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1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME 
 

 
A vidékfejlesztési program címe: Vidékfejlesztési Program 2014-2020. 

 

A VP az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

szóló […] rendelet
1
 7.(1) cikk szerinti 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési 

program. 

 
 

2. TAGÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSI RÉGIÓ 
 

2.1. A program által lefedett földrajzi terület 
 
A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (a továbbiakban Program, illetve VP) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló […] 
rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban Magyarország teljes területére vonatkozik, 
valamennyi NUTS2 és NUTS 3 szintű régiót lefed. A fejlesztéspolitika regionális alapegységeit 
Magyarországon 2014-2020 között a NUTS 3 szintű megyék képezik. 
 
 

1. ábra: Magyarország megyéi (NUTS 3 szint) (Forrás: KSH) 

 
 

 

 

NUTS SZINT KÓD LEÍRÁS 

NUTS 1: Magyarország HU Magyarország, teljes területét 
lefedi. 

NUTS 2: statisztikai régió  Statisztikai régiók, 
fejlesztéspolitikai relevancia 
nélkül, közigazgatatási funkcióval 
nem rendelkeznek. 

NUTS 3: megye HU101 Budapest 19 megye és a főváros (Budapest), 

                                                 
1
 COM(2011) 627 final/3 rendelet, Brüsszel, 2012.03.13. Tervezet!   
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NUTS SZINT KÓD LEÍRÁS 

HU102 Pest valamennyi megyét lefedi, a 
fejlesztéspolitika területi egysége. 
Közigazgatási funkcióval 
rendelkeznek. 

HU211 Fejér 
HU212 Komárom-Esztergom 
HU213 Veszprém 
HU221 Győr-Moson-Sopron 
HU222 Vas 
HU223 Zala 
HU231 Baranya 
HU232 Somogy 
HU233 Tolna 
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén 
HU312 Heves 
HU313 Nógrád 
HU321 Hajdú-Bihar 
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok 
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg 
HU331 Bács-Kiskun 
HU332 Békés 
HU333 Csongrád 

1. Táblázat: A program által lefedett NUTS régiók (I., II. vagy III.)  

 

2.2. A régió besorolása 
 

A Közös Stratégiai Keretről szóló Rendeletben2 rögzített 2014-2020 közötti regionális besorolás 
szerint Magyarország régióinak és megyéinek besorolása a GDP indexek alapján a következő: 

Kevésbé fejlett régiók (az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-27 átlagos GDP értékének 75 %-át):  
Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson, Vas, Zala megye 
Dél-Dunántúl: Baranya, Tolna, Somogy megye 
Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye  
Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunk-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  
Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye  

Átmeneti régiók (az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP értékének 75 %-a és 90 %-a közé esik): 
Magyarországon nincs ilyen megye. 

Fejlettebb régiók (az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP értékének 90 %-át meghaladja): Közép-
Magyarország (Budapest és Pest megye) 

A Vidékfejlesztési Program az ország teljes területére, így valamennyi megyére vonatkozik.  

 

                                                 
2
 COM(2011) 615 final/2 rendelet, Brüsszel, 2012.3.14. Tervezet!  
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2.3. A vidéki térségek meghatározása 
 
A Nemzeti Vidékstratégia (2012) területi fókuszát a vidéki térségek alkotják, melyre vonatkozóan több 
térségtípust is nevesít: 

 Elsődleges területi irányultság: vidéki térségek 

A vidéki térségeket a vidékfejlesztési politika eddigi gyakorlatának megfelelően az alacsony 
népsűrűség, a területhasználatban, a foglalkoztatásban, vállalkozási szerkezetben jelentkező 
mezőgazdasági érintettség, a területhasználatban és a biodiverzitásban érvényesülő természeti 
környezet jelenléte, valamint a falusi és tanyai településszerkezet jelöli ki.  

 Speciális területi irányultság: különböző szempontok szerint kezelt vidéki térségek 

A vidéki térségeken belül a stratégia négy szempontból külön is nevesít térségeket, tájegységeket, 
amelyekre térségi komplex vidékfejlesztési programokat fogalmaz meg az alábbiak szerint: 

o Speciális táji, környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térségek 
E szempont alapján, elsődlegesen a vízgazdálkodással összefüggésben a stratégia a Tisza-
völgyre és azzal összhangban a Duna-Tisza-közi Homokhátságra nevesít térségi 
összefüggésrendszerben kezelő feladatokat. Mindkét térség esetében komplex tájtervezésre 
és tájgazdálkodásra van szükség. 

o Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek 
E szempont alapján a stratégia az észak-magyarországi Cserehát és a dél-dunántúli 
Ormánság térségét emeli ki, mint különösen hátrányos helyzetű térségeket. Mindkét 
térségben igen jelentős a munkanélküliség és a roma lakosság aránya, az eddigi 
fejlesztéspolitikai támogatások nem vezettek érdemi eredményhez. 

o Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségi problémák 
E szempont alapján a tanyás térségek és az aprófalvas térségek emelhetők ki, szórvány-, 
illetve rendkívül alacsony népsűrűségű településszerkezetük miatt. Mindkét településforma 
esetében jelentős az elvándorlás, az elöregedés, problémát okoz az elérhetőség, a közösségi 
szolgáltatások biztosítása, jellemző a funkcióváltás. 

o Térségi vidékfejlesztési együttműködések 
A vidékfejlesztés nagytérségi kapcsolódásai, az agrár- és élelmiszerpolitika, a környezet- és 
vízügy, a vidékfejlesztés területén jelentkező együttműködési lehetőségek és kapcsolatok 
okán emeltük be a stratégiába a Kárpát-medencei vidékfejlesztési programot. 

 Ágazati irányultság: agrár- és élelmiszergazdaság 

Az agrár- és élelmiszergazdaság mint ágazati szakpolitika fejlesztése túlmutat a vidéki térségek 
határain, az egész országot érinti, hiszen a fővárosban is van mezőgazdasági termelés és a főváros 
jelenti a legfontosabb hazai élelmiszerpiacot. Számos élelmiszeripari vállalkozás városban működik, a 
helyi piacok, a közvetlen értékesítés összeköti a várost a faluval. A szakpolitikai feladatok ezért 
természetesen országos hatáskörűek. 
 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) tervezete területfejlesztési szempontból 
határol le vidéki térségeket, kistérségi szinten. 
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Vidéki térségek az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezetében (2013) 

 
Forrás: OFTK tevezete (NGM-NTH), 2013. 

 

A vidéki térségek lehatárolása 2000-2013 között: 

A vidéki térségek kijelölésére először a vidékfejlesztési támogatási célprogramban (Vidékfejlesztési 
Célprogram, 2002-2003) került sor, amely esetben azok a települések voltak jogosultak támogatásra, 
amelyeknél a népsűrűság nem érte el a 120 fő/km2 értéket. A SAPARD programban (2002-2004) azok a 
települések is jogosulttá váltak, amelyek esetén a népsűrűség meghaladja a 120 fő/km2 értéket, de a népesség 
10.000 főnél kevesebb. Ezt a definíciót vette át az AVOP (2004-2006). A 2007-2013 közötti vidékfejlesztési 
program vidéki térségek kijelölése megfelel az AVOP definíciónak, de a 3. és 4. tengely esetében a Budapest 
agglomerációjához tartozó települések nem minősültek vidéki településnek, míg a a közigazgatásilag nagyobb 
városokhoz tartozó külterületek jogosultak voltak vidékfejlesztési támogatásra.   
 

A vidéki térségek lehatárolási javaslata a 2014-2020 Vidékfejlesztési Programban: 

Alapelvek: 
 A lehatárolást a program vidéki térségekre irányuló intézkedései (6-os prioritás intézkedései és 

CLLD keretében megvalósuló fejlesztések) esetében egységesen kezeljük. 
 A 2007-2013 időszaki lehatárolás radikális megváltoztatása nem javasolt, tekintettel arra, hogy a 

2007-2013 időszakban az ország településeinek döntő többsége igénybe vehetett európai uniós 
vidékfejlesztési forrásokat (teljes LEADER lefedettség) és az ország legtöbb vidékies településén 
továbbra is szükség van ezen források bevonására ahhoz, hogy a közösségek fejlesztési igényei 
kielégíthetőek legyenek. 

 Végső soron a lehatárolás eredményeként településlista meghatározása válik szükségessé, amely a 
program és a jogcím kiírások részét képezi. 

 Fontosnak tartjuk a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének 
biztosítását. 

 
A lehatárolás alapját a 2007-2013 időszaki LEADER (a legtágabb) térségi lehatárolás adja, kisebb 
kiegészítésekkel, korrekcióval.  
 
Eszerint vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül: 
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o a népesség 10 ezer főnél kevesebb, akkor is, ha a népsűrűség meghaladja a 120 fő/km2 értéket 
(összesen 3007 település, 3,97 millió lakos, 75 775 km2); 

o a népsűrűség 120 fő/km2 érték alatt van (további 35 település, 591 410 fő és 7007 km2); 
o a fenti kritériumok alapján nem jogosult városok külterülete 2%-nál magasabb külterületi 

lakossági arány esetén - pl. tanyavilággal rendelkező városok; 
o a fenti kritériumok alapján nem jogosult városok (kivéve budapesti agglomeráció) azon 

településrészei, amelyek egykor önálló közigazgatási egységként (községként) működtek. (A 
támogatásra jogosult településrészek lehatárolása érdekében szükséges a szakmai szempontok 
részletes kidolgozása.) 

o Alapvetően nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti 
agglomerációhoz tartozó települések. 

 

Ugyanakkor az ország vidéki térségeinek településszerkezete nem egységes, így vizsgálatot végzünk annak 
érdekében, hogy milyen területi dfferenciát alkalmazzunk arra vonatkozóan, hogy a vidéki térség 
definíciónak egyaránt kell kezelnie az aprófalvas dunántúli és a mezővárosias településszerkezetű alföldi 
vidéki térségeket. (Kidolgozás alatt.) 

A vidéki térség kategóriát a program vidéki térségekre irányuló intézkedései (6-os prioritás intézkedései és 
CLLD keretében megvalósuló fejlesztések) esetében egységesen kezeljük. 

Ezen túl a térségi sajátosságokkal biró intézkedések esetében további térségi szempontok és preferenciák 
bevezetése lehetséges, ennek lehetőségét vizsgáljuk.  

Emellett fontosnak tartjuk, hogy a támogatási rendszert tekintve a többi operatív program viszonylatában ne 
jelentsen merev határt a földrajzi határ, hanem a város-vidék együttműködés bizonyos átjárhatósággal és 
kölcsönös szinergiával működjön, (Ennek kidolgozása folyamatban és egyeztetés alatt áll). 

 

A 10 ezer fő lakosságszám és 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések (2011) 

 
Forrás: MTA RKK, 2013. 

 
 
A CLLD tartalom és a lehatárolás kapcsolatának egyéb szempontjai: 
 

 Az EMVA jogosult városoknak minden projektje EMVA jogosult, ha tartalmát tekintve belefér a VP-
be és a helyi fejlesztési stratégiába. 
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 Az EMVA jogosult városokon túl lehetnek nem EMVA jogosult városok is tagjai a HACS-oknak, sőt ez 
kifejezetten javasolt: EMVA forrást ugyan nem használhatnak fel, de a partnerségben való részvétel 
elősegítheti közös projektek kialakítását és más OP-k forrásai vidéki térségekben történő 
felhasználását (pl. TOP).  

 A HACS dönthet úgy, hogy a jogosultakon kívül adott projekthez nem jogosult településeket is 
bevon az EMVA-jogosulti körbe. Ennek feltétele az, hogy a város által HACS tagként, EMVA-ból 

megvalósított fejlesztések illeszkednek a HACS fejlesztési stratégiájához, és a lehatárolás szerint 
EMVA jogosult településekkel együttműködésben valósulnak meg. Az EMVA-ból elszámolható 

tételek, fejlesztési célok körének meghatározása (pl. helyi piac, helyi termék üzlet) előre javasolt. A 
VP-ben definiált fejlesztés típusok esetén és meghatározott feltételek mellett lehetőség van 
egyes projektek nem EMVA jogosult körben történő fizikai megvalósítására. (A VP-ben kell 
definiálni, hogy vidéki településeken előállított termékek közvetlen értékesítését szolgáló 
infrastruktúrák kialakítása, fejlesztése, amely eseteknél a végső kedvezményezett EMVA 
jogosult településen működő szervezet.). 
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3. EX ANTE ÉRTÉKELÉS 
 

 

3.1. Az értékelés folyamatának leírása 
 
[Kidolgozás alatt.] 

 
A Vidékfejlesztési Program Ex ante értékelését az Európai Bizottság által kiadott rendelet előírásnak 
megfelelően folytatjuk.  

2012-ben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a független Ex ante értékelő: a Terra 
Stúdió Kft. 

Az értékeléshez több mérföldkő kapcsolódik, a program előrehaladásának megfelelő ütemezésben. A 
tényleges értékelési 2013-ban indult és 2014-ben, a program Bizottság általi elfogadásával zárul. 

Az Ex ante értékelőt a program tervezésének folyamatába, a tervezéssel kapcsolatos 
információáramlásba bevontuk. Az Ex ante értékelő meghívást kap a program tervezésének 
koordinációs és szakmai munkacsoportjaiba, a szakmai műhelymunkákra, a releváns szakmai 
eseményekre, a tervezéssel kapcsolatos módszertani anyagokat megkapja, a munkacsoportok 
keretében észrevételeket folyamatában is megfogalmazhat, az értékelés céljából interjúkat és 
munkacsoport megbeszéléseket folytathat a tervezésben résztvevő intézmények (Vidékfejlesztési 
Minisztérium, Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, további VM 
háttérintézetek, további intézmények) munkatársaival. 

Jelen fázisban a tervezés első fázisát képező SWOT elemzés Ex ante értékelése, valamint a VP 1.0 és VP 
2.0 ex ante értékelése folyik.  

Az Ex ante értékelés során megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat a Program tervezése és 
véglegesítése során maximálisan figyelembe vesszük. 

 

 
3.2. Az ex ante értékelők ajánlásai és figyelembevételük módja  

 

[Kidolgozás alatt.] 
 
Az alábbi szempontok szerint rendezzük majd az ajánlásokat és a kezelésük leírását: 

 SWOT elemzés, fejlesztési szükségletek leírására vonatkozó ajánlások 
 Beavatkozási logika felépítésére vonatkozó ajánlások 
 Célok megállapítására, pénzügyi allokáció meghatározására vonatkozó ajánlások 
 Program végrehajtási szabályokra vonatkozó ajánlások 
 SKV specifikus ajánlások 
 Egyéb ajánlások. 

  

3.2.1. Az ajánlás címe vagy hivatkozása  
 

[Kidolgozás alatt.] 
 

A fejezet a 2. táblázattal megegyező adattartalommal ajánlásonként rögzíti a megállapításokat és 

annak módját, hogy hogyan vették a tervezők figyelembe azokat. 
 
[Minden javaslatra külön blokk]  
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3.2.2. A teljes Ex ante értékelési jelentés 
(Stratégiai Környezeti Vizsgálatot is tartalmazza – SKV követelmények) 

[Kidolgozás alatt.] 
 

Az ex-ante értékeléssel párhuzamosan, azzal összhangban, de nem az értékelés részeként, hanem külön 
munkafolyamatban készül a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV).  

Az SKV az Ex ante értékeléshez hasonlóan rögzített módszertannal és ütemezéssel készül, a folyamat a 
VP tervezés szerves része. 

Az SKV-t végző társaság kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van. 

 

MELLÉKLET: Ex ante értékelés  
[Kidolgozás alatt.] 
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4. SWOT ELEMZÉS ÉS A SZÜKSÉGLETEK AZONOSÍTÁSA    
    
 

4.1. SWOT elemzés 
 
 [A Vidékfejlesztési Program tervezésének első lépése a kontextus indikátorokon (Bizottság által 
meghatározott közös kontextus indikátorok, szükséges esetben nemzeti programspecifikus indikátorok) 
alapuló helyzetleírás és adatokkal, elemzéssel alátámasztott SWOT elemzés. A SWOT elemzést az EMVA 
prioriásokhoz igazodva kell elkészíteni. 
 
Jelen programváltozat a SWOT tervezési változatát tartalmazza, melyben a tervezés előrehaladásával 
szerkezeti és tartalmi módosítások lehetségesek. Az állítások az EMVA prioritások sorrendjét követik és az 
alátámasztó indoklás is ebben a tematikai sorrendben készült.  
 
[Kidolgozás alatt.] 

 

4.1.1. Átfogó leírás    
 

( Az adatokat összefoglalóan a 4.1.6. fejezetben szereplő táblázat tartalmazza.) 

 

Vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzete 

2012-ben Magyarország közel 10 millió lakosának kicsivel kevesebb, mint a fele (46,6%) élt az EU 
tipológia szerint vidéki régióban, 17,5%-a dominánsan városi térségben és 36%-a ún. köztes régióban.  

 

Magyarország megyéi város-vidék tipológia szerint 

 
Forrás: EU, Eurostat 

A NUTS3 régiók szintjén meghatározott új város-vidék tipológia3 szerint: 

                                                 
3
 Forrás: Európai Bizottság (DG Regio, DG Agri), 2012. 
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 Túlnyomóan vidéki régió: Fejér, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy, Tolna, 
Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés megye 

 Köztes régió: Pest, Komárom-Esztegom, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú_Bihar, 
Csongrád megye  

 Túlnyomóan városi régió: Budapest 

A vidéki népesség aránya a tagállamok összehasonlításában a legmagasabbak közé tartozik. A vidéki 
területek népsűrűsége alacsonyabb, mint az országos átlag, annak mintegy kétharmada. Az ország 
területének 66,6%-a vidéki és 0,6%-a városi terület. 

A vidék gazdasági fejlettsége jelentősen elmarad az uniós átlagtól, annak felét sem éri el (47%), míg az 
ország egészének gazdasági fejlettsége eléri az uniós átlag kétharmadát. 

A gazdaság szerkezetét tekintve az elsődleges szektorok a termelés értékének 3,8 és a foglalkoztatás 
7,4%-át adják. A feldolgozóipar aránya 31 és 29,5%, a szolgáltatásoké 65 és 63%. 

A munkatermelékenység hazánkban jóval az uniós átlag alatti, annak felét sem éri el (20 070 euró/fő 
viszonyítva a 58 096 euró/főhöz). 

A foglalkoztatási ráta 2011-ben 55,8% volt, amely a nők körében ennél alacsonyabb, 50,6. Mindkét 
mutató elmarad az uniós átlagtól (64,3 % illetve a nők esetében 58,5%). A vidéki területek 
foglalkoztatási rátája 52,4% volt, ez jóval az uniós átlag alatt marad (62,3%). 

Az uniós átlaghoz képest alacsony hazánkban az önfoglalkoztatás, mindössze 11,4%. 

A munkanélküliség a 15-24 év közöttiek esetében a legmagasabb, országos átlagban és vidéken 
egyaránt 28%, az országos átlag, 10,9% közel háromszorosa. 

A vidéki területeken kiugróan magas a szegénységi ráta, 35,7%. Ez az arány Csehországban 16,7%, a 
szomszédos Szlovákiában 23,8%. 

 

Gazdasági jellemzők, agrár- és élelmiszergazdaság versenyképessége 

2011-ben hazánk a mezőgazdaságban 164,5 ezer, az erdőgazdálkodásban 88 ezer, az élelmiszeriparban 
106,2 ezer és a turizmusban 166,1 ezer főt foglalkozatott. 

Uniós átlagban kiugróan alacsony, az uniós átlag egyharmada a mezőgazdaság termelékenysége, csak 
Lettországot, Romániát is Lengyelországot előzzük meg e mutatót tekintve. Hasonlóan alacsony az 
élelmiszeripar termelékenységi mutatója. 

A gazdálkodók adatait tekintve az átlagos birtokméret és a termelési érték is alacsonyabb az EU-s 
átlagnál. 

A szántóföldek aránya hazánkban lényegesen magasabb (81 szemben a 60%-kal), míg a legelőké 
alacsonyabb az uniós átlagnál (15,4 szemben a 33,6%-kal). 

Az ökológiai gazdálkodás 1,1%-os arányát tekintve csak Bulgáriát és Romániát előzzük meg az Európai 
Unióban. Ez az értéke kevesebb, mint egyharmada az európai átlagnak. 

2010-ben 114 550 ha volt az öntözött területek nagysága. Ez az összes megművelt terület 2,4%-a, ami a 
tagállami átlag kevesebb, mint felének felel meg. 

2010-ben 1 143 500 fő dolgozott a mezőgazdaságban (teljes munkaidő egyenértékben kifejezve 
402 970 fő). A gazdaságok vezetőinek életkora hazánkban is illeszkedik az uniós átlaghoz. Lényegesen 
alacsonyabb azonban közöttük a képesítéssel rendelkezők aránya, az uniós átlag mintegy fele az összes 
és egyharmada a 35 évnél fiatalabbaknál. 

A jövedelmi helyzet vonatkozásában a termelési tényezőkre vetített jövedelem és a gazdálkodók 
életszínvonala is elmarad a többi ágazatétól és az uniós átlagtól is. A bruttó hozzáadott érték az 
ágazatban szintén átlag alatti. 

Az erdők aránya hazánkban 2010-ben az összes földterület 21,9%-ára terjedt ki. Az európai átlag 42%. 

A turisztikai infrastruktúra egyik fő mutatója, a szállodai férőhelyek száma Magyarországon 304 087 
volt 2011-ben. Ennek 59,5%-a esett vidéki területekre. Ez kiugróan magas érték az uniós átlaghoz 
képest. 
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Környezet, éghajlatváltozás 

A kedvezőtlen adottságú területek aránya hazánkban 20,7%, ami uniós összehasonlításban alacsony. Az 
uniós átlag 54,4%. Ezen az arányon belül nálunk 0% a hegyvidék aránya.  

A NATURA 2000 területek aránya Magyarországon 21,4%, míg az Európai Unió egészében a szárazföldi 
Natura 2000 területek aránya 17,9%.  

Az EU tagországaiban jelentős csökkenést mutató, mezőgazdasági biodiverzitást jelző madárindex 
értékek Magyarországon az 1999-2011 évi időszak során 2005-ig stagnáló, állandó értéket mutattak, 
azonban 2005 óta csökkenő tendenciát láthatunk. 2009-2011 között jelentkeztek a legalacsonyabb 
értékek, amelyek a bázis évinek 70%-a körül mozogtak.  

A hazánkban előforduló 46 közösségi jelentőségű élőhely 83,3%-ának állapota kedvezőtlen. Valamennyi 
tagállam közül ez a legrosszabb arány. 

A talajerózió által sújtott területek aránya hazánkban egészében relatíve alacsony, de számos térségben 
jelentős eróziós károk, például hegy- és dombvidéki területeken, a szél által a síkvidéken, továbbá a 
szerkezetleromlás is számos esetben megfigyelhető. 

2010-ben a mezőgazdaság megújuló energia termelése 244,3 kToe, az erdőgazdálkodásé 1 524,0 kToe 
volt. Fajlagos energiafelhasználásunk (hektáronkénti 66,4 kg olajegyenérték) megegyezik a tagállami 
átlaggal. 

Mezőgazdasági üvegházhatású gázkibocsátásunk 2010-ben 7 789,2  volt (1000 t CO2 egyenértékben 
mérve). Ez az összes kibocsátás 12,1%-ának felel meg. A magyar erdők az összes üvegházhatású 
gázkibocsátásunk közel 13 %-át kötik le. 

Az ország felszín alatti vízkészlete európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű.  

A klímaváltozás tekintetében Magyarország az ökológiailag sérülékeny területek közé tartozik, a 
szélsőséges csapadékeloszlás, az ár- és belvízveszély, az aszályérzékenység fokozódása várható.  

 

4.1.2. ERŐSSÉGEK          
 

 (E1) Agrár és élelmiszeripari felsőfokú képzés hagyományosan magas szintje 

 (E2) Az innovációt megalapozó humán és K+F adatbázis megléte 

 (E3) Előnyös agro-ökológiai adottságok (minőségi és mennyiségi termelési potenciál) 

 (E4) Változatos, gazdag genetikai alapok (agro-biodiverzitás) 

 (E5) Őshonos haszonállatok növekvő állománylétszáma 

 (E6) GMO mentesség 

 (E7) Az agrárgazdaság szakigazgatási rendszere egységesített szervezetben működik 

 (E8) Kedvező geopolitikai helyzet, exportpiacok közelsége 

 (E9) Jó minőségű élelmiszer és takarmány alapanyagok 

 (E10) Biztos hazai élelmiszer alapanyag-beszállítói háttér 

 (E_11) A rövid ellátási lánc (REL) mind keresleti, mind kínálati oldalról keresett 

Magyarországon  

 (E12) Magas szintű ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtó területek viszonylag nagy kiterjedése 

 (E13) Jelentős természeti értéket képviselő, védett természeti területek és Natura 2000 

területek 

 (E14) Jelentős természeti erőforrások a biodiverzitást tekintve 
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 (E15) Jelentős természeti erőforrások a talajt tekintve  

 (E16) Jelentős természeti erőforrások a felszíni és felszín alatti vízkincset tekintve 

 (E17) Extenzív gazdálkodási szempontokat több éve alkalmazó gazdálkodók 

 (E18) A magyar erdőkben az élőfa-készlet folyamatosan növekszik 

 (E19) Jelentős táji, (népi-)épített, tárgyi és szellemi örökség 

 (E20) A vidéki területek egészét lefedő helyi közösségi szervezetrendszer (HACS-ok) 

 (E21) Jelentős kapacitással rendelkező képzési és tudásátadást szolgáló kulturális és közösségi 

(különösen az IKSZT-k), vidéki intézményi hatter 

 

Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója: 

Az innovációt megalapozó adatbázisok rendszerbe foglalása ugyan hiányzik hazánkban, ugyanakkor 
annak kiépítését megalapozó adatbázisokkal rendelkezünk. A KSH, az AKI-FADN, a NAKVI-MSzR, a 
Nemzeti Agárgazdasági Kamara-GISZ, a NÉBIH-Falugazdász hálózat, a FELVI, a közép- és felsőfokú 
agrárképzési intézmények adatbázisai jelentenek alapot egy széleskörű agrárgazdaságot átfogó KFI 
adatbázis rendszerbe foglalásához.  A halászat és akvakultúra terén a legfrissebb kutatási eredményeket 
a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (Szarvas) ismeri. Vadászat terén az Országos Vadgazdálkodási 
Adattár rendelkezik éves, a vadállomány méretére, hasznosítására, és a kapcsolódó gazdasági területek 
gazdálkodási adataira vonatkozóan tartalmaz adatokat. Mindemellett az ország területére kiterjedő, a 
vadgazdálkodók területi adatairól széles körű információkat tartalmazó digitális térképes adatbázissal 
(GIS) is rendelkezik.  
Természetföldrajzi adottságaink sokszínű tájak és gazdag természetes élővilág kialakulását tették 

lehetővé, melyek nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő értéket képviselnek és a Kárpát-

medencében egyedi ökológiai egységet képeznek. Természetes és természetközeli élőhelyeink a 

mezőgazdasági termelés szempontjából is alapvető ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak. Kiemelkedő 

értéket képviselnek néprajzi értékeink, népzenénk, népmese és néptánc kincsünk, a magyar nyelv, 

népművészetünk, kézművességünk stb. Magyarország jelenleg nyolc világörökség helyszínnel 

rendelkezik, melyek között kulturális és természeti, táji értékeket is találunk. 

 

Szántóterületek aranykorona értéke 

 
Forrás: VÁTI, 2009 (Nemzeti Vidékstratégia) 
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Magyarország sajátos földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az ország területének 80%-át mezőgazdasági 

művelésre alkalmas talajok fedik (KSH), ezért a termőföld az ország kiemelkedően fontos erőforrása. A 

jó minőségű, nagy termőképességű talajok aránya jelentős, amely kedvező adottságot biztosít a mező- és 

erdőgazdasági hasznosítás részére. A rendelkezésre álló vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy 

Magyarország talajai nem szennyezettek, nem terheltek toxikus nehézfémekkel. Általánosságban 

elmondható, hogy termőtalajaink jelentős része toxikus elemeket határérték felett nem tartalmaz. 

Példaként említhető, hogy az összes vizsgált mintából arzén tekintetében csak a minták 3%-a, higany 

esetében a minták 0,32%-a, kadmiumnál a minták 3%-a, az ólom 1%-a, a rézre vonatkozó vizsgálati 

eredményeknek pedig mindössze 0,1%-a volt határérték feletti. 

 

Magyarország védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáiban sikerült megőrizni az 

elmúlt évszázadban mezőgazdasági termelésbe vont genetikai alapokat, amelyeket a modern fajták az 

intenzív árutermelésben mára leváltottak. A megőrzésbe vont 35 állatfajta valamennyi fajban képviseli a 

korábban széles körben elterjedt legfontosabb fajtákat. [További agrárgazdasági adatokkal való 

kiegészítés folyamatban] 

 

A hazai élelmiszeripar nyersanyag-ellátottsága kiemelkedően stabil. Legnagyobb beszállítója a hazai 

mezőgazdaság, a feldolgozásban megjelenő hazai alapanyag aránya: 75-80% (forrás: AKI). Ugyanez 

fordítva is igaz, a hazai mezőgazdasági alapanyagok legfontosabb felvásárlója a magyar élelmiszeripar, a 

termékek mintegy 65-70%-át vásárolja fel. A hazai mezőgazdasági kivitel 52%-a valamilyen szintű 

feldolgozást követően kerül exportra (forrás: AKI). 

 

Partnerségi Megállapodás releváns részei:  

Az élelmiszer-feldolgozás az országon belföldön megtermelt mezőgazdasági termékek 65-70%-a számára 
nyújt biztonságos piacot. Az ágazat helyzete, jövedelmezősége az utóbbi időben jelentősen romlott. Jelenleg 
a magyar GDP mintegy 2%-át, az ipari termelés 12%-át adja, azonban a feldolgozó iparon belül a gépipar 
után még így is a második legnagyobb alágazat. A foglalkoztatásban is jelentős, közvetlenül mintegy 100 
ezer fő dolgozik az élelmiszeriparban. Kibocsátásának 70%-a belföldre, 30%-a pedig a külföldi piacokra 
irányul. 2004 előtt még 90% feletti volt a hazai élelmiszerek aránya a kereskedelmi csatornákban, mára ez 
65%-ra csökkent.  Ezért a hozzáadott értéket jelentő feldolgozást kétirányú fejlesztési szükséglet jellemzi: a 
gyorsan változó igényekhez illeszkedő, magas minőségű termékfejlesztésre képes élelmiszeripari mikro- és 
kisvállalkozások technológiai fejlesztése, valamint a globálisan is versenyképes vállalkozások 
versenyképességének megőrzése, elsősorban az erőforrás felhasználás hatékonyságának javítása, a 
termelékenység növelése által.  
 

A rövid ellátási láncokban értékesített termék kínálata és a kereslet is stabil és uniós összehasonlításban 

is jelentős Magyarországon. A GfK Háztartáspanel adatai szerint a piacok reneszánszukat élik, hiszen az 

elmúlt évtizedben a piaci költés megkétszereződött: a 2000. évi 70 milliárd forintról 2011-re 130 

milliárd forintra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a piac, mint értékesítési csatorna megőrizte 5 százalék körüli 

részarányát a napi fogyasztási cikkek háztartási fogyasztásából, ami tekintettel a piacon kívüli nem 

modern kereskedelmi formák (egyéb értékesítés és független kisboltok) folyamatos térvesztésére, 

jelentős teljesítmény. A KSH adatai szerint a zöldségfélék, gyümölcsfélék, a burgonya, a szőlő, a tyúktojás, 

a tehéntej, valamint a bor fogyasztásra, illetve piacon történő értékesítésének aránya a 2000-2011 

közötti időszakra vonatkozóan stabilan magas és az időszakos csökkenést általánosságban növekvő 

tendencia követte. A tojás (70-80%), a többi kiemelt friss termék esetében 10-30% közötti volt a 

piacon, vagy fogyasztásra (rövid ellátási láncban) történő értékesítés aránya. A mezőgazdasági termelők 

között a termékfeldolgozást (és közvetlen értékesítést) folytató egyéni gazdaságok száma 25,7 ezer (5 

százalék), míg a társas vállalkozásoké 629 (9 százalék) volt 2010-ben. Az Európai Unió közösségi 

jelentőségű fajainak és élőhelyeinek 16,5 illetve 20%-a fordul elő hazánkban. Az Európai Unión belül 
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egy sajátos bioregionális ökológiai komplexum, a pannon biogeográfiai régió (Pannonicum) zömét 

mondhatjuk magunkénak. 

 

Partnerségi Megállapodás releváns részei:  

Az erdők a legnagyobb CO2 nyelők, a hazai szénkibocsátás 12-15%-át kötik meg. Magyarország 
erdősültsége (21%) jelentősen elmarad az EU átlagától (40%), ugyanakkor az ország jelentős 
erdőtelepítési potenciállal rendelkezik (mintegy 650 ezer ha; Nemzeti Erdőstratégia), ami jelentős tényező 
lehet a megújuló energiatermelés, a CO2-megkötés és az ökológiai szolgáltatások védelme terén is. Az 
energetikai minőségű faanyag becsült egyenértéke 36-37 terajoule, területi elhelyezkedése az országban 
lehetővé teszi a kis szállítási távolságok mellett történő felhasználást. Az erdőgazdálkodásból származó 
nyersanyagok mellett a mezőgazdasági eredetű melléktermékek adják a legnagyobb tömegű biomasszát. A 
szántóföldi növénytermesztésben melléktermékként keletkező, mintegy 8 millió tonna biomassza nagyobb 
hányada egyelőre értéktelen a feldolgozóipar számára, és csak elenyésző mértékben hasznosul az 
energiatermelésben. Az elméleti biogáz potenciál az agráriumból származó melléktermék, szennyvíziszap, 
szerves ipari hulladék, és a lakossági hulladék alapján 222,84 PJ (AKI, 2011, szakértői becslés). 
2011-ben az agrárszektor az összes földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az 
erdőgazdálkodási tevékenységekből származó kibocsátás (LULUCF) nélkül mért ÜHG kibocsátás 13,3%-át 
adta. 2011-ben a földhasználat, a földhasználat-megváltoztatása és az erdőgazdálkodási tevékenységek a 
teljes hazai – LULUFC nélkül mért – ÜHG kibocsátás 5,6%-val megegyező mennyiségű ÜHG-t kötött meg 
(ÜHG Leltár, 2013).  
Az ország élőfa készlete folyamatosan nő, évente átlagosan 13,1 bruttó m3. (forrás. NÉBIH). A megújuló 

energiafelhasználás zömmel fa-alapú: 79,3%, míg ez az arány az EU 27 átlagában mindössze 48,3%. A 

hazai erdők közel fele áll valamilyen szintű természetvédelmi oltalom alatt. A NATURA 2000 alatt állók 

aránya 43%, míg ez az arány az EU 27 átlagában 22,9%, Csehországban 27,3%, Lengyelországban pedig 

35,2%. 

