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Nemzeti Fejlesztési Terv 

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004–2006): 

minél teljesebben használjuk fel az Európai 

Uniótól kapott támogatásokat. 

 

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007–2013): 

Magyarország jövője (2020-ig) 

 

Országstratégia: 

Általános fejlesztési keretek – EU-

támogatások alapja 



- Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 

- Országos Területfejlesztési Koncepció 

- II. Nemzeti Fejlesztési Terv  

  („Nemzeti Stratégiai Referenciakeret”) 

- Operatív programok 

- Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv 

- Egyéb dokumentumok 

- Fenntartható Fejlődés Stratégiája 

- Országos Lisszaboni Akcióterv 

Milyen dokumentumok készülnek? 



- Kedvező geostratégiai fekvés 

 

- Előnyös lehetőségek a szomszédos 

 országokkal való kapcsolatokban 

 

- Budapest agglomerációja fontos szerepet 

 játszik az ország fejlődésében 

 

- Jelentős kulturális és történelmi hagyományok 

 

- Gazdag természeti erőforrások 

Az ország helyzete - erősségek 



Az ország helyzete - gyengeségek 

- A vállalatok többsége sérülékeny 

- Alacsony aktivitási ráta 

- Növekvő egyenlőtlenségek a tudásszintben 

- Rossz egészségügyi mutatók 

- Jelentős és növekvő társadalmi különbségek 

- Egyes közszolgáltatások a működőképességük  határán 

„üzemelnek” 

- A gazdasági fejlődés pályája kezd bizonytalan 

  válni 

 



Magasabb bérek 

 

Több munkahely 

 

Hosszabb,  

egészségben eltöltött élet 

 

Az otthonteremtés biztonsága 

A CÉL:  

ÉLETMINŐSÉG ÉS TÁRSADALMI 

JÓLÉT 



•  A versenyképesség tartós növekedése 

•  A foglalkoztatás bővítése 

•  Versenyképes tudás és műveltség növelése 

•  A népesség egészségi állapotának javítása 

•  A társadalmi összetartozás erősítése 

•  A fizikai elérhetőség javítása 

•  Az információs társadalom kiteljesítése 

•  Természeti erőforrások és környezeti értékek 

védelme és fenntartható hasznosítása 

•  Kiegyensúlyozott területi fejlődés  

Stratégiai célok, 2007–2013 



1. A munkavállalók és szervezetek 

alkalmazkodóképességének javítása az  

egész életen át tartó tanulás révén 

2. Az oktatási és képzési rendszerek tartalmi és 

szervezeti fejlesztése, folyamatos 

összehangolása 

a munkaerőpiac igényeivel 

3. A munkaerőpiacra való belépés és visszatérés 

ösztönzése és segítése, a foglalkoztathatóság 

Javítása 

4. A társadalmi és területi zárványok oldása 

Prioritások – „Befektetés az 

emberbe” 



5. Az oktatáshoz, képzéshez és műveltséghez 

való hozzáférés, az esélyegyenlőség 

feltételeinek javítása 

6. A társadalmi és kulturális tőke erősítése 

7. Korszerű népegészségügyi szakmapolitika 

Kialakítása 

8. Az egészségügyi ellátórendszer 

szerkezetének és működésének 

korszerűsítése 

9. A közigazgatás és a közigazgatási 

szolgáltatások korszerűsítése 

Prioritások – „Befektetés az 

emberbe” 



10. Az innováció, kutatás-fejlesztés ösztönzése és 

infrastrukturális hátterének megerősítése 

11. A technológiai modernizáció előmozdítása 

12. Vállalkozások működési és üzleti 

 környezetének javítása, a hálózatosodás 

 elősegítése 

13. Elektronikus tartalmak és szolgáltatások 

 fejlesztése 

14. Az IT alapvető infrastrukturális feltételeinek 

biztosítása, fejlesztése 

Prioritások – „Befektetés a gazdaságba” 



Prioritások – „Befektetés a környezetbe” 

 
15. Természeti értékeink és erőforrásaink 

»  megőrzése 
 

16. Tiszta települések, biztonságot teremtő 
»  Környezetvédelem 

 

17. Megelőző, elővigyázatos környezetvédelem és 
» környezetileg hatékony innováció általános érvényesítése 

 

18. Hazánk nemzetközi elérhetőségének javítása 

 

19. A térségi-regionális elérhetőség javítása 

 

