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3. fejezet - Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program 

1. 3.1 Bevezetés 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program modul leírása közben bemutatjuk a program alapvető 

célkitűzéseit, előzményeit, prioritásait és tengelyeit. Foglalkozunk a program finanszírozásával és a 

lebonyolításáért felelős szervezetekkel. 

Ön a modulból megismeri 

• az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitűzéseit, 

• a program előzményeit, 

• az intézkedéseket és tengelyeket, 

• a finanszírozási hátteret, 

• a felelős szervezeteket és hatáskörüket. 

A modul elsajátítása után Ön képes lesz: 

• átlátni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fontosabb elemeit, 

• ismertetni a prioritásokat és tengelyeket, 

• bemutatni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lebonyolításának kérdéseit. 

2. 3.2 Célkitűzések, helyzetelemzés, előzmények 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013 időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési 

program. A program az ország egész területére vonatkozik, a NUTS 2 szintjen mind a 7 közigazgatási régiót 

lefedi. 

A konvergencia célkitűzés keretében az alábbi régiók jogosultak a finanszírozásra: 

• Közép-Dunántúl (HU21, 2. sz. régió), 

• Nyugat-Dunántúl (HU22, 3. sz. régió), 

• Dél-Dunántúl (HU23, 4. sz. régió), 

• Észak-Magyarország (HU31, 5. sz. régió), 

• Észak-Alföld (HU32, 6. sz. régió), 

• Dél-Alföld (HU33, 7. sz. régió), 

A Közép-Magyarországi régió (HU11, 1. sz. régió) GDP-je meghaladja az EU25-ök átlagának 75 százalékát, 

így átmeneti és egyedi alapon jogosult csak a támogatásra (bevezető időszak). Magyarország régióit, megyéit és 

kistérségeit a 3-1. ábra mutatja be. 
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3-1. ábra Magyarország régiói, megyéi és kistérségei 

Forrás: http://www.cnw.hu 

Magyarország területének 88 százaléka vidéki térségnek minősült 2004-2006 között. Ez a települések 96 

százalékát jelenti, ahol a népesség 47 százaléka él. A demográfiai helyzet sem kedvező a vidéki térségekben, 

jellemző az elöregedő társadalom. Az ipar és a szolgáltató szektor növekedése a GDP tekintetében a 

mezőgazdasági szektorral szemben növekedett, ami a mezőgazdaságból élők helyzetét hátrányosan érintette. 

A mezőgazdaság, mint főfoglalkozású forrás fokozatosan csökken az összes régióban, az 1000 főnél kisebb 

lélekszámú településeken ezért az inaktívak aránya meghaladhatja a 70 százalékot is. 

A mezőgazdasági földhasználatot tekintve a környezeti adottságok kifejezetten jók. A mezőgazdasági művelés 

alatt álló terület az ország 62,5 százaléka, ebből 48, 5 százaléka szántó. 

A birtokstruktúra elaprózott, ami nem kedvez a termelés hatékonyságának, a kis- és közepes gazdaságok száma 

és aránya is alacsonyabb a kívánatosnál. Az összes gazdaságot figyelembe véve az átlagos mezőgazdasági 

földbirtok mérete 8,6 hektár, ezért célszerű lenne a birtokrendezés és földhasználat koncentrációja a 

hatékonyabb termeléshez. 

A mezőgazdaság nemzetgazdasági részesedését és a foglalkoztatottságot mutatja be a 3-2. és a 3-3. ábra. 
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3-2. ábra A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaságban 

Forrás: http://www.fvm.hu 

 
3-3. ábra A mezőgazdaságból élők aránya 

Forrás: http://www.fvm.hu 

A mezőgazdaság termelés szerkezete kedvezőtlen, a szántóföldi termelés adta 2005-ben a kibocsátás 55 

százalékát, az állattenyésztés pedig a 36,6 százalékát, és ez az arány tovább romlott. Szükséges lenne az arány 

javítása, az állattenyésztés szerepének erősítése. 