 

 
Forrás: VM, 2013 

 

 

Az Európai Unió ökológiai hálózatához, a Natura 2000-hez tartozó területek teljes kiterjedése hazánkban 

összesen közel 2 millió hektár. Arányuk mind a teljes területhez viszonyítva (EU-27: 17,9%, HU: 21,4%), 

amely mind a hasznosított mezőgazdasági területeken belüli (EU-27: 10,6%, HU: 14,6%), illetve az 

erdőterületeken belüli (EU-27: 22,9%, HU: 44,7%) részesedést tekintve meghaladja az uniós átlagot. 

(EURSTAT). 
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A felszín alatti vízkészlet, melynek térbeli eloszlása egyenletesebb, európai viszonylatban is kiemelkedő 

jelentőségű. A 2010-es adatok alapján a hasznosítható felszín alatti vízkészlet 1480 millió m3, míg a 

hasznosítható felszíni vízkészlet 114,674 millió m3. 

 

A vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a vidéki települések gazdaságának és közösségeinek 

fejlesztése a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével valósul meg a 2007-2013-as 

programozási időszakban. A LEADER HACS-ok a vidéki térségeket teljes egészében lefedik, ami azt 

jelenti, hogy az ország településeinek közel 90%-a jogosult területnek minősül. Jelenleg 95 HACS 

működik az országban. 

 

Az IKSZT program az elmúlt évtizedek legjelentősebb vidéki közösségépítési és szolgáltatás-

fejlesztésiprogramjává vált. Minden egyes IKSZT-ben kötelezően megvalósítandó szolgáltatások körébe 

tartozik az ifjúsági és közművelődési programok szervezése, könyvtár üzemeltetése, a közösségi 

internet hozzáférés biztosítása, információszolgáltatás a helyi vállalkozások számára. A program 

ugyanakkor lehetőséget adott a településeknek arra, hogy a kötelező szolgáltatásokon túlmenően a helyi 

igényekre szabják az IKSZT funkcióit. Összesen 635 db IKSZT címbirtokos szervezet részesült 

támogatásban, 2013.  szeptember 30-ig 400 IKSZT kezdte meg működését. 

 

IKSZT támogatást elnyert települések (2013.07.31.) 

 
Forrás: NAKVI 

  
 

4.1.3. GYENGESÉGEK          
 

 (GY1) Az agrárgazdaság K + F +I szintje alacsony, nem igény orientált, területileg centralizált 

 (GY2) Alacsony innovációs teljesítmény és tudástranszfer 

 (GY3) Kutatói intézményi háttér gyengesége 

 (GY4) A szakképzés és a szakmai továbbképzés kevéssé igény-, szükséglet és gyakorlat 

orientált 
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 (GY4)Az élelmiszer-feldolgozás területén szaktanácsadási rendszer gyakorlatilag nem működik 

 (GY6) Hazai agrárvállalkozások K+F+I aktivitása alacsony, jellemzően nem tartanak fenn 

kutatórészlegeket 

 (GY7) A potenciáltól elmaradó extenzív állattenyésztés (legelőterületek kihasználatlansága)  

 (GY8) Import fehérje függőség 

 (GY9) Műszaki-technológiai lemaradás egyes ágazatokban és alágazatokban 

 (GY10) Alacsony jövedelmezőségi szint az agrárgazdaság egyes alágazataiban 

 (GY11) Kétpólusú üzemi szerkezet, különösen az állattenyésztési ágazatokban 

 (GY12) Az állatjóléti körülmények nem megfelelőek 

 (GY13) Öntözött területek alacsony aránya, az öntözés rossz hatékonysága 

 (GY14) Hozamingadozás csökkentését kezelő rendszerek hiányosságai 

 (GY15) Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések 

 (GY16) Városok és vonzáskörzeteik közötti termelési és fogyasztási kapcsolatok gyengesége 

 (GY17) A rövid ellátási láncok (REL) hitelessége, valamint környzeti és gazdasági 

fenntarthatósága is fejlesztendő   

 (GY18) Versenyképességi és szerkezeti problémák a feldolgozásban  

 (GY19) A gazdaságokban és feldolgozó vállalkozásokban a korszerű vállalkozási és általános 

gazdaságvezetési ismeretek és szemlélet hiánya 

 (GY20) Alacsony szintű egészség- és környezettudatosság a fogyasztók részéről 

 (GY21) Csökkenő biológiai sokféleség, élőhely-degradációs folyamatok, inváziós fajok terjedése  

 (GY22) A természetes élőhelyek megőrzése jelentős részben kezelést igényel 

 (GY23) Alacsony erdőborítottság 

 (GY24) Kedvezőtlen fajösszetételű erdők 

 (GY25) Környezetbarát technológiák részaránya nem megfelelő 

 (GY26) Talajkímélő gazdálkodás aránya alacsony 

 (GY27) Erdeink feltártsága, az úthálózat sűrűsége alacsony 

 (GY28) Tápanyagoktól és vegyszerektől terhelt felszíni és felszín alatti vizek 

 (GY29) Illegális hulladék lerakás elterjedtsége 

 (GY30) Klímaváltozáshoz történő adaptáció elmaradása 

 (GY31) Egyoldalú, a víz visszatartására elegendő figyelmet nem szentelő vízgazdálkodás 

 (GY32) Fosszilis energia-függőség és gyenge energiahatékonyság vidéken 

 (GY33) Az agrárgazdaságban keletkező hulladék és melléktermékek hasznosításának alacsony 

foka 

 (GY34) Erőforrás hatékonyság gyengeségei (alapanyag- energia- és vízfelhasználás 

fenntarthatósága és hatékonysága) az agrárgazdaságban 
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 (GY35) Jelentős és tovább növekvő területi fejlettségi különbségek 

 (GY36) Fiatalok és képzettek elvándorlása a vidéki területekről 

 (GY37) Vidéki vállalkozások alacsony száma és jövedelmezősége 

 (GY38) Helyi gazdaságfejlesztési és civil aktivitás hiánya 

 (GY39) Alacsony foglalkoztatottság és jövedelemszint a vidéki térségekben 

 (GY40) Az aktív korú inaktívak koncentrációja a vidéki területeken 

 (GY41) Mélyülő és újratermelődő szegénység  

 (GY42) Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok alacsony fokú integrációja 

 (GY43) Vidék infrastruktúra ellátottsága, helyi alapvető szolgáltatások szintje alacsony 

 (GY44) A szélessávú Internet hozzáférés az elmaradott vidéki területeken nem biztosított 

(GY34) A (GY45) vidéki társadalom IKT használati szintje elmarad az átlagostól 

 (GY46) Kulturális örökség eróziója, gazdasági és társadalmi potenciáljának kihasználatlansága 

 (GY47) Jelentős és erősödő vagyonvédelmi kockázatok 

 

Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója: 

2011-ben hazánk a mezőgazdaságban 164,5 ezer főt foglalkozatott. Uniós átlagban kiugróan alacsony, 

az uniós átlag egyharmada a mezőgazdaság termelékenysége, csak Lettországot, Romániát is 

Lengyelországot előzzük meg e mutatót tekintve. A jövedelmi helyzet vonatkozásában termelési 

tényezőkre vetített jövedelem és a gazdálkodók életszínvonala is elmarad a többi ágazatétól és az uniós 

átlagtól is. A bruttó hozzáadott érték az ágazatban szintén átlag alatti. 

A mezőgazdasági vállalkozások többségének nincs módja innovációs tervekre és az egyszerűbb 

eszközbeszerzést preferálják. A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 2011. évben az agrár- és 

élelmiszer-tudományi kutatási-fejlesztési tevékenységet az alábbi mutatószámok jellemezték. A kutatás-

fejlesztési munkát végzők száma 4593 fő volt, ami 2,3%-kal kevesebb az előző évinél. A kutatási, 

kísérleti és fejlesztési tevékenység ráfordítása 21,7 milliárd forint volt, ami 2010-hez képest mintegy 1,8 

milliárd forintos növekedést jelent. A K+F beruházások szintje ugyanakkor csökkent 2,8 milliárd 

forintról 2,5 milliárd forintra. Az agrárágazat elkülönítetten célzott hazai forrásból jelentős beruházási 

K+F pályázati támogatásban utoljára 2007-ben részesült 19,97 millió Ft összegben. 

A foglalkoztatottak aránya a gazdaságilag aktív korú (15-64) éves népességből 

 
Forrás: KSH, Nemzeti Vidékstratégia 
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A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma, 2010 

É 

A mezőgazdasági foglalkoztatottak 

száma 

összesen 

1000 fő 

ebből: 

alkalmazott 
szövetkezet 

tagja 

társas 

vállalkozás 

tagja, önálló 

segítő 

családtag 

1000 fő % 1000 fő % 1000 fő % 1000 fő % 

2002 240,9 142,8 59,3 16,8 7,0 71,9 29,8 9,4 3,9 

2003 215,2 41,9 65,9 6,1 2,9 59,0 27,4 8,2 3,8 

2004 204,9 130,7 63,8 5,6 2,7 62,3 30,4 6,3 3,1 

2005 194,0 125,1 64,5 4,8 2,5 584 30,1 5,6 2,9 

2006 190,8 122,4 64,2 3,8 2,0 56,8 29,8 7,7 4,0 

2007 182,9 122,9 67,2 2,8 1,5 51,1 27,9 6,1 3,4 

2008 (TEÁOR 

’08) 
169,2 114,1 67,5 1,7 1,0 50,0 29,6 3,3 1,9 

2009 (TEÁOR 

’08) 
175,8 115,3 65,6 2,0 1,1 53,3 30,3 5,2 3,0 

Forrás: KSH 

 

Az agrártudományok K+F ráfordításai – hasonlóan a nemzetgazdasági K+F ráfordításokhoz – bár 

csökkenő tendenciát mutat, de leginkább a Közép-Magyarország régióban (2011-ben 43%) 

realizálódnak, míg Észak-Magyarországon a ráfordítások elenyésző aránya (0,2%-a) valósul meg. A Dél-

Alföld az egyetlen régió, ahol a ráfordítások növekedése tapasztalható. Magyarországon a vállalati 

szférában foglalkoztatott kutató-fejlesztő mérnökök aránya jóval alacsonyabb, mint az EU tagállamaiban, 

ez különösen érvényes az élelmiszergazdaságra. A vállalati kutatók létszáma 2005-2010 között több mint 

a kétszeresére nőtt az élelmiszeriparban. Azonban a még így is elenyésző az élelmiszeripari 

vállalkozások számához és a teljes vállalati kutatói létszámhoz képest. A finanszírozás sem mondható 

kiemelkedő mértékűnek az ágazat nemzetgazdasági szerepéhez képest, bár még a létszámnál is 

jelentősebb mértékben, több mint megháromszorozódott a vizsgált időszakban és összességében 2010-

ben meghaladta a 3,7 milliárd forintot. A multinacionális és a külföldi tulajdonú élelmiszeripari vállalatok 

jelentős része külföldön működtet K+F részleget és jelenleg nem, vagy csak igen korlátozott mértékben 

végez Magyarországon K+F tevékenységet. Ezt mutatja az a szakadék, ami az EU-12 átlagának vállalati 

KFI részleg aránya (52%-ban) és a Magyarországon működő vállalkozásoknál található kutató és 

fejlesztő részlegek arányában (16,1%) megmutatkozik (Sebők, 2006). Ez alól a különbség alól alig van 

kivétel (pl. a növényolaj iparban). 
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Az agrártudományok K+F ráfordításainak ágazati megoszlása 

 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztály 

 

Partnerségi Megállapodás releváns részei:  

2011-ben az agrár K+F ráfordítás az agrárgazdaság kibocsátásának arányában 1,01%-ot ért el, vagyis az 
átlagos nemzetgazdasági K+F ráfordítás szintje alatt volt. Átlag alatti az ágazat vállalkozói szektorának 
ráfordításokból való részesedése is. A kutatóműhelyek és vállalkozások kapcsolata gyenge, a 
magyarországi telephelyű nagy élelmiszeripari vállalkozások kutatórészlegei is kizárólag külföldön 
működnek. 

Az élelmiszerkutatás infrastruktúrája lényegesen elmarad a vezető európai versenytársakétól. Csak a 
kutató szervezetek egy részénél van a tudásátadásban, hasznosításban jártas szakembergárda. 1999-2009 
között folyamatosan csökkent az élelmiszeripari kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya a 
nemzetgazdasági szintű kutatás-fejlesztési ráfordításokon belül (1,2%, 2008, OECD). A hagyományos 
kistermelői, közvetlen értékesítési lehetőségek korlátozottak, hozzáadott érték növelésük gyenge, 
informáltságuk alacsony fokú.  
A vállalkozások, különösen a kkv-k nem ismerik és alkalmazzák az új termékekben, eljárásokban, 

szolgáltatásokban, rendszerekben, módszerekben hasznosítható, eddig általuk nem ismert tudás, 

különösen a K+F eredményekből származó tudás hatékony felkutatásának és megszerzésének 

módszereit. Sebők (2006) kutatása szerint az innováció célja elsősorban a piaci helyzet javítása, míg 

átlagosan Európa 12 országában a minőségjavítás szerepel az első helyen. A tulajdonos felfogásából 

eredő indíttatás aránya szintén elmarad az európai átlagtól, amely az elkötelezettség hiányáról 

árulkodik. 

A tudás- és technológia-transzfer a kutatók és a vállalkozások között gyenge. A kutatási eredmények 

többsége nem, vagy csak részben hasznosul. A vállalkozások csak igen korlátozott mértékben 

használják a rendelkezésre álló, hozzáférhető műszaki fejlesztési és piaci információt (jó gyakorlat 

útmutatók, kutatási eredmények leírása, új technológiák, új üzleti modellek, rendeletek, szabványok, 

szabadalmak) és a számukra felkínált ötleteket. Az innováció legkedveltebb forrása Magyarországon a 

műszaki szakirodalom, ellentétben az Európai átlaggal, ahol az első helyre a vállalkozások saját K+F 

tevékenysége áll, de jelentős szerepe van a közvetlen kapcsolatokon keresztül történő transzfernek is. 
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Az agrártudományok K+F ráfordításai szektoronként 

 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján az  AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztálya 

A mezőgazdaság műszaki-technikai lemaradását tükrözi Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

által közzétett éves adatsor, melyből látható, hogy a mezőgazdaság beruházása 2007 óta csak 2011-ben 

tudta meghaladni az amortizáció értékét, ekkor a nettó beruházás 9,47 milliárd Ft-ot ért el. A nettó 

beruházás értéke így 2007 és 2010 között 20-30 milliárd Ft-tal elmaradt az amortizációtól, mely 

egyértelműen jelzi az ágazat folyamatos műszaki-technológiai lemaradását. Az élelmiszeriparban a 

beruházások értéke 2007-2010 között folyamatosan negatív, a nettó beruházások értéke -21,4 mrd Ft-

ról -106,4 md Ft/év-re romlott, vagyis az amortizációs érték alatt maradt. 

 

A beruházások teljesítményértéke az élelmiszeriparban 

Megnevezés 

TEÁOR '03 TEÁOR '08 

2007  2008 2009 2010 2011
+)

 

folyó áron, millió HUF 

Élelmiszerek, italok és 

dohánytermékek gyártása összesen 
112 052 85 768 77 168 89 597 104 847 

Ebből:      

Hús- és halfeldolgozás,-tartósítás 2 947 3 665 3 642 6 002 5 897 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 5 231 4 119 3 956 4 824 5 884 

Gyümölcs, zöldség feldolgozás 

tartósítás 
7 197 7 234 9 275 8 225 8 818 

Tejtermék gyártása 6 357 7 160 6 422 7 368 6 423 

Malomipari termék gyártása 1 312 3 046 3 178 6 358 2 080 

Takarmány gyártása 5 924 4 125 4 608 6 959 4 536 

Cukorgyártás 3 109 742 474 .. .. 

Édesség gyártása 1 088 2 428 1 704 2 958 2 323 

Desztillált szeszes ital gyártása 1 961 1 187 1 841 1 208 2 472 

Szőlőbor termelése 1 986 3 391 5 198 6 431 7 434 

Sörgyártás 6 287 6 801 2 696 3 519 2 772 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 12 984 8 929 5 119 4 568 8 024 

Dohánytermék gyártása 2 186 2 318 1 585 4 924 1 296 
a)
 A 4 fő feletti vállalkozások, valamint valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási és a megfigyelésbe 

bevont nonprofit szervezetek adatai. Forrás: KSH 

 

Az élelmiszeripar helyzete évtizedek óta, de jellemzően 2004 után romlott, csökkent a kibocsátás 

volumene, a foglalkoztatottak létszáma, az ágazat jövedelmezősége. Az élelmiszeripar a hazai GDP 1,9%-

át állította elő (ami jelentős visszaesés a 2000-es 3,4%-hoz képest). Az egy foglalkoztatottra jutó 
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forgalom adatai azt mutatják, hogy a hatékonyság-növekedés ellenére Magyarország az EU többi 

tagállamához képest jelentős lemaradásban van. A hazai élelmiszeripar egy foglalkoztatottra vetített 

hatékonysága 2010-ben mindössze 40,7%-a volt az EU 27 átlagának. Ez az arány Lengyelországban 

44,8%, Csehországban 46,6, míg a szomszédos Ausztriában 122,5%.  

A mezőgazdasági alapanyag-teremlésben előállított termékekhez a hozzáadott értéket és biztosabb piaci 

pozíciót biztosító élelmiszerfeladolgozásban megvalósult fejlesztések az elmúlt években rendre az 

amortizációs érték alatt maradt, így annak versenyképessége egyre romlik. 

 
Élelmiszeripari vállalkozások száma Magyarországon 2008-2011 között (db) 

2008 2009 2010 2011
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Forrás: A NAV adatbázisából az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály 

 

Az élelmiszeripar termelési indexe (2005=100%) 

 2006       2007 2008 2009 2010     

EU-27 átlaga 102,0 103,8 102,9 101,6 103,1    

Magyarország* 102,3 98,7 91,1 90,2 89,2      

Forrás: EUROSTAT, *) Az EUROSTAT becslése. 

Egy 2007-es (200 gazdaságot vizsgáló) felmérés szerint a magyar gazdákra erős bizalmatlanság jellemző 

az együttműködési formákkal szemben, ami jelentősen rontja a piaci versenyesélyeiket. Míg a spanyol 

gazdák szakmai felkészültsége az egyik legkedvezőtlenebb az EU-ban, alig 18%-uk szembesül 

értékesítési nehézségekkel, de több mint 50%-uk szövetkezeti csatornán keresztül értékesíti termékeit! 

Magyarországon ez az értékesítési forma a 10%-ot sem éri el, gazdálkodóink háromnegyede küzd 

értékesítési gondokkal. A termelői bizalmatlanság a pályázati rendszer belső ellentmondásai (a 

támogatási eljárásrend bonyolultsága, időigénye, hosszú elbírálási idő, a támogatás beadása és a kifizetés 

között eltelt idő hossza stb.) miatt is fokozódik. Az együttműködések száma az élelmiszer-feldolgozásban 

is rendkívül alacsony, az élelmiszeripari klaszterek száma hozzávetőlegesen 13 (AKI 2011). Az EU-s 

szintű minőségi rendszerekben részt vevő termékek száma mindössze 13. A mezőgazdasági és 

élelmiszer-feldolgozó ágazatban a vállalkozások jelentős része nem éri el a minőségi rendszerek által 

megkövetelt színvonalat, és alacsony az ilyen rendszerekben való részvételhez szükséges 

együttműködési készségük is. Ugyanakkor tény az is, hogy az ilyen magas hozzáadott rétékű 

rendszerekhez való csatalkozáshoz szükséges tudásátadási és tanácsadási szolgáltatások sem kellően 

kiterjedtek és srukturáltak. 

A magyarországi élelmiszeripari cégek innovációs képessége erősen lemarad az uniós átlagtól. A K+F 

tevékenységgel rendelkező élelmiszeripari cégek aránya 2011. évben mindössze 5% a termék-innováció 

és 3% a technológiai innováció területén, miközben Finnországban pl. 32 illetve 23, Belgiumban 21 és 

16, Észtországban 21 és 12, Franciaországban 19 és 13% ugyanez az arány (2008-as adatok). 

A rövid ellátási láncok hitelességét veszélyezteti, hogy az Eurobarometer (2011) felmérése szerint a 

magyar fogyasztók 54%-a vélte nehezen megállapíthatónak azt, hogy a megvásárolni kívánt termékek 
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helyi gazdálkodásból származnak-e. Ez az arány 10 százalékponttal magasabb az EU átlagánál, a 27 

tagállamból 21 országban értékelték kedvezőbbnek az azonosíthatóságot. Továbbá a NÉBIH adatai 

szerint kistermelői élelmiszer-előállítás és forgalmazás tevékenységeihez kapcsolódó ellenőrzések során 

(a regisztrált kistermelők körében) növekedett a nem megfelelések aránya, különösen a forgalomból 

kivont termékek száma ugrott meg az utolsó évben (igaz még így sem haladta meg a néhány százalékot).  

A rövid ellátási láncok gazdasági fenntarthatósági problémáit mutatja, hogy az AKI (2012) közvetlen 

értékesítéssel foglalkozó tanulmányban az interjúk alapján a leggyakrabban említett akadályozó 

tényezők a közvetlen értékesítéssel kapcsolatban a következők voltak: a közvetlen értékesítés sok időt 

és energiát követel meg, költséges a törvényi előírásoknak való megfelelés, valamint a megfelelő 

infrastruktúra kialakítása, továbbá nehéz előre tervezni, mert bizonytalan a piac. A környezeti 

fenntarthatóságának problémáit mutatja, hogy az AKI (2013) piacokkal kapcsolatos felmérésében a 

rövid ellátási láncban értékesítő termelőkdöntő többsége saját gépjárművel szállította a termékeit és 

ezek életkora átlagosan 12 év volt, valamint a  gépjárművel megtett összes távolság is számottevően 

nagyobb volt, mint a hosszú ellátási láncban résztvevő termelők esetében. 

 

A mezőgazdasági ágazat szereplői 2010-ben 

 
Forrás: KSH alapján AKI számítás (Nemzeti Vidékstratégia) 

 

Az agrár- és élelmiszer-tudományi kutatás-fejlesztési munkát végzők száma hazánkban 4593 fő volt, ami 

2,3%-kal kevesebb az előző évinél. A kutatási, kísérleti és fejlesztési tevékenység ráfordítása 21,7 

milliárd forint volt, ami 2010-hez képest mintegy 1,8 milliárd forintos növekedést jelent. A K+F 

beruházások szintje ugyanakkor 2,8 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra csökkent. A Magyarországon 

is működő nagy élelmiszeripari vállalkozások kutatórészlegei kizárólag külföldön működnek. 

 

 

 

 

 

 

Egyéb társas vállalkozás 

(pl. erdőbirtokossági 

társulat, egyesület, 

közkereseti társaság) 

(1 280) 

 

 

Mezőgazdasági termelők 

(1 680 044) 

Társas vállalkozások 
(13 444) 

Egyéni gazdaságok 
(566 600) 

 

Nem üzemszerű, 

házkörüli termelést 

folytatók 

(kb. 1,1 millió) 

Részvénytársaságok 
(319) 

Mezőgazdasági 

szövetkezetek 

(960) 

Betéti társaság 

(3 201) 
Mellékfoglalkozású             

és kisegítő gazdaságok 

(159 865) 

 Korlátolt felelősségű 

társaságok 

(7 684) 

Egyéni vállalkozás 

 (őstermelőkkel együtt) 

(406 735) 
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Az élelmiszeripar és élelmiszer-tudomány tudományágakhoz köthető kutatóhelyek 
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Forrás: A KSH Kutatás és fejlesztési adataiból (2005 és 2010), AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály 

 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságvezetők szakmai felkészültsége a 2003-2010 közötti 

időszakot vizsgálva a KSH adatai szerint javult ugyan, de még mindig több mint 85%-uk egyáltalán nem, 

vagy csupán 10-15 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. A piacra termelő gazdaságvezetők szakmai 

ismeretei már kedvezőbbek, de körükben is legmeghatározóbb (70% körüli) a gyakorlati tapasztalat. A 

magyar gazdálkodók szakmai felkészültsége Uniós összehasonlításban összességében rosszabbnak 

mondható az átlagnál. Az kedvezőtlen szakmai felkészültség ellenére a gazdálkodók ismeretszerzési 

igényei alacsonyak. Egy 2007-es (200 gazdaságot vizsgáló) felmérés szerint a magyar gazdálkodók 85%-

a elegendőnek tartja korábban megszerzett ismereteit, és csak alig 15%-uk vesz részt szakmai 

továbbképzéseken.  

 

Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni gazdálkodók szakmai felkészültsége 

Nincs, vagy csak 

gyakorlati tapasztalat
Alapfok Közép- és felsőfok

Magyarország

2003 87,6 4,8 7,6

2005 87,6 4,9 7,5

2007 86,8 5,7 7,4

2010 85,9 5,3 8,8

EU27 (2005) 80,1 11,4 8,5

EU15 (2005) 77,5 11,6 10,9

EU12 (2005) 81,8 11,3 6,9

2003 72,2 8 12,1

2005 73,4 8,8 12,2

2007 71,6 9,9 12,5

2010 68,9 9,6 13,6

* Saját fogyasztáson felüli felesleget érékesítők és a kizárólag értékesítésre termelők együtt

Forrás: GSZÖ, 2003, 2005, 2007, ÁMÖ 2010. KSH

Megnevezés

Mezőgazdasági képzettség (%)

Összes egyéni gazdaságban

Értékesítésre termelő* gazdaságokban

 
Az utánpótlás kérdését vizsgálva elmondható, hogy az agrár-felsőoktatás gazdag hagyományokkal 

rendelkezik, de a pálya vonzerejének csökkenése folyamatosan tapasztalható. Míg a felsőoktatásban 

összességében több mint háromszorosára nőtt az oktatásban résztvevők száma az elmúlt 20 év során, 

az agrártudományi (és ezen belül az élelmiszeripari és tudományi) képzés területén ez az arány csupán 

58 százalék volt. A 2010-es évben az agrártudományi képzés területén végzettek aránya az összes 

felsőfokú intézményben végzetteknek 2,6 százaléka volt, a szakiskolák és szakközépiskolákban szakmai 
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vizsgát letevők között pedig 3,5 százalék. Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés iránt is csökkent az 

érdeklődés ezen a területen, 2000-ben a képzésben résztvevők 2,5 százaléka, 2010-ben már csak 1,2 

százaléka végzett ezen a területen (KSH, 2010). Gyengébb nyelvi felkészültség - a legrosszabb arány a 

nyelvvizsga diplomához viszonyítása terén az agrár- és a művészeti felsőoktatási intézményekben van. 

Magyarországon az erdők út-feltártsága 8,86 fm/ha, a szomszédos hasonló fejlettségű, vagy fejlettebb EU 

tagországokban ez a mutató 25 – 60 fm/ha. A hazai fejlesztéspolitika közel húsz éves adóssága az első 

sorban erdészeti célokat szolgáló utak beruházásainak elmaradása. 

A hazai erdőállomány a telepítési támogatások eredményeképpen folyamatosan nő, 21,9% (2010). 

Ugyanakkor az erdőborítottság így is elmarad a lehetőségektől - a hasonló adottságú tagállamok közül 

Csehország 34,4%, míg Lengyelország 29,8% erdőborítottsággal rendelkezik. Ennek egyik jlentős oka a 

2004-es EU csatlakozást követően a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó eves közvetlen támogatások 

növekedése, ezzel arányosan csökkent a tulajdonosok erdőtelepítési motivációja. A hazai 

erdőállományok fafaj összetételében 37% az idegenhonos fajok aránya, egyes termőhelyeken jelentős az 

invazív fajokkal való fertőzöttség. 

Az árvízzel és belvizekkel időszakosan veszélyeztetett terület az ország területének 52%-át teszik ki, 

mely a művelt területek kétharmada. Ugyanakkor gyakori, hogy adott éven belül ugyanazon a területen 

egyszerre jelentkezik a vízelvezetési és vízpótlási igény. Az aszály az árvíz és a belvíz által érintetthez 

hasonló nagyságú területeket érint. Az országhatáron belül a folyók és a kisebb vízfolyások mentén 

fekvő árterület nagysága összesen 35 ezer km2. Az árvízvédelmi fővédvonalak mindössze 66%-ának 

kiépítettsége felel meg az előírásoknak. Egykori árterületen található az ország szántóterületének 

egyharmada és több mint 700 település, melyekben összesen 2,5 millió lakos él. Különösen a Tisza-

völgyi árvizekkel egyidejűleg gyakran fordul elő belvíz is. Magyarország területének körülbelül 

egynegyede olyan mély fekvésű sík terület, amelyről természetes úton nem folyik el a víz. A 4,3 millió 

ha szántóterületnek mintegy 10-15%-át gyakran évenként időszakosan belvíz borítja. A síkvidéki 

vízrendszer 42,5 ezer km hosszú csatornahálózatból tevődik össze, amelynek tulajdonosi és kezelői 

helyzete meglehetősen összetett. A rendkívüli aszályok előfordulásának valószínűsége főként a 

nagyalföldi térségekben nagy, a Dunántúlon kisebb és ott csak mérsékeltebb aszályokra kell számítani. 

Az aszályossági index országos átlaga (PAI) évenként meglehetősen erős ingadozást mutat. 1997 óta 

egyértelmű a növekedés, az akkori 3,6°C/100 mm értékről 2003-ra elérte a közepes mértékű aszály 

értékét (9,2°C/100 mm).  

Magyarországon 2000 óta jelentősen, 55%-kal csökkent az öntözhető területek nagysága, mely 2007-

ben csupán 140 ezer ha volt. A szám 2007 óta tovább csökkent. Ezzel párhuzamosan egy erős stagnálás 

figyelhető meg az öntözött területek nagyságában, hozzávetőlegesen 90 ezer hektárt öntözünk. Ez 

elenyésző 2%-os arány a teljes 4,5 millió művelt területhez képest. Magyarország ezzel az aránnyal 

jelentősen elmarad az európai országokhoz képest. Az öntözhető területeken a vízkormányzó és víz-

szétosztó rendszerek műszaki állapota jelentő arányban (….) elavult vagy hiányos, az ezekből 

megvalósuló öntözés vesztesége igen jelentős (50-70%). 

A vizek minőségében a jelentős mértékű, nem mezőgazdasági eredetű szennyeződés mellett az agrárium 

területén a problémát a nem megfelelő trágya és növényvédőszer használat jelenti (elsősorban a nagy 

állatlétszámú, iparszerű állattartó telepek hígtrágya- és szennyvízkibocsátása). Magyarországon a 

környezetvédelmi szempontból kritikus, nitrát-érzékeny területek nagysága 42 519 km2 (Forrás: Nitrát 

Országjelentés, 2012). 

A hazánkban előforduló 46 közösségi jelentőségű élőhely csupán 11%-ának állapota kedvező. 

Mára a hasonló népességű országok közül Magyarország egyike (az egy lakosra jutó GDP alapján) a 

legnagyobb területi különbségekkel rendelkező országoknak. Magyarország 175 kistérsége közül 94 

hátrányos helyzetűnek minősült, amelyek összes területe az ország területének 57,2%-a, népessége kb. 

3 millió fő volt 2010-ben. 
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Partnerségi Megállapodás releváns részei:  

A vidéki térségekben az ezer főre jutó regisztrált KKV-k száma megegyezik az országos átlaggal, azonban 
a működő KKV-k száma már jelentősen elmarad attól (vidéki térségek: 49,9 KKV/ezer fő, országos átlag: 
69,7 KKV/ezer fő). Az árbevétel tekintetében is számottevő különbség mutatkozik a vidéki és nagyvárosi 
térségek között. Míg a 2 millió euró alatti éves árbevételt elérő KKV-k 40,7%-a működik a vidéki 
térségekben, addig a nagy árbevételt (>10 millió euró) produkáló KKV-knak csak a 29,8%-a található 
vidéken (KSH, 2010). A vidéki vállalkozások jelentős része 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, e 
vállalkozói szegmens meghatározó a vidéki helyi gazdaságban. 
Vidéken összességében lényegesen alacsonyabbak a jövedelmek, mint a fővárosban, valamint a 

prosperáló nagyobb városainkban. 2009-ben közel két és félszeres volt az egy lakosra jutó nettó 

jövedelem a fővárosban és térségében, mint a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó vidéki 

kistérségek esetében. 

A vidéki munkahelyek száma évek óta csökken, ezzel párhuzamosan a munkanélküliség folyamatosan 

növekszik. Vidéki térségeinkben 2009-re – főleg az ország keleti, észak-keleti és dél-dunántúli 

térségeiben – összefüggő zónákat alkottak a kiugróan magas munkanélküliséggel rendelkező térségek. 

Egyes kistérségekben ez 20-25% körül alakult, miközben pl. a fővárosban ennek nagyjából az ötöde ez 

az érték. Az EU-27 átlagát négy régiónk is legalább 11-14 százalékponttal haladta meg 2009-ben. 