20. A helyközi közösségi és települési közlekedés 
» fejlesztése 

 



- Az esélyegyenlőség biztosítása a nők és a 
férfiak, 

  a romák és a fogyatékossággal élők számára 

- A fenntarthatóság biztosítása mind a környezet, 

  mind a társadalom és a gazdaság szempontjából 

- A kommunikációs technológiák széles körű 

  alkalmazása, az alkalmazás feltételeinek 

  megteremtése 

- A foglalkoztatás növelése 

- A biztonság szempontjainak érvényesítése 

 

Horizontális követelmények 



- a hosszú távú, stratégiai szemlélet 

  meghonosodása 

- konszenzus kialakítása a fő értékeket, 
prioritásokat 

  illetően 

- fejlesztéspolitikai intézményrendszer kiépítése 

- újfajta államigazgatási kultúra elterjesztése 

- az elosztási rendszerek reformjának 
megalapozása 

- a közigazgatási rendszer reformjához való 
hozzájárulás 

A fejlesztéspolitika „külső” hatásai 



Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

 Célja: 

• A vidékfejlesztési politika célja a vidéki 
térségekben élő emberek életminőségének 
javítása, a vidéki térségek további 
lemaradásának megakadályozása, 
felzárkózásuk esélyeinek biztosítása.  

• Az egymással belső koherenciában lévő 
fejlesztési dokumentumokban (NFT, AVOP, 
NVT) megjelölt stratégiák és a megvalósítás 
tervezett tevékenységei ezt célozzák.  

 



Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

• Egységes keretbe foglalja az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap (továbbiakban: EMOGA) 
Garanciarészlegéből finanszírozandó vidékfejlesztési 
intézkedések hazai végrehajtásának rendszerét.  

• A komplex vidékfejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv 
operatív programjainak, kiemelten az Agrár- és 
Vidékfejlesztési Operatív Programnak (AVOP) a vidéki 
térségek problémáit, fejlesztéseit érintő intézkedéseivel 
összhangban történő integrált végrehajtással valósul 
meg. 

 



• Az NVT keretében 7 jogcímen 192 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatásra jelentkezhetnek a gazdálkodók 2004–2006 
között, amelyből 20 százalékot nemzeti forrásokból kell fedezni, a 
többi európai uniós támogatás. 

 
Az NVT pénzügyi forrásai: (Milliárd Ft) 

 

Támogatási év            Hazai forrás      EU forrás    Összesen 

 2004               10,5              42,3  53
  

 2005                13               51                    64
  

 2006                14               56                    70
  

SAPARD keret   

kiegészítése, 2004               1,2                3,8                    5,1 

  

      2004-2006               39                                153                                  192  

 



A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

intézkedései 

 1. Agrár-környezetgazdálkodás 

2. Kedvezőtlen adottságú vagy környezetvédelmi 
korlátozások alá eső területek támogatása 

3. Az Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai 
követelményeinek való megfelelés támogatása 

4. Mezőgazdasági területek erdősítése 

5. Korai nyugdíjazás 

6. Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok 
támogatása 

7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének 
támogatása 

8. Technikai segítségnyújtás 

 



A NVT kapcsolódása más fejlesztési 

dokumentumokhoz  
• Nemzeti Fejlesztési Terv és az Agrár és Vidékfejlesztési 

Operatív Program 

• Nemzeti Környezetvédelmi Program II.  

• Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program  

• Magyarország SAPARD Terve (2000 - 2006)  

• Nemzeti Erdőtelepítési Program  

• Nitrát Akcióprogram  
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Felhasznált forrásai 
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1. Ángyán J.- Fésűs I.- Podmaniczky L.- Tar F.- Vajnáné Madarassy 

A.: 1999. Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program. Agrár- 

környezetgazdálkodási tanulmányi kötetek, FVM, Budapest, 174 p.  

2. Ángyán J.- Menyhért Z. : 1988. Integrált, alkalmazkodó 

növénytermesztés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 

163 p. 

3. Demeter, A. (szerk) (2000) Natura 2000 – Európai hálózat a 

természeti értékek megőrzésére, Öko Rt., Budapest  

• Egyéb források: 

1. A nemzeti agrár-környezetgazdálkodás honlapja: www.nakp.hu 

2. A NATURA 2000 honlapja: www.natura2000.hu 



Köszönöm a figyelmet! 


