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ÚMVP I. tengely 

A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- 

és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-

feldolgozásban  
  

42. lecke  



 

Az I. tengely stratégia szerkezete 

 

 Az átfogó nemzeti prioritás a következő: 

 „A szántóföldi termeléssel foglalkozó egységek fejlesztése az állattartási és 
a feldolgozó ágazat korszerűsítésével, valamint az energianövények és a 
kertészet diverzifikálásával.” 

 “A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása” 
EU Stratégiai Iránymutatásnak megfelelően a Stratégia I. tengelyének 
általános célkitűzése az alábbi fő intézkedéseken keresztül valósul meg: 

  - Az információk és a tudás elterjesztésének szorgalmazása; 

  - Az életkor-szerkezetváltás támogatása; 

  - Gazdaságok és termelési szerkezetátalakítás; 

  - Beruházások támogatása; 

  - Infrastrukturális támogatások. 

 

 



I. tengely:A mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása 
Célja: a hazai agrárium versenyképességének növelése, a piaci 

orientáció elősegítése 

A humán tőke fejlesztését és a tudás támogatását célzó intézkedések 

Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek 

Fiatal gazdák induló támogatása 

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjba 

vonulás) 

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 

Intézkedések: 



 A fizikai erőforrások szerkezetváltását és fejlesztését célzó intézkedések  

 és az innováció elősegítése 

 

 - A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 

 - Az erdők gazdasági értékének javítása 

 - A mezőgazdasági termékek értéknövelése  

 - A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez                                   

 kapcsolódó infrastruktúra  

 

 Átmeneti intézkedések  

 

 - A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása  

 - Termelői csoportok létrehozásának támogatása  

 



Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek 

Fontos a mezőgazdaságban dolgozók ismereteinek bővítése, az önálló 

ismeretszerzés képességének kialakítása, fejlesztése. Az intézkedés keretében a 

vidéki lakosok, a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott, 

iskolarendszeren kívüli szakmai képzések, tájékoztató programok és 

ügyfélszolgálati tájékoztatás támogathatók, amelyek hozzájárulnak az érintettek 

versenyképességének fokozásához, a vállalkozásuk összteljesítményének 

növeléséhez. 

Fiatal gazdák induló támogatása 

Az intézkedés célja a fiatal gazdálkodók kezdő gazdaságalapításának, valamint a 

gazdasági birtok strukturális átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági 

munkaerő korstruktúrájának javítása. 



A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjba vonulás) 

Az intézkedés bevezetésével lehetőség nyílik a mezőgazdasági termelők 

korösszetételének javítására, valamint a hazai mezőgazdasági birtokstruktúra 

optimalizálására, azaz a gazdaságok életképességének és 

versenyképességének javítására. A gazdaságátadási program keretében az 55 

év feletti, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért, főfoglalkozású 

mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodók és munkavállalóik számára 

nyílik lehetőség arra, hogy a gazdák tulajdonában lévő gazdaságot átadják fiatal 

gazdálkodóknak. 

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 

Az intézkedés keretében a mezőgazdasági termelők, termelői csoportok és 

erdőtulajdonosok számára támogatás adható a szaktanácsadási szolgáltatások 

igénybevételéből származó költségek viseléséhez. 



A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 

Az intézkedés a mezőgazdasági alaptevékenység hatékonyságát javító építési 

beruházásokra, a növénytermesztésben, kertészetben és az állattenyésztésben 

alkalmazott gépek, technológiai berendezések korszerűsítésére, az 

agrotechnikai és technológiai színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre irányul. 

A mezőgazdasági termékek értéknövelése  

Az intézkedés célja a lakosság differenciált igényeit kielégítő, biztonságos 

élelmiszer előállítása, az erdőgazdálkodás technológiai színvonalának és jövedelmi 

helyzetének javítása, valamint a megtermelt biomassza energetikai célra történő 

elsődleges feldolgozása, a jó minőségű és magas hozzáadott értékű termékek 

fejlesztése. 

Az erdők gazdasági értékének javítása 

Az intézkedés egyrészt az erdészeti géppark fejlesztésére irányul, a másik fontos 

fejlesztési irány a biológiai alapok megteremtéséhez, megőrzéséhez és 

bővítéséhez kapcsolódó szaporítóanyag termelő bázisok létrehozása és 

fenntartása. 



A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó 

infrastruktúra  

Az intézkedés célja az öntözővíz biztosításához szükséges létesítmények 

állapotának és kapacitás-kihasználtságának javítása, a termőföld meliorációs 

beavatkozásokkal történő védelme, a gazdaságok és a mezőgazdasági területek 

elérhetőségének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemekben képződő 

biomassza energetikai felhasználásának elősegítése. Emellett cél a széttagolt 

külterületi termőföldek összevonásának elősegítése. 
A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása  

Az intézkedés célja az árutermelésre képes, a piaci kihívás követelményeinek 

megfelelő, de tőkehiányos kisgazdaságok támogatása, az általuk végzett 

mezőgazdasági tevékenység fenntartása és fejlesztése. 

Termelői csoportok létrehozásának támogatása  

A támogatás az állami elismerési határozattal rendelkező termelői csoportok 

létrehozásának és működésének költségeihez járul hozzá. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