A munkalehetőségek szűkülésével a működő vállalkozások arányának csökkenése is kimutatható. 2003-

2009 között kistérségeink 90%-ában csökkent az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma. 2009-

ben ez csak 69 db működő vállalkozást jelentett 1000 lakosonként. A vidéki térségekben az ezer főre 

jutó regisztrált KKV-k száma ugyan megegyezik az országos átlaggal, azonban a működő KKV-k száma 

már jelentősen elmarad attól (vidéki térségek: 49,9 KKV/ezer fő, országos átlag: 69,7 KKV/ezer fő (KSH, 

2010)). 

Öregedési index településenként, 2010 

 
Forrás: KSH, Nemzeti Vidékstratégia 

A vidéki térségek demográfiai helyzete folyamatos romlást mutat. A területi eltéréseket vizsgálva 

megállapítható, hogy a vidéki térségek többségét elöregedés sújtja. A vidéki térségekben a regisztrált 

álláskeresők aránya jóval meghaladja az országos átlagot (vidéki térségek: 7,3%, országos átlag: 5,5%). 

Hasonló különbséget mutat a 180 napon túli regisztrált álláskeresők aránya is (vidéki térségek: 3,5%, 

országos átlag: 2,7%). Az elöregedésen túl az elvándorlás is komoly problémát jelent vidéken: a 

vándorlási különbözet csaknem 27 ezer fő volt a vidéki térségek rovására 2002 és 2011 között. A 

településeket népességkategória szerint vizsgálva, minden 10 000 főnél kisebb népesség kategóriát 

összességében vándorlási veszteség jellemzett. Az 1000 főnél kisebb népességű településeken átlagosan 
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10 fő elvándorló jutott 1000 lakosra. A külföldön munkát vállaló magyarok jellemzően fiatalok és jól 

képzettek. 

 

Az ország északkeleti és délnyugati részének leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben gyakoriak a 

telepszerű körülmények között élők településen belüli, olykor térségi léptékű szegregációi, amelyek 

különösen a roma népességet érintik. A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, 

többnyire periférikus térségekben él. 

 

A hazai felnőtt lakosság 40%-a digitálisan írástudatlan, különösen jellemző ez a kistelepülésen élőkre. 

Nagy a lemaradás az idősek, hátrányos helyzetűek, kistelepülésen élők és alacsony végzettségűek 

körében. 

 

Rendszeres szociális segélyben részesülő lakosság száma 1000 lakosra településenként, 2009 

 
Forrás: KSH, VÁTI (Nemzeti Vidékstratégia) 

 

4.1.4. LEHETŐSÉGEK          
 

  (L1) Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése 

 (L2) Európai innovációs partnerségi hálózathoz való kapcsolódás 

 (L3) Generációváltás a vidéki térségek gazdaságaiban 

 (L4) Extenzív termelésben rejlő lehetőségek 

 (L5) Őshonos, helyi tájfajták visszahozatala a köztermesztésbe 

 (L6) Az állattenyésztés betegség mentességének elismertethetősége 

 (L7) Növekvő hazai és helyi termékek iránti fogyasztói bizalom 

 (L8) Növekvő igény a magasabb hozzáadott értékű, jobb minőségű termékek iránt 

 (L9) Az agrárgazdasági melléktermékek és maradékok hasznosításának lehetőségei 

 (L10) Réspiacok, növekvő különleges fogyasztói igények (GMO és adalékmentes, különleges 

összetételű, kényelmi élelmiszerek) 
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 (L11) Keresletbővülés a korábbi és új exportpiacokon 

 (L12) Helyi élelmiszerek és kézműves termékek iránti igény növekedése 

 (L13) Önkéntes terméktanúsítási rendszerek megjelenése 

 (L14) Bekapcsolódás a regionális termékgyártási stratégiába, jó gyakorlatok átvétele, 

bemutatási lehetősége 

 (L15) Fogyasztói tudatosság erősödése 

 (L16) Környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat térnyerése 

 (L17) Klímaváltozás hatásaihoz jobban alkalmazkodó kultúrák, művelési rendszerek 

megjelenése 

 (L18) Klímarezíliencia növelésének igénye megjelent 

 (L19) Vízkincs felértékelődése 

 (L20) Melioratív talajművelési technológiák és eszközök, valamint ésszerű és hozamingadozást 

csökkentő agrotechnikai megoldások terjedése 

 (L21) Mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek alternatív hasznosításának 

elterjedése 

 (L22) A természetes és természetközeli ökoszisztémák és szolgáltatásaik társadalmi, közjóléti 

szempontú felértékelődése 

 (L23) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi szempontok hatékonyabb 

integrációját célzó EU-s szakpolitikák 

 (L24) Az energiahatékonysági technológiák fejlődése 

 (L25) A helyi megújuló energiatermelés térnyerése és jobb hatásfokú technológiák 

 (L26) Innovatív és környezetbarát technológiák és termelési rendszerek nagyobb arányú 

kihasználása 

 (L27) Vízkímélő technológiák 

 (L28) Szilárd és híg szerves trágyából felszabaduló ammónia és bomlástermékeinek 

mérséklését célzó technológiák megjelenése 

 (L29) Faalapú termékek iránti igény nő 

 (L30) Helyi adottságokra, értékekre alapozott turisztikai potenciál 

 (L31) A vidéki térségek potenciális lakóhelyként történő felértékelődése a magasan képzett 

városi fiatalok, az idősebb (nyugdíjas) korosztály, valamint a megélhetési, lakásfenntartási 

nehézségekkel küzdők körében 

 (L32) A vidéki helyi közösségi szervezetrendszerek és szolgáltatások szerepének 

felértékelődése 

 (L33) Új, olcsóbb IKT technológiák megjelenése 

 (L34) A „jó kormányzás” szemléletének és gyakorlatának felértékelődése 

 (L35) A helyi közösségek felelősségtudatának erősödése  
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Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója: 

A Program külső környezetében már jelenleg is azonosíthatunk olyan előnyös folyamatokat, 

jelenségeket, amelyeket hazánk a VP végrehajtása során lehetőségekké alakíthat. Ezek egy része 

világgazdasági trend, amelyekkel számolunk, amelyek részben már itthon is éreztetik hatásukat. Az 

egyik ilyen fontos trend, hogy a globális klímaváltozás hatására egyre másra jelennek meg a 

megváltozott és tovább változó körülményekhez jobban alkalmazkodó kultúrák, művelési rendszerek. 

Világszerte nő a környezetvédelmi nyomás a mezőgazdaságon és nő a környezettudatosság. Egyre 

inkább teret nyer a fenntartható energiatermelés, a bioenergia piac. 

A növekvő élelmezési gondok kikényszerítik az élelmezés és biodiverzitás erősödő kapcsolódását. 

Gyakoribbá válnak az élelmiszerbiztonsági ügyek, miközben további átalakuláson mennek keresztül a 

táplálkozási szokások is. A globális szüksgélet egy része mennyiségi igényt támaszt, ugyanakkor egyre 

nő a minőségi, feldolgozot éelemiszerke iránti globális igény is. Magyarország mezőgazdasági termelése 

és feldolgozóipara így mind az élelmezésbiztonság, mind a minőségi élemiszerek piacán jelentős 

potenciállal rendelkezik. Az élelmiszerpiacon speciális piaci szegmenst jelent továbbá a lokális termékek 

piaca. A minőségi igények már hazánkban is növekednek: a lakosság egy kicsi, de tudatos és fizetőképes 

szegmensében a nagyobb hozzáadott értékű élelmiszerek iránti igény nő (egészség-, minőség- és 

környezettudatosság, különleges fogyasztói igények megjelenése). Más területeken is jelentkezik a 

szemlélet- és életmódváltás, például az élelmiszergazdaság stratégiai jelentőségét, ezáltal hosszú távú 

jövedelemtermelő képességét egyre több fiatal fedezi fel.  

A K+F, az oktatás és a szaktanácsadás a „Tudás háromszögeként” a mezőgazdaságban az innováció 

alapját jelenti. A következő programidőszakra kitűzött célok és megfogalmazott prioritások innovációs 

kényszerbe hozzák a vállalatokat. A 2014-2020 közötti időszak fejlesztéspolitikája központi szerepet 

szán az innovációnak. Az agrár- és vidékfejlesztésben az innovációs teljesítmény növelését közösségi 

szinten az EMVA mellett a kohéziós alapok is szolgálják, amelyben az innováció és a tudástranszfer első 

helyen kiemelt, az EMVA-ban átfogóan is alkalmazandó prioritás.  

A külső - a hazai és az uniós - szabályozási környezet változásai is befolyással lesznek a VP 

végrehajtására. Az EU-csatlakozást követően az agrárgazdasági támogatásközvetítő intézményrendszer 

korszerű alapokon indult fejlődésnek. Mindeközben a szakigazgatási, élelmiszerlánc-biztonsági igazgatás 

fejlesztési másodlagos szerepbe kényszerült. A vállakozások adminisztrációs terheinek csökkentése 

érdekében szükséges az agrárgazdasági szakigazgatási rendszer jelentős szolgáltatásfejlesztésének 

megalapozása és megvalósítása, az e-ügyintézés és e-szogáltatások minél szélesebb koru alkalmazási 

körének megalkotása, elsősorban a Nemzeti Élemiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyi 

kormányhivatatlaok szakigazgatási szerveinek bevonásával.   

Fontos trend a Program szempontjából a vidéki alapszolgáltatások megerősödése (IKSZT, HACS hálózat), 

a kiépült vidéki kulturális és közösségi intézményi struktúra fejlesztési szerepének erősödése és a 

közösségi média szerepének felértékelődése. 

Az autentikus élményt előtérbe helyező turizmus trendek erősödése kedvez az erre megfelelően 

felkészült falusi, agrár-turisztikai szolgáltatóknak, és kijelöli a vidéki örökség turisztikai hasznosításának 

lehetséges irányait is (erős és családbarát  szolgáltatás tartalom). 

  

 
4.1.5. VESZÉLYEK          

 

 (V1) Magasan képzettek elvándorlása 

 (V2) Egysíkú gazdálkodási formák térnyerése  
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 (V3) A termelés visszaszorulása, foglalkoztatási, megélhetési feszültségek vidéken és az 

ágazatban 

 (V4) Elhúzódó gazdasági válság Európa egyes országaiban és hazánkban 

 (V5) Súlyos károkat okozó humán, állati és növényi kórokozók és invazív fajok megjelenése, 

terjedése 

 (V6) Az osztatlan, közös tulajdonú termőterületek nagy aránya 

 (V7) Az olcsó tömegáruk iránti igény növekedése  

 (V8) Világpiaci áringadozás 

 (V9) A kiskereskedelem globális koncentrációjának további erősödése 

 (V10) Agro- és erdészeti biodiverzitás eróziója 

 (V11) Természeti erőforrások degradációja, kiemelten az élőhelyek zsugorodása, 

fragmentációja, pusztulása 

 (V12) A klímaváltozás felgyorsulása, a szélsőséges meteorológia események növekvő 

gyakorisága és súlyossága 

 (V13) Import energia-függőség fennmaradása vagy növekedése, nehezen tervezhető árakon 

 (V14) Migrációs vákuum erősödése 

 (V15) A hagyományos életforma eltűnése 

 (V16) A helyi kulturális örökség eróziója 

 (V17) A decentralizációval ellentétes nézetek erősödése 

 

Alátámasztó trendek, helyzetértékelő megállapítások rövid összefoglalója: 

A Program külső környezetében hátrányos folyamatok, világgazdasági trendek is feltűnnek, amelyekkel 

számolnunk kell, amelyek részben már itthon is éreztetik hatásukat. Ilyen meghatározó trendek a 

globalizáció további térnyerése és a policentrikusság erősödése, az elhúzódó gazdasági világválság, az 

állandósuló bizonytalanság és a lassú kilábalás a gazdasági válságból hazánkban. A válságot áringadozás 

és árfolyam-bizonytalanság kíséri. Az európai szintű gazdasági válságot növekvő politikai 

bizonytalanság követi, amely az EU jövőjét is kedvezőtlen irányba terelheti. 

A kedvezőtlen klimatikus (szárazságok, egyenlőtlen csapadék-eloszlás, heves viharok, stb.) változások 

számos új nehézséggel is szembesítik az erdőgazdálkodókat, az erdőpotenciált mind biotikus, mind 

abiotikus tényezők veszélyeztetik. Ezért a hosszú távú megoldás a védekezés mellett az alkalmazkodás 

eszközienek együttes, kiegyensúlyozott alkalmazását igényli. 

További negatív külső trendek hazánkban a területi differenciálódás, a vidéki területek fokozatos 

leszakadása, a jelentős szóródás a vidéki területek helyzetében, az elvándorlás, a szegénység. Fontos 

megemlíteni a vidéki népesség elöregedését, az 50 év feletti gazdálkodói réteg megújulási és 

alkalmazkodási hajlandóságának csökkenő tendenciáját.   

Veszélyt jelenthet az, hogy a horizontális és vertikális együttműködések elterjedése lassú. 

A szabályozási környezet is sok esetben veszélyeket hordozhat magában, ilyen például hazánkban a 

kulturális célra fordított állami normatív támogatás  összegének 1999 óta tartó stagnálása és ennek 

következményei. 
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4.1.6. Tematikus alprogramokra vonatkozó SWOT elemzés 
 
[A Vidékfejlesztési Programban jelenleg két tematikus alprogramot tervezünk, amelyek önálló kis 
programként lesznek felépíve. A VP egyelőre nem önálló dokumentumban vagy fejezetben, hanem a 
megfelelő fejezetekbe (SWOT, fejlesztési szükségletek, stb.) illesztve kezeli az alprogramokat.  
 
A tematikus alprogramokrak önálló SWOT elemzést kell készíteni., melynek módszertana a program SWOT 
készítésével megegyezik.. 
 
[Kidolgozás alatt.] 

 
(1) Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram: 

Erősség 

(Fig_E_01): Magas a felsőfokú végzettségűek aránya 

(Fig_E_02): Magas szakképzettek aránya 

(Fig_E_03): Erősebb tanulási készség 

(Fig_E_04): Magas a nők aránya 

(Fig_E_05): Állattartás aránya magas 

(Fig_E_06): Magas innovációs teljesítmény 

(Fig_E_07): Erős beruházási szándék 

(Fig_E_08): Diverzifikációs tevékenység/készség fokozottabb 

(Fig_E_09): Családi gazdálkodási tradíciók miatt erősebb elkötelezettség a mezőgazdasági termelői életpálya 

iránt 

Gyengeség 

(Fig_Gy_01): Gazdaság átadók, a korábbi generáció ragaszkodik a gazdaság vezetéséhez. 

(Fig_Gy_02): Az induló vállalkozásoknál fedezet hiány, gazdálkodói múlt hiánya akadálya a hitelfelvételnek. 

(Fig_Gy_03): Agrárképzésekre jelentkezők számának csökkenése (kapcsolódási pont programszintű SWOT) 

(Fig_Gy_04): Alacsony jövedelmezőségi szint (kapcsolódási pont programszintű SWOT) 

(Fig_Gy_05): Gyakorlati és gyakornoki képzés hiányosságai 

Lehetőség 

(Fig_L_01): Célzott pénzügyi eszközrendszer biztosítása 

(Fig_L_02): Gyakorlati szak- és szakmunkásképzés iránti igény 

(Fig_L_03): Mentoráló, inkubációs programok / indulást támogató szaktanácsadás iránti igény 

Veszély 

(Fig_V_01): Földhöz jutás nehézségei (piaci, pénzügyi, jogi nehézségek) 

(Fig_V_02): Hitelhez jutási nehézségek 

(Fig_V_03): Magasabb jövedelmezőségű életpálya elszívja a képzett szakembereket 

 
 

(2) Rövid ellátási lánc tematikus alprogram: 

Erősségek 

 (E_rel_1) A fogyasztói kereslet stabilan létező a rövid ellátási láncban értékesített termelői termékekre 

(E_rel_2) A rövid ellátási láncban jellemző a friss, érett, szezonális termékek értékesítése 

(E_rel_3) A rövid ellátási láncban jellemző a hagyományos és kézműves élelmiszer-termékek értékesítése 
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(E_rel_4) A rövid ellátási láncban könnyebben értékesíthetők az ökológiai gazdálkodásból, a biodiverzitás 

fenntartásával és az egyéb környezetkímélő gazdálkodással előállított termékek 

(E_rel_6) A rövid ellátási láncban történő értékesítéssel a termelők azonnali készpénz bevételt érhetnek el 

(E_rel_7) A fogyasztók és a termelők számára elérhetőek a rövid ellátási lánc értékesítési pontjai (a piacok, 

valamint egyre több helyi termelői piac, helyi termék és termelői bolt is) 

(E_rel_8) A termelők és a fogyasztók közötti bizalmi kapcsolat jellemző a rövid ellátási láncra  

(E_rel_9) A rövid ellátási láncban megjelentek az innovatív, etikai értékeket is felvállaló együttműködési 

modellek  

Gyengeségek 

 (GY_rel_1) A rövid ellátási láncban értékesítő termelők élelmiszerbiztonsági ismeretei, önellenőrzése és 

jogszabályi megfelelése nem megfelelőek 

 (GY_rel_2) A rövid ellátási láncra jellemző helyi és hagyományos termékekkel kapcsolatos védjegyek 

fogyasztói ismertsége és hitelessége gyenge 

(GY_rel_3) A rövid ellátási láncban értékesítő termelők szállítási és raktározási infrastruktúrája fejletlen, nem 

erőforrás-hatékony és környezetkímélő 

(GY_rel_4) A termelők értékesítést segítő eszközellátottsága és a használatukhoz szükséges ismeretek nem 

kielégítőek 

(GY_rel_5) A rövid ellátási láncban résztvevő termelők együttműködése nem elterjedt 

(GY_rel_6) A rövid ellátási láncok gazdaságilag fenntartható (jövedelmező) működtetése nehéz, mivel idő, 

munka és kompetencia igényes az értékesítési tevékenység  

(GY_rel_7) A nyitott- és élmény-gazdaságokból, közösség támogatta mezőgazdasági rendszerekből és az 

ezeket népszerűsítő programokból is még kevés van Magyarországon  

(GY_rel_8) A rövid ellátási láncok fenntartható működtetéséről szaktanácsadás, képzés, valamint kiadvány is 

kevés van és nehezen elérhetők. 

Lehetőségek 

(L_rel_1) A vásárlók nyitottak, de általánosságban tájékozatlanok a rövid ellátási láncban értékesített termelői 

termékekkel és termelőkkel kapcsolatban 

(L_rel_2) Innovatív, együttműködésen alapuló értékesítési és üzleti modellek jó gyakorlatai más ágazatokban 

rendelkezésre állnak, adaptációjuk a rövid ellátási láncban lehetséges 

(L_rel_3) A növekvő társadalmi igény a közétkeztetés reformjára, ezen belül a helyi egészséges élelmiszerek 

beszerzésének preferenciájára 

(L_rel_4) A növekvő társadalmi igény az egyedi, személyre szabott termékek és szolgáltatások kialakítására 

(L_rel_5) A rövid ellátási lánccal kapcsolatos jogszabályok további jogharmonizációja és a jogalkalmazók 

szervezett tájékoztatása és képzése 

(L_rel_6) Az infó-kommunikációs eszközök és a közösségi média szerepének felértékelődése a fogyasztó és 

termelő közötti kapcsolatban 

(L_rel_7) Az élményturizmus szerepének felértékelődése 

(L_rel_8) A gasztronómiában növelhető a termelői termékek iránti igény   

(L_rel_9) A rövid ellátási láncok sokszor függetlenek a globális ellátó rendszerektől, ezért krízis helyzetben 

ellenállóbbak 

(L_rel_10) Tanyás és aprófalvas település-forma fennmaradása 

Veszélyek 

(V_rel_1) Az elhúzódó válság korlátozza a fizetőképes kereslet növekedését a rövid ellátási láncban 

értékesített termelői termékekre 

(V_rel_2) A rövid ellátási láncban értékesített termelői és helyi termékekkel kapcsolatos védjegyek tovább 

száma tovább növekszik, miközben a promóciós aktivitás hiányában a vásárlói bizalmatlanság és a 

tájékozódó-képesség csökken 
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(V_rel_3) A rövid ellátási láncban résztvevő, többnyire kisméretű termelők nehezen jutnak hitelhez és 

támogatáshoz  

(V_rel_4) A termelői értékesítéssel kapcsolatos jogszabályok és jogértelmezés továbra sem teljesen 

egységesek  

  (V_rel_5) A rövid ellátási láncban kiemelt piaci értékkel bíró hagyományos és tájfajták védelmének, 

köztermesztésbe vonásának és kereskedelmi hasznosításának jogszabályi és adminisztratív korlátozó 

tényezői erősödnek 

(V_rel_6) A rövid ellátási láncban értékesített termelői termékek imázsa a „jó, de nekem drága”, ez 

társadalmilag kizáró és réspiaci kategóriába zárja a termelői termékeket 

(V_rel_7) A "helyi termelői termék" fogyasztói trenddé vált, ezért megjelennek a hosszú ellátási láncokban, 

valamint a nő az "ál helyi termelői termékek" száma. 

(V_rel_8) A kiskereskedelem, az intézményi étkeztetés és a vendéglátás további koncentrációja korlátozza a 

közvetlen termelői beszállítás lehetőségeit. 
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4.1.7. Kontextus indikátorok 
 

4.1.7.1. Közös kontextus indikátorok 
 

[A Vidékfejlesztési Program tervezésének kiindulópontját a kontextus indikátorok képezik, amelyek 
statisztikai alapadatokat rögzítenek valamennyi tagállam esetében. A közös kontextus indikátorokat a 
Bizottság határozta meg, melyeket értékekkel (Eurostat) a tagállamok rendelkezésére bocsátott a 
tervezéshez. Ezek EU szintű indikátorok, valamennyi tagállamra vonatkoznak. 

A VP tervezés során a közös kontextus inikátorokat a SWOT elemzés állításaihoz rendeltük, a SWOT 
elemzés részét képező leírásban és elemzésben az indikátorokat használtuk, az elemzést rájuk építve 
készítettük el. Szükséges az EU által megadott értékek felülvizsgálata, adott esetben pontosításuk és 
frissítésük.  
[Kidolgozás alatt.] 
 

 

Információk előzetesen feltöltve az SFC2014-be, értékeket a tagállamok módosíthatják] 

I. Társadalmi-gazdasági helyzet, vidéki térségek helyzete 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Év Megjegyzés 

1. Népesség 
fő összesen 

9 957 
731 

2012  

% vidéki 46,6 2012 
% köztes terület 36,0 2012 
% városi 17,5 2012 

2. Korösszetétel % a teljes 
népességen 

belül < 15 összesen 
14,5 

2012  

% a teljes 
népességen 

belül 15-64 összesen 
68,6 

2012 

% a teljes 
népességen 

belül >64 összesen 
16,9 

2012 

% a teljes 
népességen 

belül <15 vidéki 
14,3 

2012 

% a teljes 
népességen 

belül 15-64 vidéki 
68,7 

2012 

% a teljes 
népességen 

belül >64 vidéki 
17,0 

2012 

3. Terület km2 összesen 93 024 2012  
% a teljes 

területen belül vidéki 
66,3 

2012 

% a teljes 
területen belül köztes terület 

33,1 
2012 

% a teljes 
területen belül városi 

0,6 
2012 

4. Népsűrűség fő / km2 összesen 107,2 2011  
fő / km2 vidéki 75,4 2011 

5. Foglalkoztatási 
ráta 

% összesen (15-64) 55,8 2011  
% férfi (15-64) 61,2 2011 

% nő (15-64) 50,6 2011 
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I. Társadalmi-gazdasági helyzet, vidéki térségek helyzete 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Év Megjegyzés 

% vidéki (ritkán lakott 
terület) (15-64) 

52,4 
2011 

% összesen (20-64) 60,7 2011 

% férfi (20-64) 66,8 2011 

% nő (20-64) 54,9 2011 

6. Önfoglalkoztatási 
ráta 

%  11,4 2011  

7. Munkanélküliségi 
ráta 

% összesen (15-74) 10,9 2012  
% fiatalok (15-24) 28,1 2012 

% vidéki (ritkán lakott 
terület) (15-74) 

12,6 2011 

% fiatalok (15-24) 28,2 2011 

8. Gazdasági 
fejlettség 

Vásárlőerő-
egység (PPS) 

index (EU-27 = 
100) összesen 

66 2011 

 

Vásárlőerő-
egység (PPS) 

index (EU-27 = 
100) vidéki 

47 2010 

9. Szegénységi ráta % a teljes 
népességen 

belül összesen 
31,0 

2011  

% a teljes 
népességen 

belül 
vidéki (ritkán lakott 
terület) 

35,7 
2011 

10. Gazdasági 
szerkezet 

millió EUR összesen 82 080,8 2012  
% (az összesen 

beül) 
primer 

3,8 2012 

% (az összesen 
beül) 

szekunder 
31,0 2012 

% (az összesen 
beül) tercier 

65,2 2012 

% (az összesen 
beül) vidéki 

34,1 2010 

% (az összesen 
beül) köztes terület 

28,0 2010 

% (az összesen 
beül) városi 

37,9 2010 

11. Foglalkoztatási 
szerkezet 

1000 fő összesen 4 089,7 2012  
% (az összesen 

beül) 
primer 

7,4 2012 

% (az összesen 
beül) 

szekunder 
29,5 2012 

% (az összesen 
beül) tercier 

63,1 2012 

% (az összesen 
beül) vidéki 

39,2 2009 

% (az összesen 
beül) köztes terület 

29,0 2009 

% (az összesen 
beül) városi 

31,8 2009 

12. Munka-
termelékenység 
gazdasági 

EUR/fő összesen 20 070 2012  
EUR/fő primer 10 426,7 2012 

EUR/fő szekunder 21 055,8 2012 
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I. Társadalmi-gazdasági helyzet, vidéki térségek helyzete 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Év Megjegyzés 

szektoronként EUR/fő tercier 20 738,9 2012 

EUR/fő vidéki 16 550,2 2009 

EUR/fő köztes terület 18 292,1 2009 

EUR/fő városi 23372,0 2009 

 

 
II. Ágazatok 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység 

Kontextus indikátor értéke 
 

Év Megjegyzés 

13. Gazdasági 
tevékenység szerinti 
foglalkoztatás 

1000 fő összesen 3 811,9 2011 erdészet COM adat 
(18,2 ezer) javítva 1000 fő mezőgazdaság 164,5 2011 

% mezőgazdaság 4,3 2011 
1000 fő erdészet 88 (18,2) 2011 
% erdészet 0,5 2011 
1000 fő élelmiszeripar 106,2 2011 
% élelmiszeripar 2,8 2011 
1000 fő turizmus 166,1 2011 
% turizmus 4,4 2011 

14. Munka-
termelékenység a 
mezőgazdaságban 

EUR/ÉME 
 

összesen 5 896 2012 
 

 

15. Munka-
termelékenység az 
erdészetben 

EUR/ÉME 
 

összesen 17 904 
 

2009 
 

 

16. Munka-
termelékenység az 
élelmiszeriparban 

EUR/fő összesen 16 589 
 

2010 
 

 

17. Mezőgazdasági 
birtokok 
(gazdaságok) 

db 
összesen 576 

810,0 
2010 

 

db 
<2ha 455 

530,0 
2010 

db 2-4.9 46 060,0 2010 
db 5-9.9 26 540,0 2010 
db 10-19.9 19 430,0 2010 
db 20-29.9 7 950,0 2010 
db 30-49.9 7 440,0 2010 
db 50-99.9 6 410,0 2010 
db >100 7 450,0 2010 
db <2k SO 378 

590,0 
2010 

db 2k - 3999 91 000,0 2010 
db 4k-7999 46 460,0 2010 
db 8k-14999 25 350,0 2010 
db 15k-24999 13 000,0 2010 
db 25k-49999 10 520,0 2010 
db 50k-99999 5 920,0 2010 
db 100k-249999 3 590,0 2010 
db 250k-499999 1 080,0 2010 
db > 500k 1 330,0 2010 
ha mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület/birtok 

átlagos fizikai méret 8,1 
2010 

SO EUR/birtok átlagos gazdasági 9 086,2 2010 
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II. Ágazatok 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység 

Kontextus indikátor értéke 
 

Év Megjegyzés 

méret 

fő/birtok 
átlagos méret 
munkaegységben (fő) 

2,0 
2010 

ÉME/birtok 
átlagos méret 
munkaegységben 
(ÉME) 

0,7 
2010 

18. Mezőgazdasági 
terület 

ha 
összes mezőgazdasági 
hasznosítású terület 

4 686 
340 

2010 
 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a szántóföld 

81,0 

2010 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a állandó rét és legelő 

15,4 

2010 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a állandó kultúrák 

3,2 

2010 

19. Ökológiai 
gazdálkodásba vont 
mezőgazdasági 
terület 

ha mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület 

minősített 
36 410 2010 

 

ha mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület 

átállás alatt lévő 
14 370 2010 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a 

mezőgazdasági 
hasznosítású terület 
arányában (minősített 
és átállás alatt lévő) 

2,4 
(1,1) 

2010 

20. Öntözött terület ha összesen 114 550 2010  
összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a 

mezőgazdasági 
hasznosítású terület 
arányában 

2,4 

2010 

21. Állategység állategység 
(db) 

összesen 2 
483 790 

2010  

22. Mezőgazdasági 
munkaerő  fő 

rendszeres 
mezőgazdasági 
munkaerő összesen 

1 143 
500 

2010  

ÉME 
rendszeres 
mezőgazdasági 
munkaerő összesen 

402 970 
2010 

23. Mezőgazdasági 
gazdálkodók 
életkora 

db 
gazdálkodók száma 
összesen 

576 810 2010 
 

összes gazdálkodó 
%-ában 

35 évnél fiatalabbak 
aránya 

7,1 2010 

Fiatal gazdálkodók 
száma 100 idős 
gazdálkodó 
arányában 

35 évnél fiatalabb/ 55 
éves vagy idősebb 

12,4 2010 

24. Gazdálkodók 
képzettsége 

összes %-a 

alapfokú és teljes körű 
mezőgazdasági 
képzettséggel 
rendelkező 
gazdálkodók aránya az 

14,6 

2010  
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II. Ágazatok 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység 

Kontextus indikátor értéke 
 

Év Megjegyzés 

összes gazdálkodó 
arányában 

összes %-a 

alapfokú és teljes körű 
mezőgazdasági 
képzettséggel 
rendelkező 
gazdálkodók aránya a 
35 évnél fiatalabb 
gazdálkodók 
arányában 

19,9 

2010 

25. Mezőgazdasági 
tényezőjövedelem 

EUR/ÉME  6 495,0 2012e  

Index 2005 = 100  164,0 2012e 

26. Mezőgazdasági 
vállalkozói 
jövedelem 

Gazdálkodók 
életszínvonala 

Gazdálkodók 
életszínvonala 

5 584,9 2012e 
 

Gazdálkodók 
életszínvonala más 
szektorban 
dolgozók 
életszínvonalának 
arányában 

Gazdálkodók 
életszínvonala más 
szektorban dolgozók 
életszínvonalának 
arányában 

65,7 2012 

27. Mezőgazdasági 
termelékenység 

Index 2005 = 100 
 

 101,9 2011  

28. Bruttó 
állóeszköz-
felhalmozás (GFCF) 
a mezőgazdaságban 

millió EUR GFCF 773,3 2011  

bruttó hozzáadott 
érték %-a a 
mezőgazdaságban 

bruttó hozzáadott 
érték arányában a 
mezőgazdaságban 

21,3 
2011 

29. Erdő és egyéb 
fás terület (FOWL) 

1000 ha összesen 2 039,0 2010  

összes földterület 
%-a 

összes földterület 
arányában 

21,9 
2010 

30. Turisztikai 
infrastruktúra Férőhelyek száma 

férőhelyek száma 
együttes 
létesítményekben 

304 087 2011 
 

az összes %-a vidéki 59,6 2011 
az összes %-a köztes terület 25,5 2011 
az összes %-a városi 14,9 2011 

 

 
III. Környezet/klíma 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység Kontextus indikátor értéke Év 

Megjegyzé
s 

31. 
Felszínborítás 

az összes terület 
%-a 

mezőgazdasági 
terület aránya 

66,9 2006 
 

az összes terület 
%-a 

természetes 
gyepterület aránya 

2,4 2006 

az összes terület 
%-a 

erdőterületek 
aránya 

18,9 2006 

az összes terület 
%-a 

cserjés és 
átmeneti területek 
aránya 

2,9 2006 

az összes terület 
%-a 

természeti 
területek aránya 

0,9 2006 

az összes terület 
%-a 

mesterséges 
területek aránya 

6,0 2006 
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III. Környezet/klíma 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység Kontextus indikátor értéke Év 

Megjegyzé
s 

az összes terület 
%-a 

egyéb területek 
aránya 

1,9 2006 

Kedvezőtlen 
adottságú terület 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a 

összesen 20,7 2005  

32. 
Természetvédel
mi korlátozással 
érintett területek 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a összesen 

20,7 2005 

 

összes 
mezőgazdasági 

hasznosítású 
terület %-a hegyvidéki 

0,0 2005 

összes 
mezőgazdasági 

hasznosítású 
terület %-a egyéb 

9,3 2005 

összes 
mezőgazdasági 

hasznosítású 
terület %-a egyedi 

11,5 2005 

33. Extenzív 
mezőgazdasági 
művelésbe vont 
területek 

ha szántóföldi 0 2010  
összes 

mezőgazdasági 
hasznosítású 

terület %-a szántóföldi 

0,0 2010 

ha extenzív 
művelésű 

takarmánytermő 
területek legeltetés 

1 005 670 2010 

összes 
mezőgazdasági 

hasznosítású 
terület %-a legeltetés 

21,5 2010 

Öntözött terület 
(agrárban) 

 
 

 
  

34. Natura 2000 
területek 

terület %-a terület arányában 21,4 2011 Pontosított 
adat Mo. 
Forrás: 
Corine 

összes 
mezőgazdasági 

hasznosítású 
terület %-a 

mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület arányában 
(természetes 
gyepekkel együtt) 

51,98 
(14,6) 

2013 
(2011) 

erdőterületek %-
a 

teljes erdőterület 
arányában 

37,84 
41,7 

2013 
(2011) 

35 
Mezőgazdasági 
élőhelyekhez 
kötődő 
madárfajok (FBI) 

index 2000 = 100  105,3 2008  

36. 
Mezőgazdasági 
élőhelyek 
védettségi 
helyzete 
(biodiverzitás 

élőhely-
értékelések %-a kedvező  

0,0 2001-2006 
 

élőhely-
értékelések %-a 

kedvezőtlen – nem 
megfelelő 

8,3 2001-2006 
 

élőhely-
értékelések %-a 

kedvezőtlen – 
rossz 

83,3 2001-2006 
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III. Környezet/klíma 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység Kontextus indikátor értéke Év 

Megjegyzé
s 

megőrzése – 
gyepterülethez 
kötődő 
élőhelyek) 

élőhely-
értékelések %-a 

ismeretlen 

8,3 

  

Mezőgazdasági 
fajok védettségi 
helyzete 

     

37. MTÉ 
gazdálkodás 

összes 
mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület %-a 

 n.a.   

