az indikátorok rendszerét is. 

A hallgató az itt megszerzett ismeretek birtokában képes a vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos 

tárgyilagos állásfoglalásra a hivatalos munkája során elkerülhetetlen szakmai konzultációkon és egyéb 

megnyilvánulásokban. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit tud az előző programidőszak (2000-2006) EU által támogatott vidékfejlesztéséről (tervek, programok)? 

2. Melyek a vidékfejlesztés prioritásai a vidékfejlesztési stratégiánk (és a terv) szerint (2006-2013)? 

3. Van-e közösségi jogi előírás a vidékfejlesztési program lebonyolításával kapcsolatban? 

4. Az EMVA-ból mennyi forrást szerezhetünk (milliárd forintos nagyságrendben) vidékfejlesztési 

intézkedésekre, mennyivel egészíti ki azt a nemzeti költségvetés? 

5. Mely tervdokumentumok elkészítése a feltétele annak, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussunk? 

                                                           
35 Előfordul közöttük olyan is, mint a „Mezőgazdasági területen fészkelő, vadon élő madarak állományindexének változása, %”, aminek 

meghatározására egy közönséges földi halandó nem igen vállalkozna, és azt is nehezen tudja elképzelni, hogy valaki képes lenne rá. 
36 A program része a stratégia ismertetése is, a programnál azonban csak megemlítjük a stratégia létezését, és az ismétlés elkerülése 
érdekében még csak vázlatosan sem érintjük. 
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6. Mi a szerepe a SWOT elemzésnek? 

7. Említsen néhány megállapítást a helyzetfeltárásból, melyekhez intézkedések kapcsolhatók? 

8. A vidékfejlesztési program lebonyolításával kapcsolatban említettük az Irányító hatóságot, a Kifizető 

Ügynökséget és az Igazoló szervezetet. Melyiknek mi a szerepe, feladata? 

9. Miben áll a program finanszírozása, mekkora összeg és miből tevődik össze? 

10. Mire szolgálnak a program végrehajtásához kapcsolódó indikátorok? 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tananyag három modulja igen szorosan kapcsolódik egymáshoz (8. – 9. – 10.) 

mert mindhárom modul a jelenlegi programidőszak (2007-2013) magyarországi vidékfejlesztésével foglalkozik. 

A tanulásnál is célszerű a három modult együtt kezelni. Sőt még egy negyediket is ide venni (7. modul), azt a 

modult, melyben az EU vidékpolitikáját tárgyaljuk, hiszen Magyarország, mint tagország mozgásterének keretét 

a KAP és részeként a vidékpolitika adja. 
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