Magyarország területének 83 százaléka alkalmas mezőgazdasági vagy erdészeti hasznosításra, 63 százalék 

mezőgazdasági hasznosítású, 48,5 százalék a szántóterület, 11,4 százalék a gyep, 3,1 százalék a kert, 

gyümölcsös és szőlő. Az összterület 20 százaléka erdőhasznosítású. Lényeges változás az elmúlt években az 

arányokban nem történt, ugyanakkor az egyes régiók között jelentős különbségek vannak. 
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A regionális különbségek jelentősek Magyarországon belül az agrárium tekintetében is. A mezőgazdasági- és a 

termőterületből az egyes régiók különböző mértékben részesednek. A legnagyobb részesedést az Észak- és a 

Dél-Alföldi régió (20-20 százalék) tudhatja magáénak, a legkisebbet pedig a Közép-Magyarország (7 százalék). 

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulása 1995 és 2004 között 6,7 százalékról a kevesebb, 

mint a felére, 3,1 százalékra csökkent. A legkisebb visszaesés a Dél-Alföldön következett be („csak” 40 

százalék), a legnagyobb pedig a Közép- és Nyugat-Dunántúlon. 

A bruttó hozzáadott érték 40 százalékát a két alföldi régió állítja elő, a Dél-Dunántúl közel 15 százalékkal járul 

ehhez hozzá, míg a többi négy régió körülbelül azonos arányban osztozik a maradék 45 százalékon. 

A foglalkoztatás tekintetében a jövőben tovább csökken a kevésbé jó adottságú területeken a mezőgazdaságban 

dolgozók aránya, a jobb adottságú területeken, ahol a mezőgazdaság az egyedüli megélhetést biztosító 

munkalehetőség a foglalkoztatottság csökkenése nem ilyen látványos. 

A dunántúli régiókban gazdasági szervezetek művelik a termőföld jelentős részét, az alföldi régiókban az egyéni 

gazdaságok a jellemzőek. 

A hátrányos helyzetű Észak-Magyarországi régióban a mezőgazdaság termelés és foglalkoztatás szociális 

szempontból is kiemelt jelentőségű. Mivel ebben a régióban a mezőgazdasági termelés adottságai nem túl 

kedvezőek, így az önellátásra való termelés kialakítása és fenntartása lehet a cél. 

A növénytermelésben az Észak- és Dél-Alföld van vezető szerepben, a kalászos gabonák és az olajos magvak 

vetésterületének több mint 40 százaléka található meg. Jelentős a Dél-Dunántúl részesedése is. 

Állattenyésztési szempontból szintén az Észak- és Dél-Alföld áll az első helyen a vágósertés, vágóbaromfi és 

vágómarha tekintetében. Vágómarha előállításban a Nyugat-Dunántúl is jelentős. A juhászat a két alföldi régió 

mellett az Észak-Magyarországi régióban is jelentős. A tejhasznú szarvasmarhatartásban az alföldi és dunántúli 

régiók jelentősek, a tojás előállítás a Közép-Dunántúli régióra jellemző. 

A 2004-es EU csatlakozás óta a közös agrárpolitika (KAP) közvetlen támogatásai folyamatosan nőttek, 2013-ra 

elérik a régi tagállamok szintjét. Magyarország lehetőséget kapott a támogatások kipótlására, így 2010-re a 

gazdálkodók elérték a kívánt szintet. 

A KAP alkalmazásának hatásai a következők lettek: 

• a nagyobb gazdaságok több támogatást kaptak, 

• a nagyobb gazdaságok modernizálták termelésüket, 

• a részmunkaidős gazdaságok nehézségekkel küzdenek, 

• az alacsony állatlétszám miatt sok felesleges gabonát termelnek a gazdák, 

• a növénytermelés szerkezetátalakítása megkezdődött, 

• a környezettudatos termelés teret hódított magának, 

• a magyar termelőket váratlanul érte a piaci verseny. 