40. Erdő 
területek 

     

38. Védett erdők Erdő és egyéb fás 
terület %-a 1.1 osztály 

0,2 2011 
csak erdő 

Erdő és egyéb fás 
terület %-a 1.2 osztály 

0,4 2011 

Erdő és egyéb fás 
terület %-a 1.3 osztály 

3,0 2011 

Erdő és egyéb fás 
terület %-a 2 osztály 

8,2 2011 

39. 
Mezőgazdasági 
vízkivétel 

1000 m3 összesen 48 907,4 2010  

40. Vízminőség ??     
41. Talaj 
szervesanyag-
tartalma 

??     

42. Talajerózió 

tonna/ha/év vízerózió miatti 
talajveszteség 
aránya 

0,97 
(1,6) 

2006 

Pontosított 

adat Mo. 

Forrás: JRC 

(RUSLE 

Model) 

1000 ha 
érintett 
mezőgazdasági 
terület 

62,9 2006-2007 átlag 
 

mezőgazdasági 
terület %-a 

érintett 
mezőgazdasági 
terület 1,0 

2006-2007 átlag 
 

43. 
Mezőgazdasági 
és erdészeti 
eredetű 
megújuló energia 
termelés 

ktoe 
mezőgazdasági 

244,3 
2010  

ktoe 

erdészeti 

1 524,0 

2010 

44. 
Energiafogyasztá
s 

ktoe mezőgazdaság és 
erdészet 

44. 
Energiafogyasztá
s 

ktoe 
 

mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület 
hektáronként kg 
olajegyenértékbe
n 

fogyasztás/ha ha 
(mezőgazdaság és 
erdészet) 

 mezőgazdasági 
hasznosítású 
terület 
hektáronként kg 
olajegyenértékbe
n 

ktoe élelmiszeripar  ktoe 
45. 1000 tonna összes 45. 1000 tonna  



 

44 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

III. Környezet/klíma 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 
Mértékegység Kontextus indikátor értéke Év 

Megjegyzé
s 

Mezőgazdaság 
ÜHG kibocsátása 

szén-dioxid 
egyenértékben 

mezőgazdasági 
(CH4 és N2O, talaj 
emisszió/eltávozá
s) 

Mezőgazdaság 
ÜHG kibocsátása 

szén-dioxid 
egyenértékben 

összes nettó 
emisszió %-a 

összes ÜHG 
emisszió aránya 

 összes nettó 
emisszió %-a 

1. Táblázat: Kontextus indikátorok 

 

4.1.7.2. Program specifikus kontextus indikátorok 
 

[Amennyiben a közös EU kontextus indikátorok nem elégségesek vagy nem megfelelők az ország 
helyzetének megragadására, lehetősége nyílik a tagállamoknak programspecifikus, országukra szabott 
indikátorokat meghatározni.  

[Kidolgozás alatt.] 
 

I. Társadalmi-gazdasági helyzet, vidéki térségek helyzete 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Megjegyzés 

Vállakozások száma db/ezer lakos  142,91 2010 Forás: KSH/t-star 
ISDN vonalak száma ezer lakosra jutó  21,66 2010 Forás: KSH/t-star 

 
Nonprofit 
szervezetek száma 

ezer lakosra jutó  6,68 2010 Forás: KSH/t-star 
 

Háziorvosok száma ezer lakosra jutó  0,47 2010 Forás: KSH/t-star 

 

 
II.  Ágazatok 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Megjegyzés 

Kutatási, fejlesztési 
ráfordítások a GDP 
%-ában 

% összesen 1,2 2010 STADAT - Kutatási, 
fejlesztési ráfordítások a 
GDP %-ában: 1,2%  
 

% 

1. Agrártudományokra 
jutó ráfordítás aránya 
az összes K+F 
ráfordítás arányában   

6,7 

2010 STADAT 

% 

2. Közép-Magyarország 
régióra jutó 
agrártudományi K+F 
aránya 

43,5 

2011 STADAT 

K+F ráfordítások 
milliárd Ft 

 K+F ráfordítások - 
agrártudományok 

22 
2011 KSH 

millió Ft 
Egy KKV-ra jutó K+F 
ráfodítás 

80 
2010 KSH 

Új terméket, 
technológiát 
bevezető 
gazdaságok aránya    

% 

 

16-20  

2007-  

Agráriummal db  87 2012 (hazai bejelentőktől) 
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II.  Ágazatok 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Megjegyzés 

kapcsolatos 
szabadalmi és 
növényfajta-oltalmi 
bejelentések  

(SZTNH) 

Az agrártudományok 
K+F ráfordításainak 
változása                                                                                           

% 
összesen 

111 
2010/20
08 

 

% 
 1. Intézeti és 
felsőoktatási szektorban  

75 
2010/20
08 

 

% 2. Vállalati szektorban 179 
2010/20
08 

 

fő 
K+F számított létszám 
(KSH) 

2855 2011 
 

Agrárexport millió €  8082 2012  

Agrobiodiverzitás 
db 

Termesztett fajok, fajták 
száma 

 2011 
min. 1000 ha/ év 

db 
Tenyésztett fajok, fajták 
száma 

 2011 
min. 200 egyed/év 

Beruházások 
összege az 
élelmiszeriparban 

milliárd Ft 
 

 89,9 2011  

Alap-, közép-, és 
felsőfokú 
szakképzéssel 
rendelkező egyéni 
gazdálkodók aránya 

%  23,2 2010  

 

 

 

 

 

 
III.  Környezet/klíma 

Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Megjegyzés 

Nemzeti Ökológiai 
Hálózat területe 

% összesen 36,6 2013  

Hasznosítható 
felszín alatti 
vízkészlet 

millió m3  1480 
 

2010 Forrás: VIZIR 

Hasznosítható 
felszíni vízkészlet 

millió m3  114.674 2010 Forrás: VIZIR 

Vízvisszatartást 
célzó beavatkozások 

Minőségi    Korábban elsődleges 
vízgazdálkodási szempont 
volt, hogy a többlet vizeket 
minél gyorsabban 
elvezessük adott területről 
az elfolyást segítő 
beavatkozásokkal. 
Ugyanakkor a víztöbblet 
visszatartását, a lefolyás 
lassítását célzó 
intézkedések 
hasznosabbnak 
bizonyulnak. 
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III.  Környezet/klíma 
Kontextus 
indikátor 

megnevezése 

Mértékegység Kontextus indikátor értéke 
 

Megjegyzés 

Pannon 
Biogeográfiai Régió 
közösségi 
jelentőségű 
fajainak/élőhelyeine
k aránya az összes 
közösségi 
jelentőségű 
fajhoz/élőhelyhez 
viszonyítva 

% fajok 16,5 2013 Forrás: Eurostat (FSS) 
% élőhelyek 20 2013 

Energiafelhasználás 
az élelmiszeriparban 

kToe  410 2011  

2. Táblázat: Programspecifikus kontextus indikátorok (első körös tervezési fázisban!) 

 
 

4.2. Fejlesztési szükségletek azonosítása        

[A SWOT elemzés megállapításaira alapozva a tervezés során beazonosítjuk azokat a fejlesztési 
szükségleteket, amelyeken beavatkozásokat tervezünk a Vidékfejlesztési Program keretében, illetve ahol 
kapcsolódó fejlesztéseket tartunk szükségesnek más operatív programok keretében a vidéki térségek, 
agrárgazdaság, vidéki környezet összehangolt fejlesztése érdekében.  
 
A fejezet jelen állapotában tervezet, a fejlesztési szükségletek beazonosítása alapvetően megtörtént az 
egyes szakterületeken, tartalmi egyeztetése, pontosítása, továbbfejlesztése jelenleg is folyik. A fejlesztési 
szükségletekre reagálva tervezzük az intézkedéseket és a tervezett beavatkozások priorizálását.] 
 
[Kidolgozás alatt.] 
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[Áttekintő segédtáblázat: Fejlesztési szükségletek kapcsolódása a prioritásokhoz és a fókuszterületekhez] 
TERVEZET 

FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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K+F+I, képzés, szaktanácsadás, átfogóan valamennyi prioritásra, fókuszterületre és szakterületre 

(1) A K+F aktivitás és adaptáció 
illetve az innovációs teljesítmény 
növelése az agrárágazathoz 
kötődő vállalkozásokban, 
kiemelten KKV-kban, a „Jó 
gyakorlatok” terjedésének 
elősegítése. 

 mezőgazdaság, erdészet, 
élelmiszer-feldolgozás, 
vidékfejlesztés, rövid ellátási 
láncok működtetése 

                     

(2) Kapcsolatok, 
együttműködések erősítése az 
agrárgazdaság szereplői, a kutatás 
és az innováció, valamint az 
élelmiszerlánc egyes szereplői 
között. 

 operatív csoportok K+F+I 
együttműködések a 
mezőgazdaság, erdészet, 
élelmiszer-feldolgozás, REL, 
halászat terén 

                     

(3) Termelői és szolgáltatói oldal 
szakmai felkészültségének 
javítása, szakmai továbbképzési 
rendszer megújítása: strukturálása 
és megerősítése, tekintettel a 
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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szakágazati igényekre, 
elsősorban: 

 mezőgazdasági termelők, 
fiatal gazdák 

 erdőgazdálkodók 

 mikro- és kisvállalkozó 
élelmiszer feldolgozók 

 rövid ellátási láncok szereplői 

(4) A szaktanácsadási rendszer 
igény alapú, szakágazati 
célcsoportokra koncentráló 
működésének megvalósítása, 
strukturálása és megerősítése. 

 mezőgazdasági termelők, 
fiatal gazdák 

 magánerdő-gazdálkodók 

 mikro- és kisvállalkozó 
élelmiszer feldolgozók 

 rövid ellátási láncok szereplői 

                     

(5) Agrár-tudásközpontok 
megerősítése a vidéki területeken, 
az érintettek mind teljesebb körű 
bevonásával. 

                     

(6) Az információs és 
kommunikációs technológia 
elérhetőségének és használatának 
növelése 

                     

(7) Fogyasztói tudatosság, 
környezettudatosság növelése 
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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Mezőgazdaság 

(8) Technológiai fejlesztés a 
kertészeti és állattenyésztési 
ágazatokban. 

                     

(9) )  A meglévő vizilétesítmények 
vízfelhasználás hatékonyságának 
javítása, korszerűsítése, az 
öntözőberendezések felújítása, 
valamint a szántóföldi melioráció 
ösztönzése.. 

                     

(10) Az agrárgazdaságban a 
vertikális és horizontális 
együttműködésék szintjének 
növelése, a termelői 
együttműködések ösztönzése, 
termékpálya-rendszerek 
kialakítása. 

                     

(11) Az állatállomány és az 
állattartó gazdaságok számának 
fenntartható pályára állítása, 
európai léptékű fogyasztói és 
adófizetői igényeket tükröző 
állatjóléti többlet-vállalások, ahol 
szükséges gazdálkodási mód-
váltás. 

                     

(12) A kockázatkezelési, növény 
biztosítási rendszerben való 
részvétel arányának növelése, az 
ágazat kiegyensúlyozott 
jövedelemtermelő képességének 
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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megteremtése. Kockázat-
csökkentő beruházások 
számának növelése, 
ágazatspecifikus kockázatkezelési 
eszközök elterjesztése, valamint a 
telepi víztározás, vízvisszatartás 
és csatornarendszer fejlesztése. 

(13) A mezőgazdaság 
energiafelhasználás 
hatékonyságának javítása a 
mezőgazdasági épületek 
energiahatékonyságával, valamint 
az alkalmazott géppark és 
technológiák energia-
racionalizálásával 

                     

(14) Gazdálkodó tulajdonában 
lévő, kisebb kapacitású, helyi 
nyersanyagbázisra (elsősorban 
agrárgazdaságból származó 
hulladékra és melléktermékre) 
épülő és helyi igényeket 
kiszolgáló, kis szállítási igényű 
biomasszaerőművek, illetve 
állattenyésztő telepek esetében 
biogázerőművek, valamint a talaj 
szervesanyag-utánpótlását is 
biztosító komposztkazánok 
fenntarthatósági és 
energiahatékonysági 
követelményeket teljesítő 
támogatása.  
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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(15) Fiatal gazdálkodók célzott 
segítése a gazdálkodói 
generációváltás érdekében. 

                     

(1) Fiatal gazdálkodók jellemzőire, 
körülményeire szabott 
kockázatkezelési és pénzügyi 
eszközök kidolgozása  

                     

(2) Fiatal gazdálkodók támogatási 
kérelem benyújtás előtti képzése 
megfelelő pályázati tartalmak 
érdekében 

                     

(3) Mentorálási és képzési 
együttműködések kialakítása 
szaktanácsadói hálózat keretein belül 
elnyert támogatást követően  

                     

(4) Oktatási intézményekkel és képző 
központokkal való együttműködések 
kialakítása 

                     

Erdészet (környezet- és vízgazdálkodási területekkel) 

(16) Fenntartható 
erdőgazdálkodási módokra való 
áttérés ösztönzése az  erdők 
feltártsága, erdészeti utak 
fejlesztése által 

   
 

              
 

  

(17) Az erdőgazdálkodás biológiai 
alapjainak fenntartható módon 
történő folyamatos biztosítása, az 
erdei biodiverzitás célzott védelme 
és fejlesztése, kiemelten a védett 
és magas természetességű 
erdőkben 

       
 

          
 

  

18) Erdészeti potenciál 
megőrzése és helyreállítása  az 
erdészeti vízgazdálkodás 
fejlesztése által 
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

K
ö

rn
y

e
ze

t 

K
lí

m
a

 

In
n

o
v

á
ci

ó
 

(19) Az erdő-potenciál 
megőrzése és helyreállítása a 
talaj- és erózióvédelmet szolgáló 
erdőgazdálkodási módok 
ösztönzése révén, 

         
         

 
  

(20) Erdőgazdálkodási funkciók 
fenntartható fejlesztése, erdei 
haszonvételek körének és 
hozzáadott értékének bővítése: 
agrár-erdészeti rendszerek és  
lokális biomassza energetikai 
hasznosítás által („bio-gazdaság”). 

            
 

   
 

   
 

(21) Az ország 
erdőborítottságának és fásított 
területeinek növelése.  

              
 

    
 

 

Az erdők közjóléti és turisztikai 
potenciáljának, ökológiai 
értékének erősítése   

       
 

          
   

Mezőgazdasági termékek  hozzáadott értékének növelése, az élelmiszerlánc erősítése 

(22) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k 
versenyképességét célzó 
fejlesztések: magasabb hozzáadott 
értékű termékek előállítása 
versenyképesebb 
termékstruktúra kialakítása, 
szerkezetátalakítás,  piacra jutást 
célzó fejlesztések.*4 

                     

(23) Az élelmiszer-feldolgozásban 
használt inputok (első sorban 

                     

                                                 
4 új EMVA rendelet módosítások miatt 3A fókuszterüethez lesz programozva, a VP forrásallokáció ennek megfelelő módosításáig itt szerepel. 
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 
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energia- víz, nyersanyag) 
hatékonyság-javítását célzó 
beruházások által a gazdálkodás 
és az élelmezésbiztonság 
fenntartható  fejlesztése 
érdekében. 

(24) Együttműködések erősítése: 
Új részvétel támogatása EU 
minőségi rendszerekben; Új 
részvétel támogatása nemzeti 
minőségi rendszerekben; Új 
részvétel támogatása önkéntes 
mezőgazdasági terméktanúsítási 
rendszerekben. 

                     

(25) Rövid ellátási láncok 
fejlesztése 

                     

A termelők értékesítési 
lehetőségeinek javítása a rövid 
ellátási lánc (REL) 
hagyományos és újszerű 
(tradicionális és neo-
tradicionális) formáit szervező 
együttműködések 
kialakításának és 
működtetésének támogatása 

  
  
  

  
  

  
            

  
           

  
           

  
        

  
  

  
  

  

A rövid ellátási láncban (REL) 
társadalmi elfogadásának és a 
fogyasztói  bizalomnak a 
növelése promócióval 

  
  

 
  

  
            

  
  

   
  

  
 

A rövid ellátási lánc (REL) 
élelmiszerbiztonságának 
növelése a nyomon-követés és 
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a jogszabályi megfelelés 
javításával 
A rövid ellátási láncban (REL) 
értékesítő termelők 
piacképességének javítása a 
kereskedelmi és marketing 
ismereteik fejlesztésével 

  
  

 
  

  
  

  
           

  
  

    
  

  

A rövid ellátási láncban (REL) 
értékesítő termelők 
hatékonyságának és 
jövedelmezőségének javítása 
az energia-hatékony 
kereskedelmi eszközök és 
kapacitások fejlesztésével 

  
  
  

  
 

  
  

       
  

  
         

  
  
  

  

A rövid ellátási láncban (REL) 
résztvevő szervezők és 
termelők innovációs 
aktivitásának erősítése 

  
  
  

  
 

  
  

                
  

  

A rövid ellátási láncban (REL) 
értékesítő termelők és 
szervezőik 
érdekképviseletének és 
hálózatos együttműködésének 
erősítése 

 
  

  
 

  
  

           
  

  
    

  
  

A rövid ellátási láncokkal 
(REL) kapcsolatos adatgyűjtés 
és elemzés (statisztika, 
monitoring, kutatás) rendszer 
jellegű fejlesztése 

 
  

  
 

  
  

                
  

  

Agrár-környezetgazdálkodás, természetmegőrzés, környezet- és vízgazdálkodás 

(26) A mezőgazdasághoz kötődő 
fajok természeti helyzetének                      
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javítása (a fajok és élőhelyek 
igényeit figyelembevevő 
földhasználat) 
(27) A zöld infrastruktúra 
fejlesztése, az ökológiai hálózat 
koherenciájának javítása 

                     

(28) Extenzív gazdálkodás 
ösztönzése, az extenzív 
termelésben rejlő lehetőségek 
jobb kihasználása 

                     

(29) A környezetbarát 
technológiák alkalmazásának 
növelése, a környezettudatos 
gazdálkodás fejlesztése 

                     

(30) Ökológiai gazdálkodás 
fenntartása és fejlesztése 

                     

(31) A mezőgazdasági genetikai 
alapok megőrzése (a tájfajták, a 
védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták 
megőrzése) 

                     

(32) A klímaváltozáshoz 
alkalmazkodó, vízvisszatartáson 
alapuló vízgazdálkodás fejlesztése 

                     

(33) A talajok termékenységének 
megőrzése, a degradációs 
folyamatok megelőzése, illetve 
mérséklése, a talajkímélő 
gazdálkodás ösztönzése 

         

  

          

(34) Okszerű növényvédőszer és 
tápanyag használat ösztönzése 
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(35) Mezőgazdasági területek 
művelésben tartásának 
ösztönzése 

                     

(36) Környezetbarát technológiák 
fejlesztése, öko-innováció 
ösztönzése 

                     

Vidékfejlesztés, vidéki közösségek és gazdaság 

(37) Többfunkciós, vidéki 
tudásátadást biztosító módszertani 
és szolgáltató terek létrehozása és 
működtetése 

                     

(38) Helyi szükségletekre 
alapozott vállalkozásfejlesztés, 
gazdasági diverzifikáció 

                     

(39) Népességmegtartást és helyi 
gazdaságfejlesztést, valamint 
környezeti terhelés csökkentését 
szolgáló kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztések, alapvető szolgltatások 

                     

(40) Belső, térségi 
együttműködésen alapuló 
turisztikai fejlesztések 

                     

(41) A helyi közösségi rendszerek 
működésének biztosítása 
(LEADER) 
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Az azonosított fejlesztési területek fókuszterületenként 
 [A táblázatot az SFC2014 generálja a 4.2.1. fejezetben adott információk alapján] 
 
TERVEZET  
Dőlt betű: másodlagos kapcsolódás 
 

1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki 
térségekben 

Fókuszterület A szükségletek leírása 

Fókuszterület (1A) 

Az innováció, együttműködés és a 
tudásbázis fejlesztése a vidéki 
térségekben 

 

(3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása,  szakmai 
továbbképzési rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése,  tekintettel a 
szakágazati igényekre, elsősorban: 

 mezőgazdasági termelők, fiatal gazdák 

 erdőgazdálkodók számára továbbképzési stratégia kialakítása és 
akkreditációja (VM), benne a tanácsadók továbbképzése 

 mikro- és kisvállalkozó élelmiszer feldolgozók 

 rövid ellátási láncok szervezői, értékesítő termelői és a szaktanácsadói 
számára 

(4) A szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló 
működésének megvalósítása, strukturálása és megerősítése. 

 mezőgazdasági termelők, fiatal gazdák 

 magánerdő-gazdálkodók 

 mikro- és kisvállalkozó élelmiszer feldolgozók  

 rövid ellátási láncok működtetése 

(5) Agrár-tudásközpontok megerősítése a vidéki területeken, az érintettek mind 
teljesebb körű bevonásával. 

(6) Az információs és kommunikációs technológia használatának elősegítése az 
agrárgazatban és a vidéki területeken, településeken. 

(7) Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(1) A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az 
agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban, kiemelten KKV-kban, a „Jó gyakorlatok” 
terjedésének elősegítése. 

 mezőgazdaság, erdészet, élelmiszer-feldolgozás, vidékfejlesztés, rövid ellátási 
láncok működtetése 

(25) Rövid ellátási láncok, helyi élelmiszer rendszerek erősítése. 

(37) Többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító módszertani és szolgáltató terek 
létrehozása és működtetése. 

Fókuszterület (1B) 

A kapcsolatok erősítése a 
mezőgazdaság, 
élelmiszertermelés és az erdészet, 
valamint a kutatás és az 
innováció között., beleértve a 
környezeti menedzsment és 
teljesítmény növelési célt 

 

(1) A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az 
agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban, kiemelten KKV-kban, a „Jó gyakorlatok” 
terjedésének elősegítése. 

 Az alapanyag termelők, feldolgozók, kutatással, fejlesztéssel, innovációval 
foglalkozó szakmai műhelyek és a tudásközvetítésre alkalmas szakmai 
szervezetek operatív csoportjai által a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai 
prioritásokhoz illeszkedő, probléma-orientált K+F+I együttműködések 
gyarapodása. A piaci igényekre reagáló korszerű termékek, technológiák és 
eljárások kidolgozása, bevezetése és elterjesztésese – mezőgazdaság, 
erdészet, élelmiszer-feldolgozás, vidékfejlesztés és a rövid ellátási láncok 
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(2) Kapcsolatok, együttműködések erősítése az agrárgazdaság szereplői, a kutatás és 
az innováció, valamint az élelmiszerlánc egyes szereplői között. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

fókuszterületek: 

(25) Rövid ellátási láncok, helyi élelmiszer rendszerek erősítése. 

(36) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése 

Fókuszterület (1C) 

Az egész életen át tartó tanulás 
és a szakképzés előmozdítása a 
mezőgazdasági és az erdészeti 
ágazatban 

 

(3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása tekintettel a 
szakágazati igényekre. 

 (5) Agrár-tudásközpontok megerősítése a vidéki területeken, az érintettek mind 
teljesebb körű bevonásával. 

(6) Az információs és kommunikációs technológia használatának elősegítése az 
agrárágazatban és a vidéki területeken. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(1) A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az 
agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban, kiemelten KKV-kban, a „Jó gyakorlatok” 
terjedésének elősegítése. 

 mezőgazdaság, erdészet, élelmiszer-feldolgozás, rövid ellátási láncok 

(2) Kapcsolatok, együttműködések erősítése az agrárgazdaság szereplői, a kutatás és 
az innováció, valamint az élelmiszerlánc egyes szereplői között. 

 (4) A szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló 
működésének megvalósítása. 

(25) Rövid ellátási láncok, helyi élelmiszer rendszerek erősítése. 

2. Prioritás:  A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés 
valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a 
fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 

Fókuszterület A szükségletek leírása 

Fókuszterület (2A) 

A mezőgazdasági üzemek 
gazdasági teljesítményének 
növelése és a szerkezetátalakítás 
és modernizáció ösztönzése,  
különös tekintettel a piaci 
részvétel és orientáció 
növelésére, valamint a 
mezőgazdasági diverzifikációra 

(8) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. 

(16) Erdők feltártságának javítása, erdészet utak fejlesztése 

(22) Élelmiszeripari KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb 
hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra 
kialakítása, szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések. (* EMVA rendelet 
végleges szövegezés miatt 3A fókuszterülethez lesz programozva, a VP forrásallokáció 
ennek megfelelő módosításáig itt szerepel)  

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek:  

(9)  A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, 
korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció 
ösztönzése. 

Fókuszterület (2B) 

Megfelelően képzett gazdálkodók 
mezőgazdasági ágazatba való 
belépésének és különösen a 
generációs megújulásnak az 
előmozdítása 

(15) Fiatal gazdálkodók célzott segítése a gazdálkodói generációváltás érdekében. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

 

3. Prioritás:   Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és 
értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 

Fókuszterület A szükségletek leírása 
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Fókuszterület (3A) 

Az elsődleges termelők  
versenyképességének növelése az 
agrár-élelmiszerláncba való jobb 
integrálásuk által a 
minőségrendszereken keresztül, 
mezőgazdasági termékek 
hozzáadott értéke, helyi piacok 
és rövid ellátási láncokon 
keresztül folytatott promóció, 
termelői csoportok és 
szakmaközi szervezerek 

(10) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének 
növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek 
kialakítása. 

(11) Az állatállomány és az állattartó gazdaságok számának fenntartható pályára 
állítása, európai léptékű fogyasztói és adófizetői igényeket tükröző állatjóléti többlet-
vállalások, ahol szükséges gazdálkodási mód-váltás. 

 (24) Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása 
nemzeti minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása önkéntes mezőgazdasági 
terméktanúsítási rendszerekben. 

(25)  Rövid ellátási láncok komplex alporgram:  helyi élelmiszerek piacra jutásának 
elősegítése képzési, szaktanácsadási, mentorlálási, valamint közösségi logisztikai és 
marketing eszközök együttes alkalmazásával. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(22) Élelmiszeripari KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott 
értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása, 
szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések 

Fókuszterület (3B) 

A mezőgazdasági üzemekben 
megvalósuló kockázatkezelés és 
megelőzés támogatása 

(12) A kockázatkezelési, növénybiztosítási rendszerben való részvétel arányának 
növelése, az ágazat kiegyensúlyozott jövedelemtermelő képességének 
megteremtése. Kockázat-csökkentő beruházások számának növelése, 
ágazatspecifikus kockázatkezelési eszközök elterjesztése, valamint a telepi 
víztározás, vízvisszatartás és csatornarendszer fejlesztése. 

4. Prioritás:  A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása  

Fókuszterület A szükségletek leírása 

Fókuszterület (4A) 

A biológiai sokféleségnek többek 
között a Natura 2000 
területeken, a természeti vagy 
más specifikus kényszerrel bíró 
terültelen és a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodás 
tekintetében történő 
helyreállítása, megőrzése és 
erősítése, valamint az európai 
tájak állapotának helyreállítása 
és megőrzése 

(17) Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő folyamatos 
biztosítása, az erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és 
magas természetességű erdőkben. 

(26) A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és 
élőhelyek igényeit figyelembevevő földhasználat) 

(27) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása 
(28) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek 
jobb kihasználása. 
(31) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése). 
(35) Mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése. 
Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(29) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos 

gazdálkodás fejlesztése 

(30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése 

(39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés 

csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások 

(40) Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések 
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Fókuszterület (4B) 

A vízgazdálkodás javítása, 
beleértve a trágya és  
növényvédőszerkezelést 

 

(18) Erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése 

(32) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás 
fejlesztése. 
(39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés 

csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(28) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb 
kihasználása. 

(29) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos 
gazdálkodás fejlesztése. 

(30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése. 

(33) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, 
illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése. 

(34) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése 

Fókuszterület (4C) 

A talajerózió megelőzése és a 
talajgazdálkodás javítása 

(19)  Talaj- és erózióvédelmet szolgáló erdőgazdálkodási módok ösztönzése 

(29) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos 
gazdálkodás fejlesztése. 

(30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése. 

(33)  A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, 
illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése. 

(34) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(28) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb 
kihasználása. 

5. Prioritás:  Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az 
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 

Fókuszterület A szükségletek leírása 

Fókuszterület (5A) 

A mezőgazdaság általi 
vízfelhasználás 
hatékonyságának fokozása 

(9) )  A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, 
korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció 
ösztönzése. 

(32) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás 
fejlesztése. 

Fókuszterület (5B) 

A mezőgazdaság és az élelmiszer-
feldolgozó iparág általi 
energiafelhasználás 
hatékonyságának fokozása 

(13) A mezőgazdaság energiafelhasználás hatékonyságának javítása a 
mezőgazdasági épületek energiahatékonyságával, valamint az alkalmazott géppark 
és technológiák energia-racionalizálásával. 

(23) Az élelmiszeripari vállalatok által felhasznált inputok (első sorban energia- víz, 
nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az 
élelmezésbiztonság fenntartható fejlesztése érdekében. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek:  

(25) Rövid ellátási láncok fejlesztése 

Fókuszterület (5C) 

A megújuló energiaforrások, a 
melléktermékek, a hulladékok, a 
maradékanyagok és más, nem 
élelmiszer jellegű nyersanyagok 
biogazdasági célokra történő 
átadásának és felhasználásának 

(14) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra 
(elsősorban agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és 
helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű  biomasszaerőművek,, illetve 
állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-
utánpótlását is biztosító komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági 
követelményeket teljesítő támogatása. 

(20) Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek 
körének és hozzáadott értékének bővítése: első sorban lokális biomassza off-farm 
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4.2.1. Szükségletek értékelése 
 

K+F+I, képzés, szaktanácsadás szakterületen, valamennyi szakterülethez kapcsolódva 

Szükséglet (1):  

(SZ1) A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az agrárágazathoz 
kötődő vállalkozásokban, kiemelten KKV-kban, a „Jó gyakorlatok” terjedésének elősegítése. 

megkönnyítése energetikai hasznosítása által („bio-gazdaság”). 

(39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés 
csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások 

Fókuszterület (5D) 

A mezőgazdaságból származó 
üvegház gáz és ammónia 
kibcsátás  csökkentése 

- 

Fókuszterület (5E) 

A szén megőrzésének és 
megkötésének előmozdítása a 
mezőgazdaságban és az 
erdészetben 

(21) Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése. 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(28) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb 
kihasználása. 

6. Prioritás:  A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben 

Fókuszterület A szükségletek leírása 

Fókuszterület (6A) 

A diverzifikálás, a 
kisvállalkozások alapításának és 
fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtés 
megkönnyítése 

(38) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció (pl. 
helyi kisléptékű élelmiszer-feldolgozás, biomasszára alapozott közösségi vagy 
partnerségben megvalósuló megújuló energia-ellátási fejlesztések). 

Kapcsolódó szükségletek: 

(25) Rövid ellátási láncok fejlesztése 

Fókuszterület (6B) 

A helyi fejlesztés előmozdítása a 
vidéki térségekben 

(37) Többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító módszertani és szolgáltató terek 
létrehozása és működtetése. 

(40) Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések 

(41) A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER) 

(39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés 

csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, kiemelten: helyi 

biomassza alapanyagú megújuló energia-ellátási fejlesztések 

Kapcsolódó további szükségletek: 

38) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció 

Fókuszterület (6C) 

Az információs és 
kommunikációs technológiák 
hozzáférhetőbbé tétele, 
használatuk előmozdítása, és 
minőségük javítása a vidéki 
térségekben 

 (6) Az információs és kommunikációs technológiák elérhetőségének és 
használatának növelése 

Másodlagosan kapcsolódó szükségletek: 

(37) Többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító módszertani és szolgáltató terek 
létrehozása és működtetése. 
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a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1a, 1b, 1c 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 

c. Indoklás:  

Az agrárgazdaság K + F +I szintje alacsony, nem igény orientált, területileg centralizált.  

Alátámasztó SWOT állítások:  

 Egysíkú gazdálkodási formák térnyerése.  

 Az olcsó tömegáruk iránti igény növekedése.  

 Az élelmiszer kiskereskedelem globális koncentrációjának erősödése. 

 Természeti erőforrások degradációja, kiemelten az élőhelyek zsugorodása, fragmentációja, 
pusztulása. 

 A klímaváltozás felgyorsulása, a szélsőséges meteorológia események növekvő gyakorisága 
és súlyossága. 

Az innovációt megalapozó humán és K+F adatbázis megléte. 

Alátámasztó SWOT állítások:  

 Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése. 

 Európai innovációs partnerségi hálózathoz való kapcsolódás. 

 Az ügyfélbarát e-igazgatási funkciók iránti gazdálkodói igények felerősödése. 

d. Fejlesztési célok és feladatok: 
 versenyképesség növelése a K+F-ben rejlő lehetőségek hatékonyabb felhasználásával 

 környezetbarát technológiák részarányának növelése ismeretbővítés által 

 fenntartható gazdálkodási módok elterjedésének elősegítése bemutatásuk révén 

 innovációs hajlandóság erősítése 

 vállakozások számára olcsóbb, korszerűbb e-közszolgáltatások kiterjesztése 

 K+F gazdálkodási adaptációjának elősegítése. 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
15. cikk: Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 
36. cikk: Együttműködés 

kombinálva 18. cikk: Beruházások tárgyi eszközökbe 

 

Szükséglet (2): 

(SZ2) Kapcsolatok, együttműködések erősítése az agrárgazdaság szereplői, a kutatás és az innováció, 
valamint az élelmiszerlánc egyes szereplői között 
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a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1b, 1c 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 

c. Indoklás:  

Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése 

Alátámasztó SWOT állítások:  

 Európai innovációs partnerségi hálózathoz való kapcsolódás 

 Az innovációt megalapozó humán és K+F adatbázis megléte 

 Európai innovációs partnerségi hálózathoz való kapcsolódás 

 Az agrárgazdaság K + F +I szintje alacsony, nem igény orientált, területileg centralizált 

 Kutatói intézményi háttér gyengesége 

 Hazai agrárvállalkozások K+F+I aktivitása alacsony, jellemzően nem tartanak fenn 
kutatórészlegeket 

A klímaváltozás felgyorsulása, a szélsőséges meteorológia események növekvő gyakorisága és 
súlyossága 

 Klímaváltozás hatásaihoz jobban alkalmazkodó kultúrák, művelési rendszerek megjelenése 

 Klímarezíliencia növelésének igénye megjelent 

 Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések 

 Európai innovációs partnerségi hálózathoz való kapcsolódás 

 

Kiemelt szakágazati igények: 

mezőgazdaság:  

A meglévő kutatóbázisra, illetve a meglévő hazai kutatói eredményekre alapozott, 
innovációs gyakorlati projektek megvalósítása. Az innovációs gondolkodás és 
együttműködés erősítése a mezőgazdaság hatékonyságának növelése érdekében.  

 

erdészet:  

Az erdőgazdálkodás (agrárgazdaság) vállalkozásai, szakmai műhelyei és a 
tudásközvetítésre alkalmas szakmai szervezetek operatív csoportjai által a 2014-2020-as 
fejlesztéspolitikai prioritásokhoz illeszkedő, probléma-orientált KFI együttműködéseinek 
gyarapodása, ez által az erdőgazdálkodók gazdasági és környezeti hatékonyságának 
növelése 
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élelmiszeripar: 
rövid ellátási lánc: Egyszerű, költség- és energia-hatékony eszközök és eljárások 
kidolgozása a rövid ellátási láncokat szervezők és az abban résztvevő termelők számára: az 
élet- és versenyképesség mérésére és üzleti döntés-előkészítésre; a nyomon-követés és  az 
élelmiszerbiztonsági önellenőrzés fejlesztésére; a marketing és logisztikai tevékenységhez 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 együttműködési hajlandóság növelése 

 innovációs háló kiépítése 

 innovációs igény felélesztése 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
36. cikk: Együttműködés 

Szükséglet (3): 

(SZ3) Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása tekintettel a szakágazati 
igényekre 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1a, 1c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Agrár és élelmiszeripari felsőfokú képzés hagyományosan magas szintje 
 Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése 
 Generációváltás a vidéki térségek gazdaságaiban 
 Növekvő igény a magasabb hozzáadott értékű, jobb minőségű termékek iránt 
 Melioratív talajművelési technológiák és eszközök, valamint ésszerű és hozamingadozást 

csökkentő agrotechnikai megoldások terjedése 
     Alacsony innovációs teljesítmény és tudástranszfer 

 A szakképzés és a szakmai továbbképzés kevéssé igény-, szükséglet és gyakorlat orientált 
 Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése 
 Generációváltás a vidéki térségek gazdaságaiban 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 tudásszint növelése az agrárágazatban 
 szorosabb illeszkedés a szakágazatok igényeihez az ismeretátadás területén 
 szaktanácsadók folyamatos továbbképzésének biztosítása 
 folyamatosan aktualizált tudáshalmaz használata 
 ismeretszerzési igények megerősítése 

 
Kiemelt szakágazati igények:  
mezőgazdaság:  
Alapvetően igényorientált szakképzési rendszer kialakítása, hiányterületek lefedése. Az elméleti 
szakképzés gyakorlati tudással való ötvözésének megteremtése.  
 
erdészet: 
Az erdőgazdálkodók számára továbbképzési stratégia kialakítása a 2014-2020-as 
fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel összhangban és akkreditációja (VM), benne a tanácsadók 
továbbképzésének programja is 
élelmiszeripar: 
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rövid ellátási lánc: a rövid ellátási láncokat szervezők és az abban résztvevő termelők 
számára gyakorlat orientált szaktanácsadás és képzés: az élet- és versenyképesség 
mérésére és üzleti döntés-előkészítésre; a nyomon-követés és  az élelmiszerbiztonsági 
önellenőrzés fejlesztésére; a marketing és logisztikai tevékenységhez. 

 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 15. cikk, 16. cikk 
15. cikk: Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 

16. cikk: Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások  

 

Szükséglet (4): 

 (SZ4) A szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló működésének 
megvalósítása 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1a, 1c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Műszaki-technológiai lemaradás egyes ágazatokban és alágazatokban 
 Alacsony jövedelmezőségi szint az agrárgazdaság egyes alágazataiban 
 A potenciáltól elmaradó extenzív állattenyésztés (legelőterületek kihasználatlansága)  
 Extenzív termelésben rejlő lehetőségek 
 Őshonos, helyi tájfajták visszahozatala a köztermesztésbe 
 A gazdaságokban és feldolgozó vállalkozásokban a korszerű vállalkozási és általános 

gazdaságvezetési ismeretek és szemlélet hiánya 
 Klímaváltozáshoz történő adaptáció elmaradása 
 Egyoldalú, a víz visszatartására elegendő figyelmet nem szentelő vízgazdálkodás 
 Generációváltás a vidéki térségek gazdaságaiban 
 Klímaváltozás hatásaihoz jobban alkalmazkodó kultúrák, művelési rendszerek megjelenése 
 Klímarezíliencia növelésének igénye megjelent 
 Vízkincs felértékelődése 
 Vízkímélő technológiák 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 korszerű ismeretbázisra épülő, igényorientált szaktanácsadási rendszer működtetése 
 tanácsadók felkészültségének javítása 
 szaktanácsadási hatékonyság növelése 

 
Kiemelt szakágazati igények:  
mezőgazdaság:  
A mezőgazdasági alapanyagtermelés hatékonyságának a növelését elősegítő alapvetően 
igényorientált szakképzési rendszer kialakítása, gazdálkodói igényterületek szakképzési 
lefedése. 
erdészet: 
Az elsősorban magánerdő-gazdálkodói célcsoport számára nyújtható szaktanácsadási 
rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése 
élelmiszeripar: 
rövid ellátási lánc: a rövid ellátási láncokat szervezők és az abban résztvevő termelők 
számára szaktanácsadók képzése: az élet- és versenyképesség mérésére és üzleti döntés-
előkészítésre; a nyomon-követés és  az élelmiszerbiztonsági önellenőrzés fejlesztésére; a 
marketing és logisztikai tevékenységhez. 
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e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 16. cikk: Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 

Szükséglet (5): 

 (SZ5) Agrár-tudásközpontok megerősítése a vidéki területeken, az érintettek mind teljesebb körű 
bevonásával 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1a, 1c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
 

Agrár és élelmiszeripari felsőfokú képzés hagyományosan magas szintje 
 Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése 
 Innovatív és környezetbarát technológiák és termelési rendszerek nagyobb arányú 

kihasználása 
Magasan képzettek elvándorlása 
 Kutatói intézményi háttér gyengesége 
Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések 
 Az innováció, a tudástranszfer és az együttműködési kultúra felértékelődése 
 Magasan képzettek elvándorlása 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 igényközpontú szakképzési hálózat működtetése  
 agrárképzésben érintett szervezetek szakmai összekapcsolása 
 a vidék szakmai felkészültségének fejlesztése 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

15: cikk: Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 

36. cikk: Együttműködés 

kombinálva 18. cikk: Beruházások tárgyi eszközökbe 

Szükséglet (6): 

(SZ6) Az információs és kommunikációs technológia elérhetőségének és használatának növelése  
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1a, 1c, 6c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A vidéki területek informatikai alapellátottsága kiépült, azaz a települések 97%-án az internet 
elérhető, azonban mindösszesen csak 2,5 millió lakos veszi azt igénybe, mivel a kistelepüléseken 
a település határig kiépített hálózat önmagában nem biztosítja a háztartások számára a 
gazdaságos hozzáférést. illetve mert a felnőtt és időskorú lakosság nagyobb részének nincsen 
alapvető felhasználói szintű ismerete sem. Jelentősebb elmaradás tapasztalható továbbá a 
szélessávú eszközök felhasználásában. Az átlagosnál jóval alacsonyabb az internethasználók 
aránya, amit csak részben mérsékel a mobilinternet-használat elterjedése. A hazai felnőtt 
lakosság 40%-a digitálisan írástudatlan, különösen jellemző ez a kistelepülésen élőkre. 
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 Új, olcsóbb IKT technológiák megjelenése 
     A szélessávú Internet hozzáférés az elmaradott vidéki területeken nem biztosított  
     A vidéki társadalom IKT használati szintje elmarad az átlagostól 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése és elősegítése 
 információáramlás elősegítése 
 műszaki infokommunikációs lemaradás csökkentése 

 agrávállalkozások hatékonyságának és informatizáltságának javítása IKT eszközökkel, 
komplexebb infokommunikációs megoldásokkal, technológiai fejlesztések részeként 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 15. cikk: Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 
 16. cikk: Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások  
 21. cikk 1/ c) Alapvető szolgáltatások kisléptékű infrastruktúra 

 

Szükséglet (7): 

(SZ7) Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése. 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1a, 1c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A környezeti tudatosság a fogyasztóknál alacsony, jellemzően nem szempont a megvásárolt 
termékek, szolgáltatások előállításának, igénybevételének környezeti hatása. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Fogyasztói tudatosság növelése 
 Környezeti tudatosság növelése. 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  
15. cikk: Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 

 

További kapcsolódás: Rövid ellátási láncok tematikus alprogramban  

 

Mezőgazdaság szakterületen: 

 
Szükséglet (8) 
(SZ8) Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 2.a  
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Az állattenyésztés és a kertészet mezőgazdaságon belüli nettó beruházási arányából, valamint az 
ágazat pénzügyi eredményeiből egyértelműen kiolvasható az alágazatok gyenge hazai 
versenyképessége. A versenyképesség, valamint a hatékonyság javítása megköveteli az alágazatok 
technológiai- és eszközellátottságának fejlesztését. A két ágazat gyenge versenyképessége az évek 
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alatt a mezőgazdaság teljes kibocsátásában betöltött szerepének zsugorodásához vezetett, mellyel 
kedvezőtlen arányeltolódások alakultak ki a hazai agrártermelésben. 
A két alágazat fejlesztését azonban nem csak a gyenge mutatók teszik indokolttá, hanem a jó 
minőségű magyar árualap iránti növekvő kereslet is. A magyarországi belső fogyasztás nyitott a hazai 
hús- és kertészeti termékekre, továbbá az exportpiacok részéről is erősödő kereslet mutatkozik a 
magyar termékek iránt. Az állattenyésztési ágazatok és a kertészet versenyképességének javulása 
tehát kedvező hatást gyakorol a teljes élelmiszergazdaságra, technológiai fejlesztéssel kielégíthető a 
hazai élelmiszeripar mennyiségi és minőségi alapanyag-szükséglete, továbbá bővíthető az 
exportpiaci részesedés is. Mindkét ágazat jelentős munkaerő-igénnyel jelenik meg, így az 
állattenyésztés és kertészet fejlesztése, kapacitásának növelése kedvezően befolyásolja a 
foglalkoztatás alakulását is. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Az állattenyésztés és a kertészet technológiai fejlesztése, eszközellátottságának javítása,  
 az üzemi hatékonysági, ezáltal pénzügyi mutatók javítása,  
 az állattenyésztés és a kertészet mezőgazdaságban betöltött egészséges szerepének 

helyreállítása,  
 a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának bővítése, 
 a magyar élelmiszeripar hazai alapanyaggal történő ellátása, az üzemek közötti 

versenyképességi különbségek csökkentése (értékelési rendszeren keresztül), az ország 
agrárkivitelének növelése. 

 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Kertészet technológiai és eszközfejlesztése 
o 18. cikk beruházások tárgyi eszközbe/ a. mezőgazdasági üzem összteljesítményét 

javító beruházás, technológiai és eszköz ellátás 
 Állattenyésztés hatékonyságának javítása 

o 18. cikk beruházások tárgyi eszközbe/ a. mezőgazdasági üzem összteljesítményét 
javító beruházás, technológiai és eszköz ellátás 

 Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása 
o 20. cikk mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése/ iii. mezőgazdasági 

kisüzemek fejlesztése 
 

Szükséglet (9) 
(SZ9) A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az 
öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése 
 
 Kapcsolódó fókuszterület(ek): 2.a, 5a 

 
a. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
b. Rövid indoklás, leírás: 
Magyarország jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisokkal és -készletekkel rendelkezik, továbbá 
jelentős az országon átfolyó víz mennyisége is. Ennek ellenére az öntözött területek aránya messze 
elmarad az EU-s országokétól. A mezőgazdaságilag művelt terület arányához viszonyítottan csekély 
az öntözött területek aránya, mely részben a vizilétesítmények rossz hatékonyságának köszönhető. A 
klímaváltozás okozta aszályos-, illetve belvizes évek megkövetelik a megfelelő vízelvezetés és 
vízvisszatartás biztosításának, valamint az öntözés fejlesztésének szükségességét. A 
csatornarendszereket és víztározókat, a szivattyútelepeket, valamint a kapcsolódó műtárgyakat 
megfelelő állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a mennyiségileg jónak tekinthető felszíni vizek 
a táblák közelében öntözésre felhasználhatóak legyenek. Fejlesztési igény mutatkozik az 
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öntözőberendezések iránt, valamint a felhasznált víz mennyiségének csökkentése érdekében 
modernizálni szükséges a meglévő, a gazdálkodók tulajdonában lévő öntözőberendezéseket is.  
A talaj a legnagyobb víztározó felület, így azokon a területeken, ahol ki lehet a talajnak ezt a 
tulajdonságát használni, szükséges ösztönözni a melioratív talajművelő eszközök alkalmazását mind 
a szántóföldi mind a kertészeti kultúrák esetében. A talajállapotot javító technikai megoldások és 
technológiák ennélfogva támogatandóak. A sík területek mellett foglalkozni kell a dombvidéki 
erózióvédelemmel, az ennek keretében használatos agrotechnikai eszközök, módszerek 
elterjesztésének támogatása nélkülözhetetlen. E két cél megvalósítása hozambiztonságot, a 
versenyképesség javulását idézheti elő a mezőgazdasági alapanyag-termelésben. 
 
c. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Meglévő vizilétesítmények hatékonyságának javítása, az elszivárgó víz mennyiségének 
csökkentése érdekében, 

 Az öntözött területek nagyságának növelése 
 a meglévő öntözőberendezések hatékonyságának javítása, 
 a talajok víztározó kapacitásának fokozása. 

 
d. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Vízrendezés és öntözés hatékonyságának javítása 
o 18. cikk beruházás tárgyi eszközbe/ c. mezőgazdasági és erdészet fejlesztéséhez és 

korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra beruházások támogatása 
 Szántóföldi növénytermesztésben és ültetvényeken a melioráció és erózió elleni védekezés 

támogatása 
o 18. cikk beruházások tárgyi eszközbe/ a. mezőgazdasági üzem összteljesítményét 

javító beruházás, technológiai és eszköz ellátás 
 

Szükséglet (10) 
(SZ10) Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a 
termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása. 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 3.a.  

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: - 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
A horizontális és vertikális együttműködések szintjét növelni kell, hiszen Magyarországon a többi EU-
s országhoz képest alacsony az együttműködések/szerveződések száma. A hazai élelmiszeripar az 
elsődleges felvásárlója a mezőgazdasági alapanyagoknak. Az ágazat beszállítói pozícióját akkor tudja 
megtartani, ha az import alapanyaggal versenyképes áron, minőségben és mennyiségben tud 
termelni. Továbbá Magyarország agrárgazdasága (mezőgazdasága) jelentős exportpiaci 
részesedéssel rendelkezik, azonban az exportpozíció megtartásához szintén elengedhetetlen a 
megfelelő mennyiségi és minőségi árualap biztosítása. Az ágazat versenyképessége fokozásának 
egyik legeredményesebb eszköze az ágazati szereplők közötti horizontális és vertikális 
együttműködések megteremtése, erősítése.  
A mezőgazdaságban számos olyan gazdaság, vállalkozás működik, amelyek azonos vagy hasonló 
termékeket állítanak elő; jelenleg sajnos az ilyen vállalkozások között kevés esetben van közvetlen 
kapcsolat. Ugyanakkor a sikeres működés szempontjából a közvetett kapcsolatok is meghatározóak 
lehetnek. Tehát a horizontális együttműködések fejlesztése erősítheti a termelő vállalkozások 
alkupozícióját a feldolgozó- és termékkereskedelmi vállalkozásokkal szemben. A termelői 
együttműködések továbbá csökkentik az egymás közötti versenyt, és segítséget nyújtanak a szakmai 
kapcsolatok kiépítésében. A horizontális szerveződések alkalmasak az élelmiszeripar és a külpiacok 
keresletét kielégíteni.  
A hatékony mezőgazdaság megteremtéséhez nélkülözhetetlen a vertikális együttműködések 
erősítése, valamint komplex termékpálya-rendszerek kiépítése. A gazdasági hatékonyság 
megköveteli, hogy a termékpályák egyes fázisaiban használt eszközök lehetőleg folyamatosan és 
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minél nagyobb kapacitáskihasználással működjenek; továbbá az agrárgazdaság hozzáadottérték-
teremtésében is a vertikális együttműködések számának növelése lehet a kulcs. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése,  
 a termelői együttműködések ösztönzése a saját alkupozíciók javítása érdekében,  
 termékpálya-rendszerek kialakítása a mezőgazdaság hatékonyságának és 

versenyképességének javítása érdekében,  
 az élelmiszeripar hazai alapanyaggal történő ellátása,  
 az agrárgazdaság hozzáadott értékének növelése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Újonnan elismert termelői csoportok támogatása 
o 28. cikk termelői csoport létrehozása 

 

További kapcsolódás: Rövid ellátási láncok tematikus alprogramban  

 
Szükséglet (11) 
(SZ11) Az állatállomány és az állattartó gazdaságok számának fenntartható pályára állítása, európai 
léptékű fogyasztói és adófizetői igényeket tükröző állatjóléti többlet-vállalások, ahol szükséges 
gazdálkodási mód-váltás. 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 3.a.  
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Az állattenyésztési üzemek közötti versenyképességi különbségek csökkentése, az állatjóléti 
követelmények javítása.  
Magyarországon az elmúlt évek termelői áremelkedései és a takarmánypiaci válságok 
következményeként jelentősen csökkent az állattartó gazdaságok, valamint az állatállomány száma. A 
piaci folyamatok különösen az abrakfogyasztó ágazatokat érintették kedvezőtlenül. Emiatt a sertés 
és baromfi ágazat üzemi szerkezetében jelentős szakadék alakult ki: a nagyüzemek egy része meg 
tudta tartani piaci pozícióját, míg a kisüzemek zöme felfüggesztette, vagy akár megszüntette az 
ágazati tevékenységét. Az életben maradt kisüzemek jelenleg is küszködnek a magas termelési 
költségekkel. A piac által generált kényszerállapot hívta életre a gazdálkodási mód megváltoztatását. 
Emellett mind a sertéságazatban, mind a baromfiágazat esetében jelentős piaci igény mutatkozik a 
prémium kategóriás húsipari termékek iránt. A gazdálkodási mód, az állatjóléti többlet-vállalások, 
valamint a piaci igények összevezetése korszakalkotó, jelentős szemléletváltással és piaci újra-
pozícionálással járó termelési szerkezetet eredményezhet. A ló állatjóléti célprogrammal pedig a 
Kincsem Nemzeti Lovas Program célkitűzéseihez kívánunk hozzájárulni. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 az állatállomány és az állattartó gazdaságok számának fenntartható pályára állítása,  
 a prémium kategóriás húsipari termékek exportpiaci pozíciójának javítása,  
 európai léptékű fogyasztói és adófizetői igényeket tükröző állatjóléti többlet-vállalások, ahol 

szükséges gazdálkodásimód-váltás. 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
 állatjóléti többlet-vállalások: 

o ló célprogram 
o tej állatjóléti program 

 34. cikk állatjólét 
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Szükséglet (12) 
(SZ12) A kockázatkezelési, növénybiztosítási rendszerben való részvétel arányának növelése, az ágazat 
kiegyensúlyozott jövedelemtermelő képességének növelése érdekében. Kockázat-csökkentő 
beruházások számának növelése, ágazatspecifikus kockázatkezelési eszközök elterjesztése, valamint a 
telepi víztározás, vízvisszatartás és csatornarendszer fejlesztése.  
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 3.b.  
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
A klímaváltozáshoz történő adaptáció, a természeti katasztrófák által okozott károk csökkentése, a 
kiegyensúlyozott hozameredmények és kiegyensúlyozott jövedelemtermelő képesség iránt erős 
igény mutatkozik a hazai alapanyag-termelésben. A szélsőséges hőmérsékletingadozások, a csapadék 
mennyiségének változékonysága jelentősen befolyásolja a mezőgazdasági termelést, mely ezáltal 
erőteljes hatással van a hazai termelői- és felvásárlási árakra is. Kiegyensúlyozott mezőgazdasági 
termelés megfelelő kockázatkezelési beruházásokat, precíz és tudatos gazdálkodói odafigyelést 
követően képzelhető el, mely a pénzügyi biztosítási rendszer adta lehetőségeket szintén élvezi. 
Természetesen nem lehet minden természeti katasztrófaeseményre felkészülni, ami együtt jár a 
hozamok csökkenésével, azonban a pénzügyi kockázatkezelési-, biztosítási rendszerben való 
részvétel mérsékelheti a gazdálkodó kieső jövedelmét, mellyel az egyéni károk csökkenthetők. A két 
rendszer egymást erősítve gazdálkodói és ágazati szinten javíthatja a mezőgazdaság teljesítményét.  
Az elmúlt évekre jellemző szélsőséges időjárás közvetve – a takarmánykínálaton keresztül -  jelentős 
hatást gyakorolt az állattenyésztési ágazatok jövedelemtermelő képességére. Az állattenyésztési 
üzemek többsége a takarmányt vásárolja, mely jelentősen megemeli a termelés költségeit. Azonban 
az emelkedett költségarányt nem tudja érvényesíteni a felvásárlási árakban. Többek között ez a fajta 
kiegyenlítetlen különbség hívja életre a jövedelemstabilizációs eszköz szükségességét is. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A kockázatkezelési, növény- és állatbiztosítási rendszerben való részvétel arányának 
növelése,  

 az ágazat kiegyensúlyozott jövedelemtermelő képessége.  
 kockázat-csökkentő beruházások számának növelése,  
 ágazatspecifikus kockázatkezelési eszközök elterjesztése, 
 telepi víztározás és vízvisszatartás, talajállapot javítása,  
 a telepi csatornarendszerek karbantartásának ösztönzése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 
 Kockázatkezelési intézkedés: 

 (38. cikk) Biztosítási díjtámogatás  
  (40. cikk) Jövedelemstabilizációs eszköz 

 Kockázatcsökkentés:  
telepi víztározás, telepi csatornarendszer fejlesztése 
ágazatspecifikus kockázatcsökkentő eszközök alkalmazása 

o 19. cikk természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított 
mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző 
intézkedések bevezetése/ a. olyan megelőző intézkedések irányuló beruházások, 
amelyek célja a valószínűsíthető természeti katasztrófák következményeinek 
mérséklése 

 
Szükséglet (13) 
(SZ13) A mezőgazdaság energiafelhasználás hatékonyságának javítása a mezőgazdasági épületek 
energiahatékonyságával, valamint az alkalmazott géppark és technológiák energia-racionalizálásával 
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a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 5.b.  

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Az energia-felhasználás hatékonyságának javítása a mezőgazdaságban elsősorban a mezőgazdasági 
épületek, valamint a technológiák, erő- és munkagépek energia-racionalizálásával valósítható meg. A 
mezőgazdasági épületenergetikai fejlesztés magába foglalja az épületgépészeti modernizáció mellett 
az épületek szigetelését, a nyílászárók felújítását, cseréjét, a fűtés korszerűsítését és a megújuló 
energiaforrások használatát, termálkutak korszerűsítését, a kinyert termálenergia felhasználás 
hatékonyságának növelését Magyarországon a mezőgazdasági épületek jó része elavult, felújításra 
szorul. A gazdaságok/vállalkozások termelési költségeinek jelentős részét az energiaköltségek teszik 
ki. Szükségessé vált tehát a mezőgazdasági épületek és gépek energiahatékonyságának javítása a 
termelési költségek csökkentése, ezáltal az üzemek versenyképességének és hatékonyságának 
javítása, valamint a fenntarthatóság érdekében. Fontos szempont az energiakorszerűsítésnél, hogy az 
úgy csökkenti a termelési költségeket, hogy közben nem teszi szükségessé a foglalkoztatás 
csökkentését, tehát nem váltja ki a kézimunkát. Az épületenergetikai korszerűsítésnek nemcsak 
gazdaságossági előnyei vannak, hanem környezetvédelmi, az energiafelhasználás szempontjából is 
fontos fejlesztési prioritás. Az energiakorszerűsítés tehát fontos eszköz a fenntartható agrárgazdaság 
megteremtésében. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A mezőgazdaság energiafelhasználásának csökkentése,  
 a mezőgazdasági épületek energiakorszerűsítésének fejlesztése,  
 üzemi szinten az energiaköltségek csökkentése,  
 a mezőgazdaság hatékonyságának javítása,  
 a mezőgazdaság foglalkoztatás szinten tartása és bővítése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Meglévő épület és kertészeti technológia energiahatékonyságának javítása 
o 18. cikk beruházás tárgyi eszközbe/ c. mezőgazdasági és erdészet fejlesztéséhez és 

korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra beruházások támogatása 
 Az állattartás épületeinek korszerűsítése 

o 18. cikk beruházás tárgyi eszközbe/ c. mezőgazdasági és erdészet fejlesztéséhez és 
korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra beruházások támogatása 

 Terményszárítás energiahatékonyságának javítása 
o 18. cikk beruházás tárgyi eszközbe/ c. mezőgazdasági és erdészet fejlesztéséhez és 

korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra beruházások támogatása 
 
Szükséglet (14) 
(SZ14) Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban 
agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis 
szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint 
a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító komposztkazánok fenntarthatósági és 
energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.  
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 5.c.  
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: 
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
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A bioenergia előállítás szempontjából az agrárgazdaságban keletkező hulladék és melléktermékek 
hasznosításánál a decentralizált, több gazdálkodó tulajdonában lévő energiatermelő egységek 
támogatása szükséges, annak érdekében, hogy a helyi energiaszükséglet kielégítést nyerjen. Ezek 
közül elsősorban előnyt élveznek hő – és villamosenergiatermelő) egységek. A fenntarthatóság 
(gazdasági, környezeti és társadalmi) és az energiahatékonyság kritériumainak megfelelő módon 
előállított energiát elsősorban helyi termelvények, termékek hozzáadott értékének növelésére kell 
fordítani. 
Olyan komplex térségi, kistérségi magán (családi-, mikrovállalkozás, energiaközösség), vagy 
szövetkezeti tulajdonban levő, hálózatszerűen működő rendszerekre van szükség, ahol a térség 
alapanyag-termelés melléktermékének és hulladékának és a kommunális és szennyvízkezelési 
hulladékok energetikai célú, illetve az alternatív megújuló energiaforrások helyi energetikai célú 
hasznosítása (a talaj humusztartalmának biztosítása mellett, illetve után) párosulhat a hozzáadott 
érték növelésével és lehetőség szerint a térségben történő felhasználásával., szalma- a 
mezőgazdasági mellékterméket, másodlagos nyersanyagot, kommunális szerves hulladékot, illetve a 
parlagokon valamint út és árkok menti területeken képződött amorf biomasszát kell hasznosítani. 
Ösztönözni indokolt a tüzelhető hulladékok, melléktermékek kisüzemi méretű, energiatakarékos, 
olcsó aprító-daráló-tömörítő gépeinek beszerzését. Lehetőséget kell biztosítani komplex 
fejlesztésekre, konzorciumi projektekre, illetve a VP-n belüli egyéb és más operatív programok 
intézkedései közti szinergiákra. 
Továbbá a szállítási és tárolási körülményeinek javításával is ösztönözni kell a gazdálkodókat a 
mezőgazdasági melléktermékek alternatív célú felhasználására.  
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Több gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra (elsősorban 
agrárgazdaságból származó hulladékra és melléktermékre) épülő és helyi igényeket 
kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében 
biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító komposztkazánok 
fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása.  

 A mezőgazdasági melléktermék szállításának és tárolásának támogatása. 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
 Mezőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai célú felhasználása 

o 18. cikk beruházás tárgyi eszközbe/ c. mezőgazdasági és erdészet fejlesztéséhez 
és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra beruházások támogatása 

További kapcsolódás: helyi, kisléptékű közösségi tulajdonú vagy partnerségben megvalósuló 
biomasszára alapozott megújuló energa-ellátási fejlesztések 

 
Szükséglet (15) 
(SZ15) Fiatal gazdálkodók célzott segítése a gazdálkodói generációváltás érdekében 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 3.b 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
A gazdálkodói korszerkezetet kedvezőtlen tendenciájú, a fiatal gazdálkodók aránya kevés, a 
gazdálkodói réteg elidősödése növekszik. Amennyiben nem kapcsolódnak be elégséges mértékben 
fiatalok a gazdálkodásba, a mezőgazdaság humán feltételei nem lesznek megfelelően biztosítottak. A 
jövő fenntartható mezőgazdaságának megteremtéséhez, biztosításához az egyik legfontosabb 
szakmapolitikai feladat a mezőgazdaságban szakember és gazdálkodói utánpótlásának biztosítása, a 
fiatalok éeltképes gazdálkodóvá válásának segítése, a fiatal gazdák támogatása. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Induló, kezdő fiatal gazdák támogatása, fiatalok gazdálkodóvá válásának segítése, ösztönzése. 



 

74 
 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 

 

 Képzés, mentorálásás, szaktanácsadás fiatal gazdák számára. 
 Fiatal gazdák életképességét, versenyképességét biztosító beruházások támogatása. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Önálló tematikus alprogram keretében.  
 Intézkedéseinek kidolgozása folyamatban. 
 
További kapcsolódás: Fiatal gazda tematikus alprogram. 
 

Erdészet szakterületen: 

 
Szükséglet (16) 
(SZ16) Erdők feltártsága: erdészeti utak fejlesztése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 2/a  
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Magyarország művelt területeinek az első sorban erdőgazdálkodást szolgáló utakkal való feltártsága 
8,86 fm/ha, a szomszédos, velünk hasonló fejlettségű, vagy fejlettebb EU tagországokban ez a mutató 
25 – 60 fm/ha. A hazai fejlesztéspolitika az elmúlt 20 évben nem indított célzott fejlesztési 
programot e területen, miközben mind a tulajdonviszonyokban több mint 50%-os változás állt be. 
Ezzel egyidejűleg a fenntartható, természetközeli erdőgazdálkodási módokra való való áttérés egyik 
alappillére is a megfelelő sűrűségű és minőségű feltáró úthálózat, egy ökológiailag orientált 
erdőgazdálkodásban az első erdőművelési művelet az útépítés (prof. Hannes Mayer). 
Az erdőgazdálkodási feltárásba befektetett tőke megtérülési ideje lényegesen hosszabb az egyéb 
beruházások megtérülési idejénél, a közelítési távolságok csökkenéséből és a járművek 
üzemköltségének csökkenéséből nem származik akkora közgazdasági előny, amellyel a 
feltáróhálózat létesítése indokolható. Ugyanakkor ennek hiányában a faanyagot elszállítása vagy a 
faanyag megtermelésének önköltsége jelentősen emeli a termelési költséget, rontja a 
versenyképességet.  
Továbbá a társadalom erdővel szemben támasztott ökológiai és közjóléti igényeinek jelentős része 
olyan immateriális szolgáltatásként jelenik meg, amely nem piacosítható. Ezeket az infrastrukturális 
igényekhez sorolható követelményeket is az erdőgazdálkodásnak kell kielégíteni, ami állami 
feladatként csak támogatással elégíthető ki. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
A nagy területeken dolgozó erdőgazdálkodás számára a korszerű erdőgazdálkodás és erdővédelem – 
és egyéb erdei haszonvételek és szolgáltatások – számára szükséges logisztikai háttér biztosítása. Ez 
által a vidék munkaerő megtartó képességének növelése, a vidéki termelési és jövedelmezőségi 
feltételek javítása, az erdők védelmével a termelés biztonságának fokozása.   
 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 18. cikk 1. (d) – gazdálkodást segítő fizikai infrastruktúra fejlesztések  
 
Szükséglet (17) 
(SZ17) Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő folyamatos biztosítása, az 
erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas természetességű 
erdőkben 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4/a 
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b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Fejlesztési szükséget azonosítása: Az erdőgazdálkodás tartamos földhasználati és gazdálkodási mód, 
ezért annak mind biológiai alapjai, mind gazdasági és közjóléti funkcionális fenntarthatósága 
szempontjából a fejlesztési beavatkozásoknak is hosszú távra célzottaknak, komplexeknek, 
kiszámíthatónak és ösztönzőeknek kell lenniük. A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó biotikus 
és abioiotikus kockázatokat hordoz. Ezek részben eseményszerű károkozások, részben olyan 
folyamatok, amelyekhez való alkalmazkodás, illetve az ökológiai potenciál fenntartása hosszú távú 
fejlesztéspolitikai beavatkozások nélkül nem megoldható. A biodiverzitás megőrzése mind az erdők 
gazdálkodási, mind környezeti szolgáltatási és  közjóléti funkciói szempontjából elsődleges 
fontosságú. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcskérdése az erdők területi növelése mellett a 
tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, valamint a fafajok adaptációs 
készségének növelése, egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód 
megváltoztatása.  
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Célkitűzés: Az erdőgazdálkodás fenntartható biológiai alapjainak biztosítása, az erdei biodiverzitás 
célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas természetességű erdőkben (innovatív 
erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása – áttérés a folyamatos erdőborításra). A NATURA 2000 
területek védelme, az ilyen erdőkben a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítása. Új típusú 
erdőgazdálkodási módszerek, invazív növényfajok visszaszorítása, fontos erdőszerkezeti elemek 
megőrzése, létrehozása. Az erdei ökológiai potenciál, az épített-, valamint táji (természeti) örökség 
értékőrző megújítása, hasznosítása (turisztikai célú fejlesztések is) 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

o Natura 2000 területek kompenzációs támogatása (31. cikk) első sorban magángazdálkodók 
számára, különösen indokolt estben egyéb erdőgazdálkodók számára is.  

o Erdő-környezetvédelmi rendszerek kialakításának és ápolásának (35. cikk) 
 
Szükséglet (18) 
(SZ18) Erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4/b 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Fejlesztési szükséglet azonosítása (erdészet): Hazánkban az ökológiai minimumfaktor a víz. 
Időszakosan a kelleténél több van belőle, de sokkal hosszabbak azon időszakok mikor jelentős hiány 
mutatkozik. Különösen fontos ez a megállapítás a klímaváltozás várható irányának 
figyelembevételével. A helyzet olyan súlyos, hogy a talajvíz hiánya, éves ingadozásának megváltozása 
a talajok fejlődésének negatív irányú változását indukálta. 
A fenti megállapítások egyaránt igazak a mezőgazdálkodás, és az erdőgazdálkodás esetében is. 
Amennyiben a szükséges munkálatok nem kerülnek elvégzésre, akkor az erdők biodiverzítása 
jelentősen csökken, a klímaváltozás hatásai fokozottan érvényesülnek, bizonyos területek 
erdőborításra alkalmatlanná válnak. Hazánk medence jellegéből fakadóan a vízvisszatartás, az 
erdőtalajok vízellátottságának növelése szükséges. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Célkitűzések: A probléma megoldása csak komplex módon elképzelhető. Helyi szinten legfeljebb a 
vízerózió elleni védelem lehet hatásos! Tehát a magán és állami földterületek támogatása egyaránt 
indokolt. Területegységet csak a mikro, mezo, vagy makro vízgyűjtők szintjén lehet elképzelni. A célt 
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csak ezek egységes rendezésével lehet elérni. Alapvető fontosságú a már meglévő és a most kialakítás 
alatt lévő vízgazdálkodási tervekhez, intézkedésekhez való kapcsolódás, ezek összehangolása: a 
probléma feltárása (ok, okok kiderítése).  