Az alapvető mezőgazdasági infrastruktúra hiányos, korszerűtlen, a vízgazdálkodási létesítmények nincsenek 

összhangban az igényekkel. Az öntözhető területek aránya alacsony (3,9 százalék az EU 11 százalékkal 

szemben). 

A mezőgazdasági termelők integrációs szintje alacsony, így a piaci helyzetük gyenge. A termelők és a 

kereskedők közötti kapcsolat pedig távolról sem nevezhető harmonikusnak. 2006 végén 200 államilag elismert 

termelői csoport volt Magyarországon. 

Az agárfoglalkoztatottak korösszetétele kedvezőtlen, jelentős az idősebbek aránya, a 40 évnél idősebb 

foglalkoztatottak aránya 60 százalék felett van. Az egyéni gazdálkodók háromnegyede férfi. Az egyéni 

gazdálkodók túlnyomó többsége megélhetési vagy kényszervállalkozó a mezőgazdaságban. 
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A mezőgazdasági oktatás Magyarországon fejlett, a vidéki térségekbe mégsem figyelhető meg a magasan 

képzett szakemberek megjelenése. A gazdálkodók jelentős része nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

A szaktanácsadói háttér fejlett, a továbbképzési lehetőségek széles körben elérhetők. Ennek ellenére jellemző, 

hogy a kisvállalkozókhoz nem érnek el az információk és nem képesek élni a nekik szóló lehetőségekkel. A 

regionális szaktanácsadói rendszer működését a 3-4. ábra mutatja be. 

 
3-4. ábra A szaktanácsadói rendszer felépítése 

Forrás: http://twilight.vein.hu 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program előzményei között a következő programokat és terveket kell 

megemlíteni: 

• PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies): 1990-2003, uniós 

intézményrendszer átvétele, információs és pályázati rendszerek kiépítése, 

• SAPARD (Special accession programme for agriculture and rural development): 2002-2004, az AVOP és az 

NVT ’tanulóprogramja’ volt, sok tapasztalatot fel lehetett használni a későbbiekben, 

• Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP): 2004-, célja a versenyképesség javítása, az élelmiszer 

feldolgozás modernizálása és a vidékfejlesztés segítése, 

• Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT): 2004-, vidékfejlesztési terv, célmeghatározás, végrehajtási feltételek 

kijelölése. 

A fenti négy programmal a 6. modul foglalkozik részletesen. 

A 2004-es csatlakozás utáni magyar agrártámogatási rendszert a 3-5. ábra mutatja be. 
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3-5. ábra Agrártámogatások a csatlakozás után 

Forrás: http://www.fvm.hu 

3. 3.3 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. 
tengelye 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. tengelye a Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása. 

Az I. tengely célja a termelés modernizációja azáltal, hogy a gazdálkodókat szerkezeti változásra ösztönzi, ami 

minőségi változásokat eredményez. Az összetett megközelítés lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági és erdészeti 

technika fejlődése mellett a humán erőforrás fejlesztés is megvalósulhasson (képzés, tájékoztatás, gazdaság 

átadása, stb.). 

Az intézkedések segítik a gazdálkodók összefogását és együttműködését az erősebb piaci pozíció elérése 

érdekében. Megvalósulhatnak fejlesztések, emellett lehetőség van infrastruktúrafejlesztésre is. Az intézkedések 

segítik a bioenergia térnyerését. 

Az I. tengely intézkedései szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Erdőprogram (NEP) cselekvési tervéhez (védelem, 

felhasználás, fejlesztés). A fenntartható fejlődést szem előtt tartva kell az erdőgazdálkodást folytatni, ahol az 

erdőgazdasági funkciója mellett a védelmi- és közjóléti szerepe is előtérbe kerül. 

A nemzeti erdőprogram átfogó, nemzeti szintű, ágazatok közötti folyamatot jelent, ahol az alábbi területeken 

kell előrelépni: 

• állami erdőgazdálkodás fejlesztése, 

• magán-erdőgazdaság fejlesztése, 

• vidék- és területfejlesztés, erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, 

• természetvédelem az erdőben, 

• modern erdővédelem, 



 Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program 
 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• fenntartható vadgazdálkodás, 

• racionális fahasznosítás, 

• erdészeti igazgatás, 

• oktatás, kutatás, termelésfejlesztés, 

• hatékony kommunikáció. 

A fenti célok összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alap célkitűzéseivel. 

A 3-6. ábra mutatja be az I. tengely intézkedéseit és kapcsolódásaikat. 

 
3-6. ábra Az I. tengely intézkedései 

forrás: http://www.fvm.hu 

4. 3.4 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. 
tengelye 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. tengelye a Környezet és vidék fejlesztése. 

A II. tengely köré szerveződtek a racionálisabb földhasználatot és környezetvédelemhez köthető intézkedések. 

Két alrendszert alkotnak az intézkedések, az előírásokon túli költségek és az elmaradt jövedelem kompenzációja 

az első alrendszerhez tartozik. A kompenzációs típusú támogatási rendszer keretében agrár-környezetvédelmi 

program folyik, a Natura 2000 területek bevonásával. 

Az intézkedések arra ösztönzik a gazdálkodókat, hogy csökkentsék a környezetterhelést, segítsék a biodiverzitás 

fennmaradását, és segítsék az élővizek jó állapotban tartását (Lásd még: Vízkeret irányelv, WFD). 
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A Magyarországon őshonos állatok tartására és szaporítására támogatást kapnak a gazdálkodók, mivel a 

génkészletek megőrzése közös érdekünk. A kedvezőtlen adottságú térségek (LFA) támogatása is a program 

része, a külterjes extenzív gazdálkodási formák megtartása fontos feladat. 

A II. tengely másik alrendszere a földhasználatot érinti. A hatékonyabb földhasználat érdekében a használat 

módjának megváltozása nagy hangsúlyt kap (például erdősítés a kedvezőtlen adottságú területeken). 

A fontosabb intézkedések az alábbiak: 

• kifizetések kedvezőtlen adottságú területek gazdálkodói részére, 

• Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken, 

• agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, 

• genetikai erőforrások megőrzése, 

• mezőgazdasági földterület első erdősítése, 

• agrár-erdészeti rendszerek létrehozása mezőgazdasági területeken, 

• erdészeti potenciál helyreállítása, 

• erdő-környezetvédelmi kifizetések, 

• erdőterületet érintő, nem termelő beruházások. 

A 3-7. ábra mutatja be az II. tengely intézkedéseit és kapcsolódásaikat. 
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3-7. ábra Az II. tengely intézkedései 

Forrás: http://www.fvm.hu 

5. 3.5 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. 
tengelye 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye a Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 

diverzifikálása. 

A III. tengelybe tartozó intézkedések célja a vidéki térségekben élők jövedelemtermelési lehetőségeinek és 

életminőségének javítása jövedelemtermelő beruházások előmozdítása által. Ez munkahelyteremtéssel 

lehetséges, ami szintén fontos rész a III. tengely tervezésénél. 

A vidéki vállalkozások komplex fejlesztését támogatja a program, műszaki fejlesztést, tanfolyamok elvégzését 

és szaktanácsadási szolgáltatás igénybevételét is támogatja, ösztönzi. A minőségbiztosítási irányelveknek való 

megfelelés szintén támogatandó területe a tengelynek. 

A program célja elősegíteni új vállalkozások létrejöttét, támogatni a magasabb színvonalú termékek és 

szolgáltatások előállítását, valamint a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását segíteni. 