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

o 18. cikk 1 (c) – gazdálkodást segítő fizikai infrastruktúra beruházások: víz-visszatartási és 
vízkormányzási beruházások:  
– táji léptékű vízrendezési beavatkozásokhzo kapcsolódva 
-  erdőtömb vagy erdőrészlet léptékben  

 
Szükséglet (19) 
(SZ19) Talaj- és erózióvédelmet szolgáló erdőgazdálkodási módok ösztönzése 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4/c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Az erdőgazdálkodás fenntartható biológiai alapjai, alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Cél: gazdálkodási módok talajkímélő kombinálása, fokozatos áttérés a folyamatos erdőborítást 
biztosító gazdálkodási módokra. 
 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

o 24. cikk: Agrár-erdészeti rendszerek (fás legelő + új konstrukciók, pl. „zöldítés”-t szolgáló 
használati mód kombinációs lehetőségek) 

o 25. cikk: Katasztófa-események, egyéb biotikus vagy abiotikus károsító események 
megleőzése, illetve károsdott erdészeti potenciál helyreállítása, 

o 26. cikk - az erdők környezeti értékét és ellenállóképességét javító - nem elsődlegesen 
termelő – beruházások: környezeti értéknövelő vagy klímaváltozás-tűrő átalakítás, továbbá 
közjóléti beavatkozások és beruházások 
 

Szükséglet (20) 
(SZ20) Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és hozzáadott 
értékének bővítése első sorban lokális biomassza energetikai hasznosítás által („bio-gazdaság”) 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 5/c 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Fejlesztési szükségletek azonosítása: Hazánkban a megújuló energia-termelés elsődleges forrása az 
erdei fa 79%), részaránya jelentős mértékben meghaladja mind az EU átlagot, mind a hasonló 
adottságokkal rendelkező tagállamokét. Ez a forrás ugyanakkor fenntartható, mivel az élőfa-készlet 
folyamatosan, évi 5 millió bruttó m3-el növekszik.  
Ugyanakkor a felhasználás jelentős mértékben ma még erőművi jellegű, ahonnan további költség 
árán kerül a végső felhasználókhoz, az egyéb forrásból származó energiahordozókkal azonos 
kiskereskedelmi áron. Ugyanakkor a fa és egyéb erdőgazdálkodási maradék az ország döntő részén 
helyi erőforrásként tekinthető, mivel az zömmel 30 km-en belül kitermelhető, illetve 
megtermelhető. Emellett a sziget-üzemű alternatív törpe-erőmű technológiák is gyorsan fejlődnek, 
így gazdaságosságuk, megtérülésük is egyre javul. A helyi biomasszára  alapozott megújuló 
energetikai hasznosítás növelésének legfőbb előnye a térségben maradó teljes erőforrás- és 
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tőkeáram, továbbá a kiszámíthatóság. Ezért célszerű - első sorban a helyi közszolgáltatási szféra 
számára - előmozdítani a szigetüzemű energiaszolgáltatás elterjesztését.  
Lehetőséget kell biztosítani komplex fejlesztésekre, konzorciumi projektekre, illetve a VP-n belüli 
egyéb és más operatív programok intézkedései közti szinergiákra. 
Emellett az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, továbbá az erdei termékek elsődleges feldolgozását célzó 
tevékenységek is jellemzően elláthatók a helyi mikro- és kisvállalkozások vagy akár közösségi 
gazdaságok bevonásával. Az erdőgazdálkodással összefüggő termékek diverzifikációja, illetve a 
hozzáadott érték növelése jelentős tartalékokkal rendelkezik a vidéki gazdaság szereplői számára.  

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Célkitűzés: Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és 
hozzáadott értékének bővítése első sorban lokális biomassza energetikai hasznosítás által („bio-
gazdaság”). Átfogó fejlesztés szükséges az erdészeti gépek területén, kiemelt figyelemmel a fán kívüli 
termékek gyűjtésére, termelésére, elsődleges feldolgozására, valamint a szükséges munkavédelmi 
eszközökre. 

 erdőgazdálkodási haszonvételek bővítése (fa és egyéb erdei termékek, maradékok, és 
melléktermékek kitermelése, kiszállítása és elsődleges feldolgozása) 

 erdőgazdálkodási termékek hozzáadott értékét növelő elsődleges feldolgozást célzó 
beruházások  

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 27. cikk: talaj,- és erőforrás kímélő erdőgazdálkodási, valamint az elsődleges feldolgozáshoz és 
piacra jutáshoz szükséges (termelő) gépberuházások 

 
Szükséglet (21) 
(SZ21) Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 5/e – szénmegkötési képesség erősítése  
 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
A magyarországi erdőállomány folyamatosan nő, ugyanakkor jelentősen elmarad a hasonló adottságú 
tagállamok és az EU-átlaga, valamint a hazai potenciál mögött. Ennek egyik döntő oka a szántóföldi 
termeléssel együtt járó éves kifizetésű szubvenciók jelenléte. Ezek összege  az utóbbi években - a 
világpiaci terményárak növekedése mellett is - igen jelentősen megnövekedett, amely mellett így 
rövid távon a mezőgazdasági termelésre kevésé alkalmas területeken is kis kockázat mellett 
jelentősen kifizetődőbb az erdőtelepítésnél. Ugyanakkor a hazai CO2-csökkentési célkitűzésben az 
erdők CO-2 megkötésének folyamatos növekedése az egyetlen valóban CO2 elnyelő tényező.  Az 
erdősítés mellett a különböző fásításoknak is jelentős szerepe lehet az erózióvédelem, pormegkötés, 
biomassza-potenciál területein, illetve a zöldítésben is.   
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Célkitűzés: Az ország erdő-borítottságának növelése az ösztönzők által. Az erdei biomassza 
legnagyobb mértékű és legjobb minőségű felhasználása, gyorsan növő fafajokból álló ültetvények 
fejlesztése által is. A települések és a kulturális értékek védelmét szolgáló közjóléti erdők telepítése.  

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 23. cikk - erdősítés és fásítás, 24. cikk - agrár-erdészeti rendszerek kialakítása  
 
Továbbá az 1/a-b-c prioritáshoz/fókuszterületekhez kapcsolódóan erdészetre vonatkozóan: 
Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1/a-b-c 
Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 
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A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 15. 16. és 36. cikk  
 
(a) Az elsősorban magánerdő-gazdálkodói célcsoport számára nyújtható szaktanácsadási rendszer megújítása: 
strukturálása és megerősítése 

Indoklás: 
Az erdőgazdálkodás a természeti környezet, első sorban a biodiverzitás, az élőhely-megőrzés, 
valamint a talaj, és vízgazdálkodás szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Nem kevésbé az 
erőforrások fenntartható használata tekintetében a széndikoxid-megkötés és a megújuló 
energiaforrások szolgáltatása révén. Ezzel egy időben a fatermékek tekintetében a globalizáció 
következtében folyamatos versenyhelyzetben is van.  Az EU-ban hatályos gazdálkodási, biztonsági és 
eredetigazolási előírások is egyre magasabb szintű és egyre összetettebb követelmények elé állítják a 
vállalkozásokat, amely szintén komoly befolyásoló tényezője a piaci hatékonyságnak. 
Magyarországon az erdőgazdálkodással 40%-ban jelentős szakmai előzményekkel rendelkező állami 
tulajdonú vállalkozások, míg 60%-ban magántulajdonosok gazdálkodó szervezetei foglalkoznak. 
Utóbbi körben jelentős arányt képviselnek a sem képzettséggel, sem gyakorlattal nem rendelkező 
tulajdonosok. A környezeti funkciók és a piaci pozíciók kiegyenlített fejlesztése érdekében tehát 
elengedhetetlen az erdőgazdálkodók támogatása egy szakmai és üzleti tudásmegosztást szolgáló 
strukturált, célzott és naprakész tanácsadási szolgáltatási program keretében is.  
A jelenlegi támogatott szaktanácsadás gyengeségei: a szaktanácsadási szolgáltatás nincs több éves 
program szintű stratégiával és akciótervvel alátámasztva; a szaktanácsadói kör tervszerű és magas 
minőségű továbbképzése nem megoldott; a szaktanácsadók igénybe vétele egyéni és eseti; a 
szaktanácsadás minőségének és hatékonyságnak nincs monitoring és értékelési rendszere. 
Célok, feladatok: 

 A tanácsadási stratégia kialakítása a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel 
összhangban és akkreditációja (VM), benne a tanácsadók továbbképzésének programja is,   

 A támogatott tanácsadás hatékonyságát jellemző indikátorok meghatározása, monitoring, 
értékelési és visszacsatolási rendszer kialakítása, 

 Részletes tanácsadási akcióterv kialakítása, és ez alapján történő lebonyolíttatása 
 A megújított szaktanácsadási rendszer elfogadtatása a célcsoport felé, használatának 

mennyiségi és minőségi megerősödése, a hatékonyság és hatásosság mérhetővé tétele. 
Kapcsolódó EMVA intézkedés: 16. cikk szerinti tanácsadói szolgáltatások 
 

(b) Az erdőgazdálkodás (agrárgazdaság) vállalkozásai, szakmai műhelyei és a tudásközvetítésre alkalmas 
szakmai szervezetek operatív csoportjai által a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai prioritásokhoz illeszkedő, 
probléma-orientált KFI együttműködéseinek gyarapodása, ez által az erdőgazdálkodók gazdasági és környezeti 
hatékonyságának növelése 

Indoklás: 
Fejlesztési szükséglet azonosítása (erdészet): Az erdészet, mint a hosszú távú fenntarthatóságot 
megkövetelő gazdálkodási mód fokozottan kitett a biotikus és abiotikus eredetű környezeti 
hatásoknak, valamint a világpiaci trendeknek. Ezért mind a környezeti és közjóléti szolgáltatások, 
mind a gazdálkodási hatékonyság erősítése érdekében különösen jelentős, hogy a legkorszerűbb 
kutatási és fejlesztési eredmények és lehetőségek minél gördülékenyebben szolgálhassák a 
gazdálkodást, illetve, hogy a gazdálkodók problémáira és igényeire fókuszált együttműködések 
elterjedjenek és megerősödjenek. Jelenleg Magyarországon a gazdaság-orientált erdőgazdálkodási 
KFI együttműködések lényegében alkalmiak, ilyen jellegű, az agrárgazdasági ágazat számára 
kialakított ösztönző rendszer nem működik. Ennek következtében az ösztönzőkért folytatott 
versenyben más - jóval kiszámíthatóbb gazdasági környezetben működő – szektorokkal szemben 
jelentős hátrányt szenvednek.  
Célok, feladatok: 
Erdőgazdálkodási KFI prioritások, összhangban az ágazat 2014-2020-ra meghatározott fejlesztési 
irányaival: 

 az erdőgazdálkodás fenntartható biológiai alapjainak, mint termelési potenciálnak biztosítása 
és megerősítése, 

 az erdőgazdálkodás korszerű és fenntartható gazdasági alapjainak biztosítása (gazdálkodási 
módok, gazdálkodás biztonságának javítása, haszonvételi lehetőségek, együttműködések) 
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 az erdők közjóléti funkcióinak kibővítése és erősítése (közjóléti erdősítés és fásítás, 
turisztikai hasznosítás) 

Kapcsolódó EMVA intézkedés: 36. cikk együttműködés, innovációs projektek és klaszterek 
 
(c) Az erdőgazdálkodók számára továbbképzési stratégia kialakítása a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai 
célkitűzésekkel összhangban és akkreditációja (VM), benne a tanácsadók továbbképzésének programja is 

Indoklás: 
Az erdőgazdálkodással foglakozó vállalkozások mind a gazdálkodás ökológiai potenciáljának 
fenntartása és erősítése, mind a gazdálkodási és piaci feltételrendszerek egyenrangú kihívást 
jelentenek, így a folyamatos tudásbővítés nélkülözhetetlen. Ugyanakkor jelentős különbségek vannak 
az állami tulajdonú – jellemzően nagy – gazdaságok, valamint a kisebb magángazdaságok és 
közösségi gazdálkodásban érintett kistulajdonosok tudásszükséglete, a számukra hasznos 
ismeretátadási módok és eszközök között. A jelenlegi támogatott szakmai továbbképzési rendszer 
gyengeségei: nincs több éves, a gazdálkodói kör szükségletei szerint differenciált program szintű 
stratégiával és akciótervvel alátámasztva, a támogatott programba vonható képzési formák és elemek 
számára nincs kidolgozott minősítési (akkreditációs) rendszer, a szakmai továbbképzési aktivitások 
esetiek, a képzés minőségének és hatékonyságnak nincs monitoring és értékelési rendszere. 
Kapcsolódó EMVA intézkedés: 15. cikk szerinti szakmai továbbképzés 
Célok, feladatok: 

 A képzési stratégia kialakítása a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel 
összhangban és akkreditációja (VM), benne a szakmai továbbképzést végzők 
továbbképzésének programja is,   

 A támogatott képzés hatékonyságát jellemző indikátorok meghatározása, monitoring, 
értékelési és visszacsatolási rendszer kialakítása, 

 Részletes képzési akcióterv kialakítása, és ez alapján történő lebonyolíttatása 
 A megújított képzési rendszer elfogadtatása a célcsoport felé, használatának mennyiségi és 

minőségi megerősödése, a hatékonyság és hatásosság mérhetővé tétele. 
 

Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc szakterületen: 

 
Szükséglet (22) 
(SZ22) Élelmiszeripari KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű 
termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása, szerkezetátalakítás,  piacra jutást 
célzó fejlesztések.*5 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 2/ab(2/c), illetve új EMVA rendelet szerint 3A 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
A versenyképesség javítását célozza – elsősorban hazai nyersanyagokra építve – a lehető 
legmagasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, kihasználva az egyes szakágazatok hazai 
önellátást meghaladó termelési potenciálját. A Magyarországon jó minőségben és gazdaságosan 
megtermelhető mezőgazdasági nyersanyagokat lehetőleg Magyarországon kell feldolgozni, és ebből 
kell biztosítani a hazai ellátást. A hazai ellátásbiztonság erősítése és a választékbővítés mellett reális 
cél az egységes EU piac kínálta, valamint világpiaci exportlehetőség bővítése. A magyar élelmiszer-
feldolgozási ágazat szerkezete miatt alapvetően nem versenyképes a tömegáruk globális piacán. A 
vállalkozások 95%-a KKV, és a nagyvállalatnak számító cégek is legfeljebb közepes méretűeknek 
számítanak nemzetközi összehasonlításban. Kitörési pontot a feldolgozás számára a magasabb 
hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű termékek előállítása jelent, kihasználva a kiváló beltartalmi 
értékekkel rendelkező alapanyagok által nyújtott lehetőségeket, a speciális elvárások által gerjesztet 

                                                 
5 új EMVA rendelet módosítások miatt 3A fókuszterüethez lesz programozva, a VP forrásallokáció ennek megfelelő módosításáig itt szerepel. 
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igényeket, valamint a bővülő külpiaci keresleten alapuló exportlehetőségeket. Ezek alapján törekedni 
kell a különleges minőségű, ill. különleges fogyasztói igényeknek megfelelő termékek előállítására, a 
réspiacok igényeinek kielégítésére.  
- Ehhez számos alapfeltétel adott, azonban a vállalkozások nem képesek megfelelő ütemben és 

rugalmassággal modernizálni termelő kapacitásaikat. 
- A piac igényeit az esetek zömében a kereskedelem közvetíti a feldolgozók, és rajtuk keresztül az 

alapanyag-termelők felé. A kiskereskedelmi igények rugalmas és gazdaságos kielégítése számos 
esetben javítható vertikális és horizontális együttműködések útján.   

- Az innovációs együttműködések (O.CS: 36. cikk szerinti) integráns részeleme valamely korszerű 
termék, technológia, eljárás gyakorlati kipróbálása, amely beruházást igényel az 
együttműködésben részt vevő vállalkozói partnereknél. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Vállalati szerkezetátalakítást, versenyképesebb termékstruktúra kialakítását, magasabb 
hozzáadott értékű termékek előállítását és piacra jutást elősegítő termelő beruházások 

 Hozzáadott érték növelésére irányuló (36. cikk alapján támogatott) együttműködésben 
megvalósuló innovációs projektek keretében szükséges (kísérleti) beruházások 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  
 18. cikk 1. (b) - fizikai beruházás 

Szükséglet (23) 
(SZ23) Az élelmiszeripari vállalatok által felhasznált inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) 
hatékonyságjavítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság fenntartható 
fejlesztése érdekében 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 5/b 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
Az élelmiszer-termékek világpiacán, valamint az unió belső piacán az élelmezésbiztonság egyik 
legfontosabb összetevője az élelmiszer ára. A városi népesség koncentrációja és a városiasodás miatt 
ez a szempont a feldolgozott élelmiszerek piacán fokozottan érvényesül. A feldolgozott élelmiszerek 
ára döntő mértékben a feldolgozás hatékonyságán múlik, amelyben Magyarország az EU-27 
összevetésben is lényeges hátrányban van, első sorban olyan technológiai lemaradások miatt, 
amelyek mellett a termelés energia, víz, alapanyag, és egyéb inputok szükségesnél magasabb arányú 
bevonásával valósítható meg. Ugyanakkor az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások fejlesztése csak az 
élelmiszer-biztonság és a fenntarthatóság szem előtt tartásával történhet. Ezért fejlesztési 
beavatkozási lehetőség első sorban az input-hatékonyság (első sorban energia-, víz, nyersanyag), 
valamint a vállalatirányítási rendszerek javítása irányában indokolt.  

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Cél:  
Az élelmiszeripari vállalatok által felhasznált inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) 
hatékonyságjavítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság fenntartható 
fejlesztése. 

 Élelmiszer-feldolgozás erőforrás-hatékonységének javítására irányuló (36. cikk alapján 
támogatott) együttműködésben megvalósuló innovációs projektek keretében szükséges 
(kísérleti) beruházások 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  
 18. cikk 1. (b) – fizikai beruházás 
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Szükséglet (24) 
(SZ24) Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi 
rendszerekben; Új részvétel támogatása önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 3/a 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
A jelenleginél szélesebb körben ismertté és vonzóvá kell tenni az Európai Unió minőségpolitikai 
intézkedéseit, kiemelten azokat a közösségi szintű tanúsítási lehetőségeket, amelyekkel egy-egy 
termék, vagy termékcsoport eredetét, ökológiai állapotát, különleges hagyományos minőségét lehet 
kiemelni és megkülönböztető jelzéssel ellátni a hasonló termékek kínálatából az Unió egész területén. 
Ösztönözni és segíteni kell a termelők, termelői közösségek jelentkezését és részvételét az Uniós 
rendszerekben. Elő kell segíteni az értéknövelést, marketinget szolgáló nemzeti minőségi rendszerek 
bevezetését (termék-, termékcsoport szintű rendszerek, regionális rendszerek), ill. a már meglévő 
rendszerek működését tovább kell fejleszteni. Az Európai szabályozási keretek lehetőségeinek 
figyelembe vételével kiemelten támogatni kell azokat a terméktanúsítási rendszereket, amelyek a 
hazai termékek kínálatában különböztetik meg a fogyasztók számára is jól azonosítható módon 
azokat, amelyek egyedi hozzáadott értékkel rendelkeznek. 
 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 
Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben; Új részvétel támogatása nemzeti minőségi 
rendszerekben; Új részvétel támogatása önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben;  
Minőségi rendszerek ismertségének és vonzerejének erősítése, tudatosítása 
 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 17. cikk  
 

Továbbá az 1/a-b-c prioritáshoz/fókuszterületekhez kapcsolódóan élelmiszer-feldolgozásra 
vonatkozóan: 
Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1/a-b-c 
Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 15. 16. és 36. cikk  
 
(a) Az elsősorban a mikro- és kisvállalkozó élelmiszer feldolgozói célcsoport számára nyújtható szaktanácsadási 
rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése 

Indoklás: 
Az élelmiszer feldolgozás a globalizáció következtében egyre erősödő versennyel szembesül, mind a 
belföldi, mind az exportpiacokon.  Emellett az EU-ban hatályos élelmiszerlánc-biztonsági előírások, 
illetve a fogyasztói elvárások is egyre magasabb szintű és egyre összetettebb követelmények elé 
állítják a vállalkozásokat, amely szintén komoly befolyásoló tényezője a piaci hatékonyságnak. A 
piaci pozíciók megőrzése és erősítése érdekében tehát elengedhetetlen a vállalkozások 
eredményességének támogatása, a szakmai és üzleti tudásmegosztást szolgáló strukturált, célzott és 
naprakész tanácsadási szolgáltatási program keretében.  
A jelenlegi támogatott szaktanácsadás gyengeségei:  
- a szaktanácsadási szolgáltatás nincs több éves program szintű stratégiával és akciótervvel 
alátámasztva  
- a szaktanácsadók igénybe vétele egyéni és eseti,  
- minőségének és hatékonyságnak nincs monitoring és értékelési rendszere. 
- a szaktanácsadói kör tervszerű és magas minőségű továbbképzése nem megoldott,  
Célok, feladatok: 
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 A tanácsadási stratégia kialakítása a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel 
összhangban és akkreditációja (VM), benne a tanácsadók továbbképzésének programja is,   

 A támogatott tanácsadás hatékonyságát jellemző indikátorok meghatározása, monitoring, 
értékelési és visszacsatolási rendszer kialakítása, 

 Részletes tanácsadási akcióterv kialakítása, és ez alapján történő lebonyolíttatása 
 A megújított szaktanácsadási rendszer elfogadtatása a célcsoport felé, használatának 

mennyiségi és minőségi megerősödése, a hatékonyság és hatásosság mérhetővé tétele. 
Kapcsolódó EMVA intézkedés: 16. cikk szerinti tanácsadói szolgáltatások 
 

(b) Az alapanyag termelők, feldolgozók, kutatással, fejlesztéssel, innovációval foglalkozó szakmai műhelyek és a 
tudásközvetítésre alkalmas szakmai szervezetek operatív csoportjai által a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai 
prioritásokhoz illeszkedő, probléma-orientált KFI együttműködéseinek gyarapodás. A piaci igényekre reagáló 
korszerű termékek, technológiák és eljárások kidolgozása, bevezetése és elterjesztése. 

Indoklás: 
Az ágazat versenyképességi hátrányának egyik oka, hogy az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó 
vállalkozások – különösen a mikro- és kisvállalkozások – esetében jellemző a követő, legfeljebb az 
önfenntartást megcélzó stratégia. Ahhoz, hogy a vállalkozások ezen túllépjenek, szükséges, hogy a 
kutatási és fejlesztési eredmények és lehetőségek minél gördülékenyebben szolgálhassák a 
gazdálkodást, illetve, hogy a gazdálkodók problémáira és a trendek által diktált lehetőségekre 
fókuszált, magas szintű innovációs együttműködések elterjedjenek és megerősödjenek. Jelenleg 
Magyarországon az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások K+F+I aktivitása nemzetközi 
összehasonlításban igen alacsony. Saját K+F+I kapacitással általában nem rendelkeznek, nem ismerik 
a rendelkezésre álló eredményeket és a kutatóhelyek által biztosított lehetőségeket, az élelmiszeripari 
KFI együttműködések lényegében alkalmiak. Ilyen jellegű, az agrárgazdasági ágazatok számára 
kialakított ösztönző rendszer nem működik. Ennek következtében az ösztönzőkért folytatott 
versenyben más - jóval kiszámíthatóbb gazdasági környezetben működő – szektorokkal szemben 
jelentős hátrányt szenvednek.  
Célok, feladatok: 
Élelmiszer-feldolgozási KFI prioritások, összhangban az ágazta 2014-2020-ra meghatározott 
fejlesztési irányaival: 

 az erdőgazdálkodás fenntartható biológiai alapjainak, mint termelési potenciálnak 
versenyképesség javítása a hozzáadott érték növelésével: piaci keresletre reagáló, innovatív 
termékek kifejlesztése, tesztelése; 

 versenyképesség javítása az erőforrás-hatékonyság javításával: az alapanyag, energia, víz és 
élőmunka felhasználás hatékonyságát javító fejlesztéseket megalapozó megoldások; 

 a gazdálkodási hatékonyság javításának egyéb eszközei és módjai: innovatív együttműködési, 
vállalatirányítási és piacra jutási megoldások. 

Kapcsolódó EMVA intézkedés: 36. cikk együttműködés, innovációs projektek és klaszterek 
A „jó állam” szemléletének és gyakorlatának erősítése, az e-szakigazgatás fejlesztésének szakmai 
előkészítése az érintettek bevonásával. Fejlesztési szükséglet azonosítása (agrár-szakigazgatás): A 
teljes élelmiszerlánc-vertikum látható részének nettó árbevétele 12-13 ezer milliárd Ft évente. 
Ugyanakkor közismert tény, hogy a szektorban kiugróan magas a be nem vallott bevételek, jövedelmek 
aránya. Az EMVA meghatározott fejlesztési eszközei között nem szerepel a „jó állam” célokhoz igénybe 
vehető eszköz, ugyanakkor az élelmiszerlánc-felügyelet és a faanyag származásigazolás területén több 
százezres ügyfélkörrel dolgozik együtt a hatóság. Ugyanez igaz más hatósági tevékenységekre: 
erdészet, halászat, növény- és talajvédelem. Ugyanakkor a közösségi szabályozás minden szakterület 
esetében sokasodó szabály-együttessel operál. Ezek összehangolt és hatékony alkalmazása új szervezeti 
módszereket igényel. A Nemzeti Középtávú Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2014-2020 (elfogadás 
előtt) a következő célokat és módszereket tűzi maga elé: tudásbázis-építés, tudásmegosztás és 
szemléletformálás, végső soron pedig az élelmiszerlánc kifehérítése, az a vállalkozók számára olcsóbb, 
megelőző, szolgáltató és együttműködő szakigazgatás. 
Mivel a szakigazgatási rendszer - mint állami szolgáltatás - fejlesztésének az innovációs projekt alapján 
történő megvalósítására az EMVA nem tartalmaz felhasználható eszközt, ezért azt az ERFA és ESZA 
forrásokkal tervezzük a GINOP (e-közigazgatás) és az EFOP (laborhálózat racionalizálása) keretei 
között.  
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(c) Az első sorban a mikro- és kisvállalkozó élelmiszer feldolgozói célcsoport számára nyújtható szakmai 
továbbképzési rendszer megújítása: strukturálása és megerősítése 

Indoklás: 
Az élelmiszer-feldolgozással foglakozó mikro- és kisvállalkozások fejlődésének jelentős akadálya, hogy 
nem rendelkeznek megfelelő technológiai, élelmiszerbiztonsági és vállalkozási ismeretekkel. 
Biztosítani kell számukra a könnyen elérhető, gyakorlati ismeretekre irányuló – iskolarendszeren 
kívüli – képzési/továbbképzési lehetőségeket.    A jelenlegi támogatott szakmai továbbképzési 
rendszer gyengeségei:  
- nincs több éves program szintű stratégiával és akciótervvel alátámasztva,  
- a támogatott programba vonható képzési formák és elemek számára nincs kidolgozott minősítési 
(akkreditációs) rendszer,  
- a szakmai továbbképzési aktivitások esetiek, a képzés minőségének és hatékonyságnak nincs 
monitoring és értékelési rendszere. 
Célok, feladatok: 

 A képzési stratégia kialakítása a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel 
összhangban és akkreditációja (VM), benne az oktatást végzők továbbképzésének programja 
is,   

 A támogatott képzés hatékonyságát jellemző indikátorok meghatározása, monitoring, 
értékelési és visszacsatolási rendszer kialakítása, 

 Részletes képzési akcióterv kialakítása, és ez alapján történő lebonyolíttatása 
 A megújított képzési rendszer elfogadtatása a célcsoport felé, használatának mennyiségi és 

minőségi megerősödése, a hatékonyság és hatásosság mérhetővé tétele. 
Kapcsolódó EMVA intézkedés: 15. cikk szerinti szakmai továbbképzés. 

 
Szükséglet (25) 
(SZ25) Rövid ellátási láncok (REL) fejlesztése 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 3a 

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A rövid ellátási láncban résztvevő termelők jellemzően a legkisebbek (egyéni, vagy mikro-
vállalkozások), így érdekérvényesítő képességük gyenge és nem járatosak az összetett támogatási 
rendszerek használatában, ezért fontos, hogy legyen elkülönített kerettel rendelkező, közérthető, 
probléma fókuszált tematikus alprogram a fejlesztésükre. A rövid ellátási lánc neo-tradicionális 
(pl. on-line értékesítés, közösség támogatta mezőgazdaság) formáinak elterjedtsége elmarad a 
nyugat-európaitól, a tradicionális formák (piacok, útszéli árusítás) elterjedtek, ugyanakkor 
jelentős humánerőforrás- és eszközfejlesztést igényelnének a biztonságos és jövedelmező 
működéshez. A rövid ellátási láncok fogyasztói igényeket kielégítő fejlesztéséhez nincs elég 
felkészült és megfelelő eszközökkel ellátott szervező és termelő. A helyi minőség rendszerek 
száma magas, azonban ezek döntő többsége nem tanúsításhoz kötött, így az élelmiszerlánc-
biztonságot kevés esetben növelik és a társadalmi ismertségük-elfogadottságuk jellemzően 
alacsony szintű. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a 
fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú 
gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc. A tematikus alprogram a tradicionális és a neo-
tradicionális rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját, a termelői részvétel és 
felkészültség erősítését tűzi ki célul, ehhez: 
 A termelők értékesítési lehetőségeinek javítása a rövid ellátási lánc (REL) hagyományos és 

újszerű (tradicionális és neo-tradicionális) formáinak szervezet fejlesztésével, azaz a 
szervező együttműködések kialakításával és működtetésével 
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 A rövid ellátási láncban (REL) résztvevő szervezők és termelők  társadalmi elfogadásának és a 
fogyasztói  bizalomnak a növelése promócióval 

 A rövid ellátási lánc (REL) élelmiszerbiztonságának növelése a nyomon-követés és a 
jogszabályi megfelelés együttműködésben és termelői szinten történő fejlesztésel 

 A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők piacképességének javítása a kereskedelmi 
és marketing ismereteik fejlesztésével 

 A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők hatékonyságának és jövedelmezőségének 
javítása az energia-hatékony kereskedelmi eszközök és kapacitások fejlesztésével 

 A rövid ellátási láncban (REL) résztvevő szervezők és termelők tudástranszferjének és 
innovációs aktivitásának erősítése 

 A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők és szervezőik érdekképviseletének és 
hálózatos együttműködésének erősítése 

 A rövid ellátási láncokkal (REL) kapcsolatos adatgyűjtés és elemzés (statisztika, monitoring, 
kutatás) rendszer jellegű fejlesztése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  
Önálló tematikus alprogram keretében, a következő intézkedések alkalmazásával: 

 36. cikk: 16.4 vertikális és horizontális együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és 
a helyi piacok kialakításáért és fejlesztéséért  

 36. cikk: 16.4. helyi összefüggésben végzett promóciós tevékenység támogatása a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztéséért 

 15. cikk: 1.1. a felnőtt képzés és szaktudás megszerzésének támogatása 
 15. cikk: 1.2. demonstrációs és tájékoztatási tevékenység támogatása 
 16. cikk: 2.1. Támogatás a szaktanácsadási tevékenység igénybevételére 
 18. cikk: 4.2. beruházási támogatás a feldolgozás, piacrajutás/marketing és az agrártermékek 

fejlesztésének területén  
 36. cikk: 16.1 a mezőgazdaság termelékenységének és fenntarthatóságának fejlesztéséért 

létrejövő EIP operatív csoportjainak létrehozásához és működéséhez nyújtott támogatás. 
Tervezés alatt: 

 17. cikk: A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei 
 28. cikk: Termelői csoportok 

 

Agrárkörnyezetgazdálkodás, természetmegőrzés, környezet- és vízgazdálkodás szakterületen: 

 
Szükséglet (26) 
(SZ26)A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és élőhelyek igényeit 
figyelembevevő földhasználat 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés alatt 
álló területekhez, és fenntartásukban kiemelt szerepe van a megfelelő földhasználatnak. A 
természeti értékek megőrzésében kiemelt szerepe van a környezetkímélő gazdálkodás 
elterjesztésének. A mezőgazdasági földhasználat minden ágában (szántóművelés, 
gyepgazdálkodás, ültetvények) sokszínű, a természetközeli élőhelyek kialakításával és 
megőrzésével, a természetvédelmi szempontból értékes állat- és növényfajok számára megfelelő 
táplálkozó-, szaporodási- és pihenőhelyek biztosításával az aktív természetvédelem rendszerének 
kiterjesztése a cél. A fajok megőrzése érdekében az élőhelyek fajgazdagságának növelése 
szükséges, illetve kiemelt figyelmet kell fordítani az agresszív idegenhonos fajok terjedésének 
visszaszorítására. 
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d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A természeti értékek megőrzését, fejlesztését biztosító földhasználati módok elterjesztése. 
 Az élőhelydegradációs folyamatok csökkentése. 
 A Natura 2000 területek megőrzése és fejlesztése; a Natura 2000 területek természetvédelmi 

helyzetének javítása a környezetkímélő földhasználati módok ösztönzésével. 
 A Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó tervezés fejlesztése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Kompenzációs kifizetés hektáronként a mezőgazdasági N2000 területeken 
 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 
 Környezetvédelemhez és a magas természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének 

növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások mezőgazdasági területen 
 NATURA 2000/MTÉ területek kezelésére vonatkozó tervek támogatása 

 
Szükséglet (27) 
(SZ27) A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Természetföldrajzi adottságaink sokszínű tájak és gazdag természetes élővilág kialakulását tették 
lehetővé, melyek nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő értéket képviselnek és a Kárpát-
medencében egyedi ökológiai egységet képeznek. Ezen ökológiai hálózatnak a fenntartása kiemelt 
fontosságú. Természetes és természetközeli élőhelyeink a mezőgazdasági termelés 
szempontjából is alapvető ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek megfelelően kiemelt 
figyelmet kell fordítani az ökológiai hálózat fenntartására, a természetes/természetközeli 
élőhelyek feldarabolódásának megakadályozására, a táji értékek megőrzésére. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

A meglévő természeti területek közti összeköttetések megteremtése, a tájak ökológiai értékének 
javítása, a tájelemek változatosságának visszaállítása. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Kompenzációs kifizetés hektáronként a mezőgazdasági N2000 területeken 
 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 
 NATURA 2000/MTÉ területek kezelésére vonatkozó tervek támogatása 

 
Szükséglet (28) 
(SZ28) Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A; 4B; 4C; 5E 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Számos területen a hagyományos extenzív gazdálkodási módszerek háttérbe szorulása, és ezzel 
párhuzamosan az extenzív mezőgazdálkodás által kialakított és fenntartott természetközeli 
élőhelyek állapotának romlása, illetve a környezeti problémák növekedése figyelhető meg. Ezen 
területeken kiemelt feladat az extenzív gazdálkodás ösztönzése. 
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d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Az extenzív tájgazdálkodás széleskörű elterjesztése, különösen a hátrányos adottságokkal 
rendelkező területeken. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Kompenzációs kifizetések a HMT után hektáronként a hegyvidéki, hátrányos természeti 
adottságokkal, ill. egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken 

 
Szükséglet (29) 
(SZ29) A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás 
fejlesztése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A; 4B; 4C 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A környezettudatos gazdálkodás széles körben való elterjesztése (környezetkímélő, 
környezetbarát módszerek alkalmazása) révén megvalósuló, a terület agro-ökológiai 
adottságaihoz igazodó földhasználat mérsékli a termelés kockázatát, hozzájárul a természeti 
értékek fennmaradásához, a környezeti állapot javulásához, a biológiai sokféleség megőrzéséhez. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A környezetbarát gazdálkodási módok alkalmazásának ösztönzése (pl.: agrár-
környezetgazdálkodás, Natura 2000 támogatás). 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 
 Környezetvédelemhez és a magas természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének 

növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások mezőgazdasági területen 
 Ökológiai termelés (áttérés, folytatás) támogatása, HMT után hektáronként 

 
Szükséglet (30) 
(SZ30) Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A; 4C 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Az ökológiai gazdálkodás elterjesztése hozzájárul a vízkészletek és termőföld jó állapotának 
megőrzéséhez, a környezetterhelés mérsékléséhez, emellett nagyobb élőmunka-igénye révén 
növeli a foglalkoztatottságot. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Az ökológiai gazdálkodás támogatása (beleértve az ökológiai gazdálkodásra való áttérés 
ösztönzését is). 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Ökológiai termelés (áttérés, folytatás) támogatása, HMT után hektáronként 
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Szükséglet (31) 
(SZ31) A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták megőrzése) 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A különböző gazdálkodási rendszerekben a magas genetikai értéket képviselő és sokszor 
kihalással/genetikai erózióval fenyegetett mezőgazdasági szempontból értékes növény- és 
állatfajok/fajták védelme. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése. 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
 A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása 

 
Szükséglet (32) 
(SZ32) A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4B; 5A 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

Az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelve (VKI) alapkövetelménye, hogy a Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervben (VGT) megállapított környezeti célkitűzést, azaz a vizek jó állapotát, 2015-
ig el kell érni. Mivel a mezőgazdasági tevékenység hatással van a vizek mennyiségi és minőségi 
állapotára, ezt a hatást olyan mértékben kell csökkenteni, amennyire a vizek jó állapota 
szempontjából szükséges. Mind a terhelések, mind az intézkedések hatása bizonyos 
időeltolódással jelentkezik, ezért fontos az intézkedések időben történő megkezdése.  

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek megfelelő 
hasznosításának ösztönzése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Kompenzációs kifizetés hektáronként a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett 
mezőgazdasági területeknek 

 
Szükséglet (33) 
(SZ33) A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve 
mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4B; 4C 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
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A talaj hazánk egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erőforrása, melynek védelme, 
termékenységének fenntartása nem csupán a földhasználó, hanem a társadalom hosszú távú 
érdeke. A kedvező hazai természeti adottságoknak köszönhetően a jó minőségű talajok aránya és 
a nagy termőképességű talajok kiterjedése jelentős. A kedvező adottságokat azonban természetes 
talajpusztulási folyamatok és az emberi beavatkozások (pl. helytelen agrotechnika és 
vegyszerhasználat, mezővédő erdősávok kiirtása) egyaránt károsítják. Ezen folyamatok a 
talajtermékenység csökkenése mellett a mezőgazdasági termelés költségeinek növekedését, az 
ökológiai, vízháztartási körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok felhalmozódását 
(élelmiszerbiztonság), valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyeződését okozzák. Cél a talaj 
fokozott védelme és termékenységének hosszú távú fenntartása, a talaj megfelelő megújulását 
elősegítő használat ösztönzése. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Talajvédő agrotechnika és gazdálkodás megvalósításának ösztönzése. 
 A talajdegradációs folyamatok megelőzését, illetve mérséklését biztosító földhasználati módok 

elterjesztése. 
 A különböző talajdegradációs folyamatok (pl. talajerózió, elsavanyodás, talajtömörödés) 

hatásainak csökkentése különböző agrotechnikai módszerek alkalmazása révén. 
 A környezetbarát tápanyag-gazdálkodás gyakorlatának elterjesztésével a talaj negatív 

tápanyagmérlegének egyensúlyba hozása. 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 

 
Szükséglet (34) 
(SZ34) Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4B; 4C 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A környezettudatos tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem hiánya a vizek minőségének 
veszélyeztetése mellett kedvezőtlen hatással van a talajok állapotára is.  

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A talaj, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelmét biztosító, környezettudatos tápanyag-
gazdálkodás és növényvédelem elterjesztése. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 
 

Szükséglet (35) 
(SZ35) Mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A (4C) 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 
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A kedvezőtlen adottságú területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók 
támogatása hozzájárul a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához, a vidéki 
foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítéshez. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 A mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése. 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 
 Kompenzációs kifizetések a HMT után hektáronként a hegyvidéki, hátrányos természeti 

adottságokkal, ill. egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken 
 

Szükséglet (36) 
(SZ36) Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése 
 

a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1A; 1B 
 

b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  
 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

 kidolgozás alatt 
 

d. Fejlesztési célok és feladatok: 
 kidolgozás alatt 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 kidolgozás alatt 
 

Vidékfejlesztés, vidéki közösségek és gazdaság szakterületen: 

 
Szükséglet (37) 
(SZ37) Többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító integrált módszertani és szolgáltató terek 
létrehozása és működtetése 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 1A, 6B, 6C 

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A 2014-20210 közötti időszak legfontosabb vidékfejlesztési céljai között szerepel a helyi 
társadalmi környezet megújítása, a közösségi terek rekonstrukciója, valamint a valós helyi 
igényekre alapozott szolgáltatásfejlesztés, amelyek nélkül a helyi gazdaságfejlesztési intézkedések 
sem tudnak jelentős (térségi) hatást elérni. Mindezek alapján az életminőség javító és 
gazdaságfejlesztési intézkedések éles elkülönítése helyett a térségi projekteken belül a két típusú 
fejlesztés összehangolását kell biztosítani. A jelenleg is működő közösségi szolgáltató terek 
(IKSZT-k) egyik legfőbb problémája a megfelelő humán erőforrás hosszú távú biztosítása, a helyi 
jelenlét erősítése, ezért elengedhetetlen a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező 
humán erőforrás jelenlétének biztosítása. Az EMVA keretében megvalósuló intézkedések alapvető 
célja mindezek mellett, hogy hozzájáruljanak az erodálódó tárgyi és szellemi kulturális örökség 
megőrzéséhez, a szegénység csökkentéséhez, valamint elősegítsék a minél szélesebb körű 
társadalmi befogadást és felzárkózást. 
 

d. Fejlesztési célok és feladatok: 
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A helyi közösség egészét szolgáló többfunkciós közösségi szolgáltató terek – lehetőség szerint 
meglévő épületekben. Jelenleg működő Integrált Közösségi Szolgáltató Terek továbbfejlesztése, 
működtetésének finanszírozása. EMVA forrásból biztosítható az épületfelújítás, a szükséges 
eszközök beszerzése, az infrastruktúra fejlesztése; a létrejövő többfunkciós tér működtetéséhez 
az emberi erőforrás finanszírozását (bérjellegű költségek) más forrásból szükséges biztosítani; ez 
utóbbi elengedhetetlen feltétel az intézkedés megvalósításában. Helyi önkéntes munka 
feltételeinek kialakítása (önkéntesek fogadása). Tervezett elemei: 
 Integrált könyvtár, információs és közösségi szolgáltatás („település nappalija”) – megyei 

szintű pénzügyi és szakmai koordinációval; 
 Alapvető (szociális és és műszaki infrastrukturális) szolgáltatásokat biztosító közösségi terek 

– kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű településeken, szegregátumokban; 
 Mezőgazdasági gyakorlati tudásátadást szolgáló terek, bemutató kertek, tankertek - a táj- és 

környezetgazdálkodási szemléletformálás céljából, a gyakorlatban mutatják be egy 
gazdálkodási egység működését, előnyben részesítve az őshonos és tájfajtákat alkalmazó, a 
háztáji, illetve ökológiai gazdálkodási formát. Elsősorban a népi építészeti értéket képviselő, 
használaton kívüli épületek, majorok, tanyák, iskolakertek lehetnek a helyszínek. 

 Sport-, szabadidős- és öntevékeny kulturális tevékenységek, tanórán kívüli foglalkozások, 
önismereti képzések, mentális tréningek, programok támogatása. Elsődleges cél a helyi 
közösség aktív részvételének elősegítése, a helyi értékek megőrzése, illetve új értékek 
létrehozása. 

 A képzett fiatalok helyben tartása, illetve hazatérése érdekében „fecskeház” típusú 
fejlesztések, szolgálati lakások támogatása (szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódva!). 

 Az örökségvédelemmel kapcsolatos helyi stratégiák, feladatok, fejlesztési tervek 
meghatározása, az örökség megőrzését, fenntartását és továbbadását biztosító tevékenységi 
formák, a hasznosítást szolgáló beruházások támogatása. Cél a helyi tárgyi és szellemi 
kulturális, néprajzi, természeti örökség fenntartását, illetve későbbi hasznosítását szolgáló 
integrált fejlesztések előkészítése, a helyi kulturális örökség számbavétele és értelmezése. 

 Fiatalok számára a térségre jellemző kézműves és népi iparműveszeti hagyományok 
megismertetését, a hagyományos mesterségek elsajátítását célzó gyakorlatorientált képzési 
programok. 

  

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 21. cikk 1/ a) b) d) g) h) 
 

Szükséglet (38) 
(SZ38) Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 6A 

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A gazdaságfejlesztési intézkedések tekintetében alapvető szempont, hogy a vidéki térségek között 
jelentős különbség mutatkozik a vállalkozásfejlesztési potenciál között, sok esetben minimális a 
forrás adszorpciós képesség. A hosszú távú versenyképesség érdekében a hagyományos 
eszközbeszerzési és beruházási támogatások mellett kiemelt hangsúlyt kell fordítani ezen 
képességek fejlesztésére, a vállalkozások humán hátterének megerősítésére, a vállalkozói 
tudatosság erősítésére, illetve az együttműködések ösztönzésére. A helyi gazdaságfejlesztés fontos 
aspektusa, hogy számos gazdasági szolgáltatáshoz való hozzáférés a kistelepüléseken élők 
számára helyben nem biztosított. Azon társadalmi-gazdasági perifériális térségekben, ahol a 
szaktudás, a tőke, a vállalkozási szemlélet hiánya miatt a lakosság vállalkozóvá válása nem reális, 
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ugyanakkor a munkalehetőségek hiánya sürgős beavatkozást kíván, a gazdaságszervezés 
alkalmas megoldásának tűnik a közösségi – szövetkezeti – vállalkozások formája is. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok6: 

 Vállalkozói együttműködések kialakításának támogatása; 
 Szolgáltatásfejlesztés keretében a vállalkozói inkubáció, a vállalkozói mobilitás, a hiánypótló 

szolgáltatások biztosításának, valamint minden termékköre vonatkozóan a rövid ellátási 
láncok kialakításának támogatása 

 Diverzifikációs intézkedések (primér termeléshez kapcsolódó hozzáadott érték növelés, 
valamint a nem mezőgazdasági tevékenységek felé való elmozdulás) támogatása, beleértve a 
kisléptékű, helyi élelmiszerfeldolgozás fejlesztését, a helyi értékesítéshez kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztését, a biomasszára alapozott közösségi vagy partnerségben 
megvalósuló megújuló energia-ellátási fejlesztéseket, a kisléptékű vidéki turizmus fejlesztését. 

 Társadalmi vállalkozások, a helyi/térségi együttműködésben megvalósuló, valamint a 
gazdaságfejlesztési és közösségi célú fejlesztéseket egyaránt magában foglaló, akár 
szövetkezeti típusú projektek támogatása, szociális gazdaság. 

 A munkahelyteremtés támogatása a vidéki térségekben. 
 

e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  
 20. cikk 1/ a) ii. 1/b) 
 18. cikk 
 21. cikk 

 
Szükséglet (39) 
(SZ39) Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését 
szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgltatások 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A, 4B, 5C, 6A, 6B 

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: - 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A vidéki települések, különösen a kistelepülések és a tanyák elérhetősége nehéz, infrastrukturális 
állapotuk jelentős fejlesztésre szorul. A megfelelő infrastruktúra mind az életminőség, így a 
népesség megtartása, mind a gazdasági fejlődés szempontjából alapvető. A nagyrészt vidéken 
koncentrálódó problémák azonnali és hatékony beavatkozást igényelnek, különös tekintettel arra, 
hogy több olyan jelenség is tapasztalható, amelyek akut válságokhoz vezethetnek. Ilyen például a 
fosszilis energia függőség és a természeti erőforrások folyamatos degradációjából fakadó 
alacsony klímarezíliencia, amely az élelmiszer és energia önellátás jelenlegi fokát tekintve 
szélsőséges helyzeteket eredményezhet. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Vidéki települési, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, beleértve az önkormányzati kezelésű 
utak fenntartását szolgáló fejlesztések támogatását (útkarbantartó gépek, eszközök), az 
elérhetőség javítását lehetővé tevő közösségi fejlesztéseket, közbiztonság javítását szolgáló 
fejlesztéseket (feltételes), falu-, tanyagondnoki szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztéseket, 
eszközök, gépjárművek beszerzését,  

 Helyi, közösségi, kisléptékű megújuló energiatermelési és szolgáltatási infrastruktúra 
fejlesztések, helyi megújuló energiastratégia kidolgozása 

 Kisléptékű vízellátó / szennyvíz rendszerek, vízgazdálkodási infrastruktúra építése, felújítása, 
vízvisszatartást célzó, táj- és vízgazdálkodási, valamint gazdasági funkciójú közösségi 
létesítmények, beavatkozások, 

                                                 
6
 Előzetes tartalom, továbbfejlesztés alatt. 
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 Közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése helyi kapacitásbővítéssel (közkonyhák felújítása, 
főzőkonyhákká történő átalakítása, eszközbeszerzések támogatása). 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 21 cikk. 
 
Szükséglet (40) 
(SZ40) Térségen belüli együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 4A, 6B 

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez:  

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A 2007-2013 időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program a turisztika területén nem vette 
figyelembe a tényleges kereslet-kínálati viszonyokat és a túlszabályozás ellenére sem volt képes 
kizárni a spekulatív ingatlanpiaci és lakóingatlan beruházásokat. Semmilyen hangsúlyt sem 
helyezett a vonzerőteremtésre és szolgáltatási kínálat valós és minőségi fejlesztésére (pl. 
szolgáltatásnak minősül a projektgazda által végzett idegenvezetés, túravezetés, stb.). 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Mikrotérségi együttműködésen alapuló, szelíd, öko- és természetjáró turisztikai fejlesztések 
támogatása, a közös identitás erősítése céljából, nagyjából 3-5 település részvételével és 
együttműködésében; 

 Elemei: túraútvonal festés, sporteszközök beszerzése, falusi vendégasztal szolgáltatás, a 
helyieknek szóló kiadványok, közös tudástár összeállítása (természeti, épített, szellemi), 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztések (weboldal létrehozás, helyi turisztikai mozgalom), 
kiegészítő tevékenységekhez (nem szálláshely) kötődő fejlesztések támogatása. 

 A munkabéren kívüli juttatások (Cafeteria elemek, pl. Széchenyi Pihenő Kártya) falusi 
turisztikai szolgáltatóknál történő felhasználhatóságának bővítése (pl. leolvasó terminálok 
elterjesztése). 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 

 21. cikk 1/ d) e) f) g) 
 

Szükséglet (41) 
(SZ41) A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER) 

 
a. Kapcsolódó fókuszterület(ek): 6B 

 
b. Kapcsolódás az átfogó célkitűzésékhez: - 

 Környezet  Klíma  Innováció 

 
c. Rövid indoklás, leírás: 

A fenntartható helyi közösség egyik alapvető működési elve, hogy mindig a helyi szükségletek 
elsődleges és fenntartható kielégítésére törekszenek. Ezért kiemelten fontos, hogy a helyi 
adottságok, erőforrások felmérésére építő, a tájgazdálkodási keretet figyelembe vevő, helyi szintű 
komplex vállalkozási fejlesztéseket ösztönző, a helyi gazdaságot szervezni képes szervezeti 
rendszer, menedzsment jöjjön létre. 
Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy valós és tartós helyi hatást csak a helyi 
szereplők részvételére alapuló helyi fejlesztéssel lehet elérni. A hazai LEADER program eddigi 
sikertelenségében alapvető szerepet játszott a rendkívül alacsony közbizalom és együttműködési 
kultúra mellett a program helytelen szabályozása (KET), illetve a központi irányítás erőteljes 
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érvényesítése. Előbbi körülmények teljesen leszűkítették a helyi közösség döntési autonómiáját a 
tervezésben és a projekt kiválasztásban, holott éppen ez lenne a LEADER koncepció legfőbb 
eszköze. 

 
d. Fejlesztési célok és feladatok: 

 Sikeresebb LEADER program megvalósítása érdekében kulcsfontosságú az együttműködési 
kultúra javítása, fejlesztése, a klasszikus LEADER helyi fejlesztési feladatok 
(szemléletformálás, közösségi animáció, projektgenerálás, hálózatépítés stb.) ellátásának, a 
helyi közösség – tervezéskor és projekt kiválasztáskor is érvényesülő – döntési 
autonómiájának biztosítása. 

 Biztosítani kell, hogy a fejlesztések ténylegesen a helyi közösségek aktív közreműködésével 
és részvételével, az ésszerű és hatékony forrásfelhasználás érdekében az általuk 
meghatározott minőségi szűrők érvényesítésével valósuljanak meg. 

 
e. A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések:  

 42-45. cikk 
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5. A STRATÉGIA LEÍRÁSA          
 
[A VP tervezésének központi eleme a beavatkozási logika felállítása, amely a stratégiai fejezetben kap helyet. A 
beavatkozási logikával indokoljuk a SWOT elemzésre és a fejlesztési szükségletekre visszavezethetően a kiválasztott 
EMVA prioritásokat, fókuszterületeket és intézkedéseket, és azok hangsúlyait.] 
 

[Kidolgozás alatt.] 
 

5.1. A Vidékfejlesztési Programnak címzett szükségletek indoklása, valamint a 
célok, prioritások és fókuszterületek igazolhatóan a SWOT elemzésen és a 
szükségletek értékelésén alapuló kiválasztása 

 

A VP stratégiai keretei 

A Vidékfejlesztési Program (VP) kidolgozása a Partnerségi Megállapodásban, azzal összefüggésben az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezetében, valamint a Nemzeti Vidékstratégiában 
rögzített nemzeti fejlesztéspolitikai stratégiai célkitűzésekből kiindulva, az EU 2020 stratégiában, illetve 
Közös Stratégiai Keret (KSK) rendelettervezetben rögzített kohéziós, valamint a Közös Agrárpolitikára 
és az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) vonatkozó agárpolitikai és 
vidékfejlesztési céljaihoz igazodva történik (ld. ábra).  

 

A Program biztosítja az EU 2020 és tematikus célokhoz való hozzájárulást az alábbiak szerint: 
 Kiemelt figyelmet fordít a kutatás-fejlesztés-innovációt, a tudásátadást, képzést, készségek 

javítását, erősítését célzó fejlesztéseknek az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki 
gazdaságban, 

 alapvető célja a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, az 
agrár- és élelmiszerszektor hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz, a 
természeti erőforrások megőrzéséhez, 

 átfogó célja a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki 
térségekben gazdasági, szociális, közösségi intézkedésekkel. 

  

A Program biztosítja a Közös Agrárpolitika céljaihoz való hozzájárulást az alábbiak szerint: 
 Középpontjában a versenyképes, életképes mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás áll,  
 Hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal összefüggésben a 

környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, 
 Kiemelt szempontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek 

bővítése, a vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése. 
 

A Vidékfejlesztési Program beavatkozásai a kormányzati tervek szerint szorosan kapcsolódnak a többi 
Operatív Program intézkedéseihez, a vidékfejlesztés szempontját érvényesítve azokkal szinergiában 
valósulnak meg, mind a központi intézkedéseket, mind a helyi és térségi programokat tekintve. 
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1. ábra: A vidékfejlesztési célok a 2014-2020 közötti programkeretek között, a program 

stratégiai összefüggései  

 
 
 
A Vidékfejlesztési Program stratégiáját az EMVA prioritások és az azokon belüli fókuszterületek kereteibe 
illeszkedve, azokat teljes mértékben figyelembe véve a nemzeti fejlesztési szükségletekre és speciális 
fejlesztési feladatokra reagáva állítjukfel. Ennek stratégiai keretét elsődlegesen a Nemzeti Vidékstratégia, az 
abban foglalt stratégiai irányok és fejlesztési feladatok képezik, valamint azzal összhangban a szakterületi 
stratégiákban, programokban rögzített feladatok. 
 
A Partnerségi Megállapodás számára rögzített nemzeti prioritások, amelyek a VP számára is 
irányadók: 

1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállallásának fokozása 
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási 

szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) 
3. Energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam 

A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020-ban rögzített stratégiai célok, amelyek a VP számára irányadók: 

1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése 
2. Sokszínű és életképes agrártermelés 
3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság 
4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése 
5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása 
6. A stratégia átfogó célkitűzése vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének 

javítása, agrárgazdasági, vidékfejlesztési és környezeti fejlesztéseken, beavatkozásokon keresztül. 
7. A stratégia stratégiai és szakterületi céljait a VP tervezés során, az EMVA prioritások és 

fókuszterületek nemzeti prioritásainak, hangsúlyainak kijelölésekor figyelembe vesszük.  

 

Előzetesen nevesített nemzet fejlesztési prioritások a VP-ben: 

 kertészet, állattenyésztés, munkaerőigényes ágazatok 
 vízgazdálkodás 
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 élelmiszer-feldolgozás, hozzáadott érték növelés 

 helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció a vidéki térségekben  

 
Az EU 11 tematikus célkitűzése, amelyekhez a VP-nek is számszerűsített eredményekkel hozzá kell 
járulnia az EMVA prioritásokhoz való hozzájáruláson keresztül: 

1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 

használatának és minőségének javítása; 
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-

ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása; 
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 

infrastruktúrákban; 
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás (itt nincs EMVA hozzájárulás) 

Az EMVA prioritásait és fókuszterületeit a következő ábrák mutatják. 
 
A VP valamennyi EMVA prioritást alkalmazza.  
 
Megtörtént első körben a fókuszterületek azonosítása is. Az 5/d fókuszterület kivételével valamennyi 
fókuszterületen azonosítottunk fejlesztési szükségleteket, és jelen szakaszban tervezünk 
intézkedéseket. 
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Intelligens növekedés 

A tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása. 

Inkluzív növekedés 

Magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és 

területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzése. 

 

Fenntartható növekedés 

Erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és 

versenyképesebb gazdaság elősegítése. 
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Vidékfejlesztési Program stratégiai környezete: az agrár- és vidékpolitikai célok kapcsolódása az EU 2020 célokhoz 

Életképes mezőgazdaság A vidéki térségek kiegyensúlyozott 

területfejlesztése. 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó fellépés 

1.A tudásátadás és 

az innováció 

előmozdítása a 

mezőgazdáságban, 

az erdészetben és a 

vidéki térségekben 

 

2. A gazdaságok 

életképességének és 

versenyképességének 
fokozása a mezőgazdasági 

termelés valamennyi típusa és 

valamennyi régió esetében, az 
innovatív mezőgazdasági 

technológiák és a fenntartható 

erdőgazdálkodás elősegítése 

3. Az élelmiszerláncok 
szervezése, ideértve a 

mezőgazdasági termékek 

feldolgozását és 
értékesítését, állatjólét, 

kockázatkezelés a 

mezőgazdaság terén 
történő előmozdítása 

 

4. A 

mezőgazdasághoz és 

az erdészethez 

kapcsolódó 

ökoszisztémák 

állapotának 

helyreállítása, 

megőrzése és javítása 

 

5. Az erőforrás-hatékonyság 

előmozdítása, valamint az 

alacsony széndioxid kibocsátású 

és az éghajlatváltozás hatásaihoz 

alkalmazkodni képes gazdaság 

irányába történő elmozdulás 

támogatása a mezőgazdasági, az 

élelmiszer-ipari és az erdészeti 

ágazatban 

 

6.A társadalmi 

befogadás 

előmozdítása, a 

szegénység 

csökkentése és a 

gazdasági fejlődés 

támogatása a vidéki 

térségekben 

 

EU 2020 CÉLKITŰZÉSEI 

KSK TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSEK 

KAP CÉLKITŰZÉSEK 

EMVA PRIORITÁSOK 
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1. ábra –A Vidékfejlesztési Program előzetes prioritásai és fókuszterületei7 

 
                                                 
7
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról alapján ( COM (2011) 627) 2012. december 12-i verzió 

alapján. EMVA rendelet tervezet tartalom. 

PRIORITÁSOK 

FÓKUSZTERÜLETEK 
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A Vidékfejlesztési Program beavatkozási logikája: 

1. A fejlesztések alapja a célzott, gyakorlatorientált tudásátátadás, vagyis képzés, szaktancsadás – amit 
az EMVA előírások szerint horizontális prioritásként kezelünk, így minden célhoz, prioritáshoz 
beépül, szinte minden fejlesztéshez kapcsolódik. 

2. Központi elem az innováció, amelynek egyik dimenzióját a gyakorlatorientált, Európai Innovációs 
Partnerség (EIP) típusú innovációs együttműködések adják, másik dimenziója az egyes technológiai 
fejlesztésekben megvalósuló innovativ tartalom, az innovativ megoldások preferálása. 

Az innovációs szempontot érvényesítjük a LEADER alapelveknek megfelelően a LEADER-CLLD 
helyi közösség által irányított fejlesztési programokban, ahol ugyancsak fontos az innovativ 
megközelítés alkalmazása. 

3. Kiemelt szempontként, kvázi horizontális jelleggel kezeljük az erőforrás potenciál mennyiségi és 
minőségi megőrzését, a versenyképességet, hatékonyságot és a megőrzést egyaránt szolgáló 
erőforrás-gazdálkodást, a vízzel, a talajjal, a biodiverzitással, a genetikai erőforrásokkal, az 
inputanyagokkal és melléktermékekkel, az energiával való gazdálkodást. Ennek egyik dimenziója a 
hatékonysági-versenyképességi dimenzió, másik a fenntartható gazdálkodás, amely az 
erőforrásokat hosszú távra is megőrzi, megújuló képességüket biztosítja  

4. E három terület alapozza meg a gazdasági versenyképességi beavatkozásokat. Ennek központi eleme 
a mezőgazdasági termelés színvonalának, termelékenységének javítása, amelyet a piaci 
versenyképességet, a fenntarthatóságot és a foglalkoztatást egyaránt biztosító technológiai 
fejlesztésekkel,, valamint a termelési szerkezet diverzifikációjával kíváunk elérni. Ennek szerves 
része a képzés, tanácsadás, az innovativ együttműködések, valamint az erőforrás-hatékonyság és 
erőforrás-gazdálkodás. A diverzifikáció tekintetében a kézimunkaigényes és a nagyobb hozzáadott 
értéket biztosító ágazatokat, így a kertészetet és az állattenyésztést kívánjuk preferálni. 

5. A gazdálkodói korszerkezet javítására, a fiatalok mezőgazdasági termelésbe vonására ugyancsak 
önálló tematikus alprogramot indítunk a fiatal gazdálkodók támogatásásra.  

6. Mindezekkel szoros összefüggésben kezeljük a környezeti fenntarthatóság célját, az agrár- és 
erdőkörnyezetvédelmet. Megújított, alapvetően zöld vállalásokra épülő agrár-
környezetgazdálkodási rendszert tervezünk, amelynek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 
alkalmazkodó képesség a központi eleme. Ennek területi dmenzióit (pl, Homokhátság) is 
figyelembe kívánjuk venni.  Ez az intézkedési kör szorosa kapcsolódik a kockázatkezelési célokhoz, 
szolgálva a kockázatok csökkentését és a megelőzést. 

7. Az agrárium versenyképességének javításával összefüggésben hangsúlyt helyezünk az élelmiszer-
feldolgozásra és az élelmiszerlánc fejlesztésére, élelmiszerbiztonságra, ezekkel  öszefüggésben a 
vertikális és horizontális együttműködésekre (pl. termelői csoportok), kiemelten a rövid ellátási 
láncra, amelyre önálló tematikus alprogramot tervezünk.   

8. Az előzőekhez szervesen kapcsolódik a vidéki gazdaság diverzifikációja, amely a a nem 
mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikációjt, a kisléptékű, helyi élelmiszer-feldolgozást, 
vidéki turizmus fejlesztését foglalja magába. Ennek speciális dimenziója a társadalmi gazdaság, 
amelynek átmeneti, szociális jellegű foglalkoztatási szerepet szánunk azokban a térségekben, ahol 
jelenleg ez az egyetlen módja, hogy munkához és jövedelemhez jussanak az emberek, olyan magas 
az inaktivitás. 

9. A vidéki gazdaság fejlesztését és a vidéki népesség megtartását egyaránt célozza a kisléptékű 
települési infrastuktúra fejlesztése. 

10. A program egésze szempontjából kulcselem a vidéki közösségek megtartása, erősítése a tudás és 
együttműködés bázisán, a vidéken élők fejlesztési motivációjának erősítése, amelynek érdekében 
széleskörűen alkalmazni kívánjuk a CLLD-t. (közösségi terek, közösségi szolgáltatások, közösségi 
tudásátadásm helyi gazdaságfejlesztés, stb.). 
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A Vidékfejlesztési Program beavatkozási logikája- belső kapcsolatrendszere  
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Tudásátadás (képzés, tanácsadás) + Innováció 

Tudá

sátad

ás 

(képz

és, 

tanác

sadás

) + 

Inno

váció 

Tudá

sátad

ás 

(képz

és, 

tanác

sadás

) + 

Inno

váció 

Erőforrás-gazdálkodás 

 és erőforrás hatékonyság 
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5. Prioritás 
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AKG, Natura 2000, Természeti hátrányok,  

Erdészet, erdő-környezetgazdálkodás 

erőforrás-gazdálkodás, 
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A Vidékfejlesztési Program beavatkozási logikájának kapcsolódás a Partnerségi Megállapodás 
beavatkozási logikájához: 

 

A Vidékfejlesztési Program beavatkozási logikáját úgy alakítjuk ki, hogy az összhangban legyen és 
szinergikusan kapcsolódjon a többi operatív programban tervezettt beavatkozásokkal. Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy a VP tervezett eredményeivel hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban rögzített vállalt eredmények 
eléréséhez, azon keresztül az EU 2020 stratégia céljaihoz, másrészt azt, hogy egyes pontokon a tervezett 
intézkedéseket összehangoljuk. Tekintettel arra, hogy a Vidékfejlesztési Program adott forráskerete és 
alapvetően kötött, az EMVA rendeletben rögzített intézkedési tartalma miatt a vidéki gazdaság, a vidéki 
térségek és közösségek fejlesztési szükségleteit csak részben tudja biztosítani, fontos, hogy a többi alap 
(ERFA, ESZA) és többi operatív program tervezett beavatkozásaiban is a szükséges pontokon megjelenjen a 
vidékfejlesztési irányultság és a „vidékérzékenység”. Ezáltal jelenhet meg az agrár-vidékfejlesztési terület 
integráltan a Partnerségi Megállapodásban. 