Az életminőség javítását a vidéki környezetben hiányzó szolgáltatások biztosításának támogatásával célozza 

meg a program, támogatja a helyi költséghatékony megoldásokat. A kulturális és rekreációs lehetőségek 

bővítése, a vidéki örökség megőrzése szintén kiemelt rész. 
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A helyi stratégiákat Helyi Vidékfejlesztési Közösségek dolgozzák ki, segítik a fejlesztések helyi beágyazódását. 

Az intézményi hátteret a Helyi Vidékfejlesztési Irodák adják, amelyek kistérségi szinten működnek, egész 

Magyarország területén. 

A fontosabb intézkedések az alábbiak: 

• mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása, 

• turisztikai tevékenységek ösztönzése, 

• vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott szolgáltatások, 

• falumegújítás – fejlesztés, 

• kulturális örökség megőrzése, 

• Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése, 

• képzés és tájékoztatás, 

• készségek elsajátítása, ösztönzés, végrehajtás. 

A 3-8. ábra mutatja be az III. tengely intézkedéseit és kapcsolódásaikat. 

 
3-8. ábra Az III. tengely intézkedései 

forrás: http://www.fvm.hu 

6. 3.6 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
IV. tengelye 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye a LEADER megközelítés megvalósítása. 



 Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program 
 

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A helyi fejlesztési stratégiák megvalósításába tartozó intézkedések célja a belső erőforrások fenntartható és 

innovatív felhasználásának elősegítése, a vidéki érdekeltek közötti együttműködés megalapozása az integrált 

megközelítést tartalmazó fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása érdekében, 

továbbá a helyi innovatív megoldások és az átfogó társulások működtetése, a vidéki régiók életszínvonalának 

emelése, munkahelyek megőrzése és az élethosszig tartó tanulás segítése. 

A LEADER program a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű vagy 10 ezer főnél kevesebb lakosú területekre terjed ki. 

A LEADER program a beruházásokra és a nem beruházás típusú fejlesztésekre egyaránt kiterjed. A vidéki 

szereplők együttműködésére nagy hangsúlyt fektet a program. A LEADER program mindhárom tematikus 

tengely programjait támogatni tudja. 

Elsőként helyi akciócsoportokat hoznak létre, melyek kidolgozzák a stratégiát és meghatározzák a 

végrehajtandó cselekvéseket. A helyi akciócsoportok választják ki a támogatható projekteket, ellenőrzik 

megfelelősségüket. A kifizetéseket a kifizetőügynökségek végzik. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

A térségek közötti és nemzetközi együttműködések során cél a helyi tapasztalatok megosztása, know-how 

átadása, innováció és helyi kapacitás erősítése. Három szintje van: 

• országon belüli, 

• unión belüli, 

• harmadik országokkal történő együttműködés. 

A helyi akciócsoportok szerepe a projektek kiválasztásában és támogathatóságának megítélésében van. 

A helyi akciócsoport működtetése, készségek elsajátítása, a térség élénkítése intézkedés célja a megfelelő 

szakmai és pénzügyi háttér biztosítása a helyi akciócsoportok számára. 

A LEADER módszer alkalmazásának alapját a területi együttműködés számára a hatékony szervezeti struktúra 

kialakítása jelenti. A helyi akciócsoportok és partnereik számára fontos a naprakész információk és megfelelő 

szaktudás megszerzése. 

A helyi akciócsoportok ösztönzése szintén támogatható terület. Ez többek között a következő elemeket 

tartalmazza: 

• információszolgáltatás, 

• emberi erőforrás fejlesztés, 

• konfliktuskezelés, 

• projektek létrehozása, 

• multiszektorális együttműködések bátorítása, 

• partnerek képzése, 

• akciócsoport vezetőinek képzése, 

• tanulmányok készítése, 

• helyi akciócsoport képviselete fórumokon. 

A LEADER program általánosságban mindhárom tengelyhez kapcsolódik, azonban leginkább a III. tengely 

speciális céljait szolgálja. 

A LEADER tengely szorosan kapcsolódik az integrált regionális tervezést tartalmazó operatív programokhoz. 

A 3-9. ábra mutatja be az IV. tengely intézkedéseit és kapcsolódásaikat. 
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3-9. ábra A IV. tengely 

Forrás: http://www.fvm.hu 

7. 3.7 Finanszírozás 

Az Új Magyarország vidékfejlesztési terv pénzügyi hátterét a 2007-2013 tervezési időszakra a következő 

táblázatok mutatják be. Általános elv az egy projekt egy forrás célkitűzés. Az UMVP finanszírozását a 3-10. és 

3-11. ábra mutatja be. 
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3-10. ábra Az UMVP finanszírozása konvergencia és nem konvergencia régiókban 

forrás: http://www.fvm.hu 
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3-11. ábra Az UMVP finanszírozása összefoglalva 

Forrás: http://www.fvm.hu 

8. 3.8 Hatóságok, monitoring, értékelés 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program irányítása három szinten történik: 

• Igazoló szerv: jelenleg a KPMG Hungária Kft, mint könyvvizsgáló cég ellenőrzi a kifizetések 

szabályszerűségét és éves jelentéseket készít 

• Irányító hatóság: korábban az FVM, jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium tölti be ezt a szerepet és 

szakállamtitkári posztot hoztak létre a feladat ellátására. Munkáját az Agrár-vidékfejlesztési főosztály segíti 

irányító hatóságként. 

• Kifizető ügynökség: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el akkreditált szervként ezt a 

feladatot. Akkreditációja előtt a KPMG végezte a Hivatal ellenőrzését. Minden megyei hivatalban két osztály 

foglalkozik az UMVP-vel: 

• kérelmek adminisztrációs egysége, 

• helyi ellenőrzési egység. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jóváhagyásától számított három hónapon belül létrehoztak az 

FVM-en belül egy Monitoring Bizottságot az UMVP megvalósításának nyomonkövetésére és 

eredményességének vizsgálatára. 

A Monitorig bizottság összehívását az Irányító hatóság évente legalább kétszer köteles megtenni. A Monitoring 

bizottság: 

• a projekt kiválasztási szempontokat értékeli, 

• felülvizsgálja az előrehaladást, 

• vizsgálja a végrehajtás eredményeit, 

• javaslatot tesz az UMVP felülvizsgálatára. 

Az irányító hatóság a monitoringot pénzügyi-, teljesítmény- és eredményindikátorok alapján végzi. 
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Az értékelés célja az UMVP minőségének javítása, a végrehajtás eredményességének vizsgálata. Az értékelés 

három időben történik: 

• előzetes – ex ante, 

• félidős – mid-term, 

• utólagos – ex post. 

Az értékelés módszere folyamatos értékelési rendszer, alapja pedig a hatás indikátorok vizsgálata. A 3-12. ábra 

az UMVP felépítését mutatja be. 
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3-12. ábra Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program felépítése 

forrás: http://www.fvm.hu 

9. 3.9 Összefoglalás 
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A modul bemutatta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lényeges elemeit, alapját és előzményeit, a 

prioritási tengelyeket, az eredményesség nyomon követését és az értékelést. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse az Magyarország agráradottságait! 

2. Ismertesse az ÚMVP előzményeit! 

3. Ismertesse az ÚMVP I. tengelyét! 

4. Ismertesse az ÚMVP II. tengelyét! 

5. Ismertesse az ÚMVP III. tengelyét! 

6. Ismertesse az ÚMVP IV. tengelyét! 

7. Ismertesse az ÚMVP finanszírozását! 

8. Ismertesse az ÚMVP monitoringját! 

Irodalomjegyzék 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 

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

http://ec.europa.eu 

http://www.umvp.eu/ 

http://www.fvm.hu 