A többi uniós alappal és a többi operatív programmal való kapcsolatot és szinergiát a 13.1.1. fejezetben 
mutatjuk be. 

 
 

5.2. A vidékfejlesztési intézkedések kiválasztása, kombinációja és indoklása 
prioritásonként és fókuszterületenként 

 
[Kidolgozás alatt.] 
 

1. táblázat: A prioritások és fókuszterületek kiválasztása  összegző áttekintés 

A kiválasztott prioritás A kiválasztott fókuszterület 
Igen/ 
Nem 

1. Prioritás: A tudásátadás 
és az innováció 
előmozdítása a 
mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki 
térségekben  

Fókuszterület (1A) 
Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a 
vidéki térségekben 

Igen 

Fókuszterület (1B) 
A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, élelmiszertermelés 
és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között., 
beleértve a környezeti menedzsment és teljesítménynövelési 
célt 

Igen 

Fókuszterület (1C) 
Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés 
előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban 

Igen 

2. Prioritás:  A gazdaságok 
életképességének és 
versenyképességének 
fokozása a mezőgazdasági 
termelés valamennyi típusa 
és valamennyi régió 

Fókuszterület (2A) 
A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének 
növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció 
ösztönzése,  különös tekintettel a piaci részvétel és 
orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági 
diverzifikációra 

Igen 
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A kiválasztott prioritás A kiválasztott fókuszterület 
Igen/ 
Nem 

esetében, az innovatív 
mezőgazdasági technológiák 
és a fenntartható 
erdőgazdálkodás elősegítése 

Fókuszterület (2B) 
Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba 
való belépésének és különösen a generációs megújulásnak 
az előmozdítása 

Igen 

3. Prioritás:   Az 
élelmiszerláncok 
szervezése, ideértve a 
mezőgazdasági termékek 
feldolgozását és 
értékesítését, állatjólét, 
kockázatkezelés a 
mezőgazdaság terén történő 
előmozdítása 

Fókuszterület (3A) 
Az elsődleges termelők  versenyképességének növelése az 
agrár-élelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a 
minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek 
hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon 
keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és 
szakmaközi szervezetek 

Igen 

Fókuszterület (3B) 
A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés 
és megelőzés támogatása 

 

4. Prioritás:  A 
mezőgazdasággal és az 
erdészettel kapcsolatos 
ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és 
javítása 

Fókuszterület (4A) 
A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 
területeken, a természeti vagy más specifikus kényszerrel 
bíró terültelen és a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, 
megőrzése és erősítése, valamint az európai tájak 
állapotának helyreállítása és megőrzése 

Igen 

Fókuszterület (4B) 
A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és  
növényvédőszer kezelést 
 

Igen 

Fókuszterület (4C) 
A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása 

Igen 

5. Prioritás:  Az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása, 
valamint a karbonszegény 
és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben 
ellenállóképes gazdaság 
irányába történő 
elmozdulás támogatása a 
mezőgazdasági, az 
élelmiszeripari és az 
erdészeti ágazatban 

Fókuszterület (5A) 
A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának 
fokozása 

Igen 

Fókuszterület (5B) 
A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi 
energiafelhasználás hatékonyságának fokozása 

Igen 

Fókuszterület (5C) 
A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a 
hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer 
jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő 
átadásának és felhasználásának megkönnyítése 

Igen 

Fókuszterület (5D) 
A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia 
kibcsátás  csökkentése 

Nem  
(jelen tervezési 
fázisban!) 
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A kiválasztott prioritás A kiválasztott fókuszterület 
Igen/ 
Nem 

Fókuszterület (5E) 
A szén megőrzésének és megkötésének előmozdítása a 
mezőgazdaságban és az erdészetben 

Igen 

6. Prioritás: A társadalmi 
befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése és a 
gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki 
térségekben 

Fókuszterület (6A) 
A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és 
fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtés 
megkönnyítése 

Igen 

Fókuszterület (6B) 
A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben 

Igen 

Fókuszterület (6C) 
Az információs és kommunikációs technológiák 
hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és 
minőségük javítása a vidéki térségekben 

Nem 
Indoklás: GINOP 
finanszírozást 
tervezünk 

 
 

 
5.3. Összefoglaló táblázat a beavatkozási logikáról, bemutatva a VP-ben 

kiválasztott prioritásokat és fókuszterületeket, a mennyiségileg meghatározott 
célértékeket és az elérésük érdekében alkalmazott intézkedések kombinációját 

 
A tervezés jelen fázisában előzetesen azonosítottuk/azonosítjuk az egyes fejlesztési szükségletekből 
adódó fejlesztési feladatok végrehajtásához szóba jöhető EMVA intézkedéseket (EMVA rendelet cikkek), 
ahol lehetséges volt, az alintézkeséseket (műveleteket) is. A táblázat előzetes összesítést tartalmaz. 
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A fejlesztési szükségletekhez előzetesen azonosított EMVA intézkedések (EMVA rendelet cikkek szerint) lehetséges kapcsolódása a prioritásokhoz és a 
fókuszterületekhez] INDIKATÍV TARTALOM! 

FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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K+F+I, képzés, szaktanácsadás, átfogóan valamennyi prioritásra, fókuszterületre és szakterületre 

(1) A K+F aktivitás és adaptáció 
illetve az innovációs teljesítmény 
növelése az agrárágazathoz 
kötődő vállalkozásokban, 
kiemelten KKV-kban, a „Jó 
gyakorlatok” terjedésének 
elősegítése. 

 mezőgazdaság, erdészet, 
élelmiszer-feldolgozás, 
vidékfejlesztés, rövid ellátási 
lánc 

15. 
cikk 
36. 

cikk 

 

15. 
cikk 
36. 

cikk 
18. 

cikk 

 

15. 
cikk 
36. 

cikk 

 

                  

(2) Kapcsolatok, együttműködések 
erősítése az agrárgazdaság 
szereplői, a kutatás és az 
innováció, valamint az 
élelmiszerlánc egyes szereplői 
között. 

 operatív csoportok K+F+I 
együttműködések a 
mezőgazdaság, erdészet, 
élelmiszer-feldolgozás, REL, 
halászat terén 

 

36. 
cikk 

 

36. 
cikk 

 
                  

(3) Termelői és szolgáltatói oldal 
szakmai felkészültségének 
javítása, szakmai továbbképzési 

15. 
cikk 
16. 

 
15. 

cikk 
16. 
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FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
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rendszer megújítása: strukturálása 
és megerősítése,  tekintettel a 
szakágazati igényekre, 
elsősorban: 

 mezőgazdasági termelők, 
fiatal gazdák 

 erdőgazdálkodók 

 mikro- és kisvállalkozó 
élelmiszer feldolgozók 

 rövid ellátási lánc szereplők 

cikk cikk 

(4) A szaktanácsadási rendszer 
igény alapú, szakágazati 
célcsoportokra koncentráló 
működésének megvalósítása,  
strukturálása és megerősítése. 

 mezőgazdasági termelők, 
fiatal gazdák 

 magánerdő-gazdálkodók 

 mikro- és kisvállalkozó 
élelmiszer feldolgozók 

 rövid ellátási lánc szereplők 

16. 
cikk 

 
16. 

cikk 
                  

(5) Agrár-tudásközpontok 
megerősítése a vidéki területeken, 
az érintettek mind teljesebb körű 
bevonásával. 

15. 
cikk 
36. 

cikk 
18. 

cikk 
 

 

15. 
cikk 
36. 

cikk 
18. 

cikk 
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(6) Az információs és 
kommunikációs technológia 
elérhetőségének és használatának 
növelése 

15. 
cikk 
36. 

cikk 
21. 

cikk 
 

 

15. 
cikk 
36. 

cikk 
21. 

cikk 

                  

(7) Fogyasztói tudatosság, 
környezettudatosság növelése 

15. 
cikk 

    
36. 

cikk 
               

Mezőgazdaság 

(8) Technológiai fejlesztés a 
kertészeti és állattenyésztési 
ágazatokban. 

   
18. 

cikk 
                 

(9) A meglévő vizilétesítmények 
vízfelhasználás hatékonyságának 
javítása, korszerűsítése, az 
öntözőberendezések felújítása, 
valamint a szántóföldi melioráció 
ösztönzése 

   

18. 
cikk 

 
      

18. 
cikk 

 
          

(10) Az agrárgazdaságban a 
vertikális és horizontális 
együttműködésék számának 
növelése, a termelői 
együttműködések ösztönzése, 
termékpálya-rendszerek 
kialakítása. 

     
28. 

cikk 
               

(11) Az állatállomány és az 
állattartó gazdaságok számának 

     
34. 

cikk 
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fenntartható pályára állítása, 
európai léptékű fogyasztói és 
adófizetői igényeket tükröző 
állatjóléti többlet-vállalások, ahol 
szükséges gazdálkodási mód-
váltás. 

(12) A kockázatkezelési, 
növénybiztosítási rendszerben 
való részvétel arányának növelése, 
az ágazat kiegyensúlyozott 
jövedelemtermelő képességének 
növelése érdekében. Kockázat-
csökkentő beruházások 
számának növelése, 
ágazatspecifikus kockázatkezelési 
eszközök elterjesztése, valamint a 
telepi víztározás, vízvisszatartás és 
csatornarendszer fejlesztése. 

      

38. 
cikk 
40. 

cikk 
19. 

cikk 

              

(13) A mezőgazdaság 
energiafelhasználás 
hatékonyságának javítása a 
mezőgazdasági épületek 
energiahatékonyságával, valamint 
az alkalmazott géppark és 
technológiák energia-
racionalizálásával 

           
18. 

cikk 
 

         

(14) Gazdálkodó tulajdonában lévő, 
kisebb kapacitású, helyi 
nyersanyagbázisra (elsősorban 

            
18. 

cikk 
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agrárgazdaságból származó 
hulladékra és melléktermékre) 
épülő és helyi igényeket 
kiszolgáló, kis szállítási igényű 
biomasszaerőművek, illetve 
állattenyésztő telepek esetében 
biogázerőművek, valamint a talaj 
szervesanyag-utánpótlását is 
biztosító komposztkazánok 
fenntarthatósági és 
energiahatékonysági 
követelményeket teljesítő 
támogatása.  

(15) Fiatal gazdálkodók célzott 
segítése a gazdálkodói 
generációváltás érdekében. 

TEMATIKUS ALPROGRAM 

        
             

(1) Fiatal gazdálkodók jellemzőire, 
körülményeire szabott kockázatkezelési és 
pénzügyi eszközök kidolgozása  

                     

(2) Fiatal gazdálkodók támogatási kérelem 
benyújtás előtti képzése megfelelő 
pályázati tartalmak érdekében 

                     

(3) Mentorálási és képzési 
együttműködések kialakítása 
szaktanácsadói hálózat keretein belül 
elnyert támogatást követően  

                     

(4) Oktatási intézményekkel és képző                      
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központokkal való együttműködések 
kialakítása 

Erdészet (környezet- és vízgazdálkodási területekkel) 

(16) Fenntartható 
erdőgazdálkodási módokra való 
áttérés ösztönzése az erdők 
feltártsága, erdészeti utak 
fejlesztése által 

   18. 
cikk 

              
 

  

(17) Az erdőgazdálkodás biológiai 
alapjainak fenntartható módon 
történő folyamatos biztosítása, az 
erdei biodiverzitás célzott védelme 
és fejlesztése, kiemelten a védett 
és magas természetességű 
erdőkben 

       31. 
cikk 
35. 

cikk 

          
 

  

18) Erdészeti potenciál 
megőrzése és helyreállítása az 
erdészeti vízgazdálkodás 
fejlesztése által 

        25 
cikk 

         
 

  

(19) Az erdő-potenciál 
megőrzése és helyreállítása a 
talaj- és erózióvédelmet szolgáló 
erdőgazdálkodási módok 
ösztönzése révén 

         25. 
cikk 

        
 

  

(20) Erdőgazdálkodási funkciók 
fenntartható fejlesztése, erdei 
haszonvételek körének és 
hozzáadott értékének bővítése 
agrár-erdészeti rendszerek és  

        24. 
cikk 

   27. 
cikk 
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lokális biomassza energetikai 
hasznosítás által („bio-gazdaság”). 
(21) Az ország 
erdőborítottságának és fásított 
területeinek növelése.  

              23. 
cikk 

    
 

 

Az erdők közjóléti és turisztikai 
potenciáljának, ökológiai 
értékének erősítése  

       26. 
cikk 

          
   

Mezőgazdasági termékek  hozzáadott értékének növelése az élelmiszerlánc erősítése 

(22) Élelmiszer-feldolgozó KKV-k 
versenyképességét célzó 
fejlesztések: magasabb hozzáadott 
értékű termékek előállítása 
versenyképesebb 
termékstruktúra kialakítása, 
szerkezetátalakítás, piacra jutást 
célzó fejlesztések.*8 

   
18. 

cikk 
 18. 

cikk 
               

(23) Az élelmiszer-feldolgozásban 
használt inputok (első sorban 
energia- víz, nyersanyag) 
hatékonyság-javítását célzó 
beruházások által a gazdálkodás 
és az élelmezésbiztonság 
fenntartható  fejlesztése 
érdekében. 

           
18. 

cikk 
         

                                                 
8 új EMVA rendelet módosítások miatt 3A fókuszterüethez lesz programozva, a VP forrásallokáció ennek megfelelő módosításáig itt szerepel. 
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(24) Együttműködések erősítése: 
Új részvétel támogatása EU 
minőségi rendszerekben; Új 
részvétel támogatása nemzeti 
minőségi rendszerekben; Új 
részvétel támogatása önkéntes 
mezőgazdasági terméktanúsítási 
rendszerekben. 

     
17. 

cikk 
               

(25) Rövid ellátási láncok 
fejlesztése 

TEMATIKUS ALPROGRAM 

16. 
cikk 

 

36. 
cikk 

15. 
cikk 

  

36. 
cikk 

15. 
cikk 
16. 

cikk 
18. 

cikk 
17. 

cikk 
28. 

cikk 

 

36. 
cikk 
17. 

cikk 

   
18. 

cikk 
        

 

Agrár-környezetgazdálkodás, természetmegőrzés, környezet- és vízgazdálkodás 

(26) A mezőgazdasághoz kötődő 
fajok természeti helyzetének 
javítása (a fajok és élőhelyek 
igényeit figyelembevevő 
földhasználat) 

       

29. 
cikk 
31. 

cikk 
32. 

cikk 
21. 

cikk 
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(27) A zöld infrastruktúra 
fejlesztése, az ökológiai hálózat 
koherenciájának javítása 

       

29. 
cikk 
31. 

cikk 
32. 

cikk 
21. 

cikk 

             

(28) Extenzív gazdálkodás 
ösztönzése, az extenzív 
termelésben rejlő lehetőségek 
jobb kihasználása 

       
32. 

cikk 

32. 
cikk 

32. 
cikk 

32. 
cikk 

   
32. 

cikk       

(29) A környezetbarát 
technológiák alkalmazásának 
növelése, a környezettudatos 
gazdálkodás fejlesztése 

       

29. 
cikk 
31. 

cikk 

29. 
cikk 

29. 
cikk 

    
       

(30) Ökológiai gazdálkodás 
fenntartása és fejlesztése 

       
30 

cikk 
 

30 
cikk 

           

(31) A mezőgazdasági genetikai 
alapok megőrzése (a tájfajták, a 
védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták 
megőrzése) 

       
29. 

cikk 
             

(32) A klímaváltozáshoz 
alkalmazkodó, vízvisszatartáson 
alapuló vízgazdálkodás fejlesztése 

        
31. 

cikk 
 

31. 
cikk 

          

(33) A talajok termékenységének 
megőrzése, a degradációs 
folyamatok megelőzése, illetve 
mérséklése, a talajkímélő 

         
29. 

cikk 
29. 

cikk 
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gazdálkodás ösztönzése 

(34) Okszerű növényvédőszer és 
tápanyag használat ösztönzése 

         
29. 

cikk 
29. 

cikk 
    

      

(35) Mezőgazdasági területek 
művelésben tartásának 
ösztönzése 

       
32. 

cikk 
             

(36) Környezetbarát technológiák 
fejlesztése, öko-innováció 
ösztönzése 

36. 
cikk 

36. 
cikk                    

Vidékfejlesztés, vidéki közösségek és gazdaság 

(37) Többfunkciós, vidéki 
tudásátadást biztosító módszertani 
és szolgáltató terek létrehozása és 
működtetése 

21. 
cikk 

               
21. 

cikk 
21. 

cikk 
   

(38) Helyi szükségletekre 
alapozott vállalkozásfejlesztés, 
gazdasági diverzifikáció 

               

20. 
cikk 
18. 

cikk 

20. 
cikk 

18. 
cikk 

    

(39) Népességmegtartást és helyi 
gazdaságfejlesztést, valamint 
környezeti terhelés csökkentését 
szolgáló kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztések, alapvető 
szolgáltatások 

       
21. 

cikk 
21. 

cikk 
   

21. 
cikk   

21. 
cikk 

21. 
cikk 

    

(40) Belső, térségi 
együttműködésen alapuló 
turisztikai fejlesztések 

       
21. 

cikk 
        

21. 
cikk 

    



 

114 
 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 

 

FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET 

1. Prioritás 2.Prioritás 3.Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás Átfogó célok 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

K
ö

rn
y

e
ze

t 

K
lí

m
a

 

In
n

o
v

á
ci

ó
 

(41) A helyi közösségi rendszerek 
működésének biztosítása 
(LEADER) 

                
42-
45. 

cikk 
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A Vidékfejlesztési Program beavatkozási logikája EMVA intézkedések szerinti bontásban., KAP és tematikus célok szerint. 
 

EU 2020 célok  Intelligens + Fenntartható + Befogadó növekedés 

 

KAP célok Mind a 3 KAP cél 
1. KAP cél 

Életképes élelmiszertermelés 

2. KAP cél Természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és klíma akciók 

3. KAP cél 

Kiegyensúlyozott 

területi fejlődés 

Összeg 
KSK Tematikus célkitűzések 

1 célkitűzés 

10 célkitűzés 
3 célkitűzés 3 célkitűzés 

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

4 célkitűzés  

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

8 célkitűzés 

9 célkitűzés 

EMVA prioritások 
1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás 

cím cím cím cím cím cím 

EMVA intézkedések (cikkek) 
1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Millió 

euró 
% 

cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím cím 

15. cikk Tudás transzfer és 
információs akciók 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

16. cikk Tanácsadási 
szolgáltatás, üzemvezetési és 
helyettesítési szolgáltatások 

x  x x x x x x x x x x x x x x x x   

17. cikk Minőségi rendszerek mg-i 

termékekre és élelmiszerekre 
     x  x             

18. cikk Beruházás tárgyi 
eszközökbe 

   x  x     x x x   x     

19. cikk Mezőgazdasági 
termelő potenciál 
helyreállítása/megelőzés 

x x x    x              

20. cikk Mezőgazdasági 
üzemek és vállalkozások 
fejlesztése 

               x x    
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KAP célok Mind a 3 KAP cél 
1. KAP cél 

Életképes élelmiszertermelés 

2. KAP cél Természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és klíma akciók 

3. KAP cél 

Kiegyensúlyozott 

területi fejlődés 

Összeg 
KSK Tematikus célkitűzések 

1 célkitűzés 

10 célkitűzés 
3 célkitűzés 3 célkitűzés 

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

4 célkitűzés  

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

8 célkitűzés 

9 célkitűzés 

EMVA prioritások 
1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás 

cím cím cím cím cím cím 

EMVA intézkedések (cikkek) 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
Millió 

euró 
% 

21. cikk Alapvető 
szolgáltatások és falumegújítás 
vidéki területeken 

x       x x    x   x x x   

22. cikk (23-27. cikk) 
Beruházások erdőterületek 
fejlesztésébe és erdő-
megújításba  

                    

23. cikk Erdősítés és fásítás               x      

24. cikk Agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása 

        x            

25. cikk Az erdőtüzek, a 
természeti katasztrófák és a 
katasztrófaesemények által 
okozott erdőkárok 
megelőzése és 
helyreállítása 

        x x           

26. cikk Az erdei 
ökoszisztémák ellenálló 
képességének és 
környezeti értékének 
növelését célzó 
beruházások 

       x             
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KAP célok Mind a 3 KAP cél 
1. KAP cél 

Életképes élelmiszertermelés 

2. KAP cél Természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és klíma akciók 

3. KAP cél 

Kiegyensúlyozott 

területi fejlődés 

Összeg 
KSK Tematikus célkitűzések 

1 célkitűzés 

10 célkitűzés 
3 célkitűzés 3 célkitűzés 

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

4 célkitűzés  

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

8 célkitűzés 

9 célkitűzés 

EMVA prioritások 
1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás 

cím cím cím cím cím cím 

EMVA intézkedések (cikkek) 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
Millió 

euró 
% 

27. cikk Beruházások erdészeti 

technológiákba, valamint erdei 

termékek feldolgozásába és 

piaci értékesítésébe 

            x        

28. cikk Termelői csoportok 

létrehozása 
     x               

29. cikk Agrár-környezetvédelem 

és éghajlatváltozás 
       x x x x          

30. cikk Ökológiai gazdálkodás        x  x           

31. cikk Natura 2000 és Víz 

Direktíva kifizetések 
       x x  x          

32. cikk (+ 33. cikk /területek 

kijelölése/) Hátrányos természeti 

adottságokkal vagy egyéb sajátos 

hátrányokkal rendelkező területek 

számára teljesített kifizetések 

       x x x x          

34. cikk Állatjólét      x               

35. cikk Erdő környezetvédelmi / 

éghajlat szolgáltatások / 

erdővédelem 

       x             

36. cikk Együttműködés x x x   x  x             



 

118 
 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 

 

KAP célok Mind a 3 KAP cél 
1. KAP cél 

Életképes élelmiszertermelés 

2. KAP cél Természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és klíma akciók 

3. KAP cél 

Kiegyensúlyozott 

területi fejlődés 

Összeg 
KSK Tematikus célkitűzések 

1 célkitűzés 

10 célkitűzés 
3 célkitűzés 3 célkitűzés 

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

4 célkitűzés  

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

8 célkitűzés 

9 célkitűzés 

EMVA prioritások 
1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás 

cím cím cím cím cím cím 

EMVA intézkedések (cikkek) 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
Millió 

euró 
% 

37. Kockázatkezelés                     

38. cikk Termény-, állat- és 

növénybiztosítás 
      x              

39. cikk Kedvezőtlen éghajlati 

jelenségek, állat- és 

növénybetegségek, 

kártevőfertőzések, környezeti 

események, valamint 

vadállatok által okozott 

veszteségek esetére létrehozott 

kölcsönös kockázatkezelési 

alapok 

                    

40. cikk Jövedelemstabilizáló 

eszköz 
      x              

42. cikk Leader helyi 

akciócsoportok 
                x    

43. cikk Előkészítő támogatás                 x    

44. cikk Leader együttműködési 

tevékenységek 
                x    

45. cikk Működési költségek 

és szervezési tevékenységek 
                x    
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KAP célok Mind a 3 KAP cél 
1. KAP cél 

Életképes élelmiszertermelés 

2. KAP cél Természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és klíma akciók 

3. KAP cél 

Kiegyensúlyozott 

területi fejlődés 

Összeg 
KSK Tematikus célkitűzések 

1 célkitűzés 

10 célkitűzés 
3 célkitűzés 3 célkitűzés 

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

4 célkitűzés  

5 célkitűzés 

6 célkitűzés 

8 célkitűzés 

9 célkitűzés 

EMVA prioritások 
1. Prioritás 2. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás 5. Prioritás 6. Prioritás 

cím cím cím cím cím cím 

EMVA intézkedések (cikkek) 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 
Millió 

euró 
% 

51. cikk Technikai segítségnyújtás                     

52. cikk Európai 

Vidékfejlesztési Hálózat 
                    

53. cikk Európai Innovációs 

Partnerségi hálózat (+ 61-63. 

cikk) 

                    

55. cikk Nemzeti 

Vidékfejlesztési Hálózat 
                    

Összeg Millió euró                   3455,3  

Összeg %                    100 
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5.4. A program végrehajtásának egyszerűsítését szolgáló intézkedések 
érdekében tett akciók és a tanácsadói kapacitás leírása  

 
 
A program végrehajtásának egyszerűsítését szolgáló intézkedések: 

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

A program tervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a jelenlegi programozási időszak tapasztalataira 
építve a végrehajtás egyszerűsítésére, az egyszerűbb, gyors, mind a szakmai célok érvényesítését, mind 
a hatékony forrásfelhasználást biztosító megoldásokra. 

 

 

 
A tanácsadói kapacitás kiépítését szolgáló intézkedések: 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

A program tervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatok szakmai támogatására a hatékony és 
eredményes végrehajtás érdekében. 
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6. AZ EX-ANTE KONDÍCIONALITÁSOK ÉRTÉKELÉSE  
(feltételes fejezet) 

 
[Indikatív tartalom] 
 
Összefoglaló a vidékfejlesztéshez kapcsolódó ex ante feltételek teljesüléséről: 

 

I. Kondicionalitás alapadatai 

Kondicionalitás címe:  

1.2. Tanácsadási kapacitás: kielégítő tanácsadási kapacitás a szabályozási követelményekre és a 
mezőgazdaság és az erdészet terén folytatott fenntartható gazdálkodás és éghajlatváltozás elleni 
fellépés valamennyi szempontjára vonatkozó tanácsadás biztosítása érdekében 

II. Kapcsolat az Európai Bizottsághoz 

A kondicionalitás teljesítésében illetékes DG: - 

III. Szakmai teljesítés összefoglalása 

(Az 5-10 oldalban kért szakmai anyag összefoglalója.) 

 Értékelje és foglalja össze a Bizottság által átadott értékelői munkasablon szempontjai 
alapján a kondicionalitás teljesüléséhez eddig megtett és a továbbiakban szükséges 
lépéseket (mérföldkövek, határidők). 

A szabályozási követelményekre, a mezőgazdaság és az erdészet terén folytatott fenntartható 
gazdálkodás, valamint az éghajlatváltozás elleni fellépés valamennyi szempontjára vonatkozó 
tanácsadás biztosítását a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer (Farm Advisory System) keretében 
tervezzük megoldani. A jelenleg rendelkezésre álló szaktanácsadási kapacitás főbb jellemzői: 80 Területi 
Szaktanácsadási Központ és az általuk foglalkoztatott mintegy 600 fő regisztrált szaktanácsadó, akik 
évente kötelező továbbképzésben részesülnek, valamint a szaktanácsadási tevékenységet támogató 
Szakmai Szaktanácsadási Központok (kutató-fejlesztő intézmények), Regionális Szaktanácsadási 
Központok és az Országos Szaktanácsadási Központ. A szaktanácsadási rendszerrel kapcsolatos 
döntéshozás támogatása céljából az érintettek képviselőinek bevonásával Országos Szaktanácsadási 
Bizottságot működtetünk. A szaktanácsadási rendszer felépítését, működését a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási 
rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint az agrár-szaktanácsadói tevékenység 
engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szabályozza. A szaktanácsadási szolgáltatás 
hatékonyságát támogatja a Magyar Agrárkamara gazdálkodói információs szolgálata, valamint a megyei 
kormányhivatalok keretében hatósági munkát végző falugazdászok tájékoztatási tevékenysége is. 

 Részletezze az esetleges akadályokat és következményeket az ex ante kondicionalitás 
teljesítésének folyamatára nézve. 

A feltétel teljesítésének pillanatnyilag jelentős akadályát nem látjuk. Problémát esetleg a jelenleg 
működő szaktanácsadási intézkedésről történő forráselvonás, vagy a szaktanácsadási rendszer 
működését elősegítő járulékos tevékenységek (pl. a szaktanácsadók továbbképzése) forrásának a 
hiánya jelenthetne. 

 Amennyiben a feltétel megvalósítása nem teljesül 2013. december 31-ig, abban az esetben 
mutassa be a teljesítéshez szükséges intézkedési terv fő elemeit. 

A szaktanácsadási rendszer jelenleg is folyamatosan működik. Fejlesztését is folyamatosan végezzük. 
Ennek fontosabb lépései a Területi Szaktanácsadási Központok körének bővítése, és a nem aktívak 
törlése a rendszerből. A szaktanácsadók továbbképzésének fejlesztése, különös tekintettel a 
fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozás elleni fellépés területén képződő újabb és újabb 
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ismeretekre, szabályozásra. További fejlesztési cél a Szakmai Szaktanácsadási Központok (kutató-
fejlesztő intézmények) aktívabb közreműködésének biztosítása az innovatív, gyakorlatban jól 
hasznosítható eredményeiknek a szaktanácsadókkal való megismertetésében, és rajtuk keresztül a 
gazdálkodási gyakorlatban való elterjesztésében. Ugyanezzel a céllal bemutató-üzemi hálózatot 
hozunk létre, amelynek működését szaktanácsadói közreműködéssel tesszük hatékonyabbá. A 
szaktanácsadási rendszer bővítése és fejlesztése csak akkor lehet eredményes, ha a gazdálkodók 
részéről jelentkező igénnyel – mennyiségi és minőségi szempontból is – összhangban van, ezért 
fontos feladatnak tartjuk fokozni a szaktanácsadási szolgáltatásoknak a marketingjét. A gazdálkodói 
igényekkel való jobb összhang elérése érdekében tervezzük a szaktanácsadási szolgáltatásokra 
vonatkozó elégedettségmérés elvégzését. A szaktanácsadási rendszert szabályozó fenti rendeletek 
felülvizsgálatát illetve módosítását is tervezzük a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó EUs 
jogi szabályozás véglegesítését követően. 

 Hatékonyság bemutatása: a feltétel teljesülése hogyan kapcsolódik az operatív 
programokhoz és a források felhasználásához. 

A szaktanácsadók segítik a gazdálkodókat a pályázatok, támogatási kérelmek benyújtásában, a 
támogatás elnyerését követően a projekt eredményes megvalósításában és az elszámolásban, így 
elősegítik a támogatási források hatékony felhasználását. 

 

I. Kondicionalitás alapadatai 

Kondicionalitás címe:  

4.1. Jó mezőgazdasági és környezeti állapot: nemzeti szinten meghatározásra kerültek a(z) 
HR/xxxx/EU rendelet VI. címének I. fejezetében említett, a földterület jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotára vonatkozó előírások 

II. Kapcsolat az Európai Bizottsághoz 

A kondicionalitás teljesítésében illetékes DG: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

III. Szakmai teljesítés összefoglalása 

(Az 5-10 oldalban kért szakmai anyag összefoglalója.) 

 Értékelje és foglalja össze a Bizottság által átadott értékelői munkasablon szempontjai 
alapján a kondicionalitás teljesüléséhez eddig megtett és a továbbiakban szükséges 
lépéseket (mérföldkövek, határidők). 

Kölcsönös megfeleltetés része, a hazai jogrendben az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szabályozza. 
Minden közvetlen, illetve AKG támogatásban részesülő gazdálkodóra kötelező. 

Az előírások célja: 

A minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások meghatározásával a mezőgazdasági 
földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartása. 

Az ellenőrző hatóság azt vizsgálja, hogy az érintett gazdálkodók betartják-e gazdaságuk teljes 
területén a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra vonatkozó előírásokat. 

Előírások 

A szőlőültetvényekben kialakított teraszok megőrzése kötelező. 

A vetésváltásra vonatkozó előírásokat be kell tartani.  

A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani. 

A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények 
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. 

A tájképi elemek (gémeskutak, kunhalmok) megőrzése kötelező. 

Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély esetén lehetséges. 
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Folyamatban van egy új HMKÁ előírás rendeletben történő rögzítése  mely szerint az állandó 
legelőkön tárgyév szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végezni. Az előírás 
betartása a 2013. évtől kötelező!  

 

További információ:  http://www.kolcsonosmegfeleltetes.hu 

 Részletezze az esetleges akadályokat és következményeket az ex ante kondicionalitás 
teljesítésének folyamatára nézve. 

- 

 Amennyiben a feltétel megvalósítása nem teljesül 2013. december 31-ig, abban az esetben 
mutassa be a teljesítéshez szükséges intézkedési terv fő elemeit. 

Jelenleg is teljesítjük.  

 Hatékonyság bemutatása: a feltétel teljesülése hogyan kapcsolódik az operatív 
programokhoz és a források felhasználásához. 

Kölcsönös megfeleltetés része, a hazai jogrendben az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szabályozza. 
Minden közvetlen, illetve AKG támogatásban részesülő gazdálkodóra kötelező. 

 

I. Kondicionalitás alapadatai 

Kondicionalitás címe:  

4.2. A műtrágyákra és a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelmények: nemzeti 
szinten meghatározásra kerültek az e rendelet III. címe I. fejezetének 29. cikkében említett, a 
műtrágyákra és a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelmények  

II. Kapcsolat az Európai Bizottsághoz 

A kondicionalitás teljesítésében illetékes DG: DG AGRI 

III. Szakmai teljesítés összefoglalása 

(Az 5-10 oldalban kért szakmai anyag összefoglalója.) 

 Értékelje és foglalja össze a Bizottság által átadott értékelői munkasablon szempontjai 
alapján a kondicionalitás teljesüléséhez eddig megtett és a továbbiakban szükséges 
lépéseket (mérföldkövek, határidők). 

A 2009–2010 gazdálkodási évtől az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásokat igénylőknél a 
KM követelményein felül a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. melléklete szerint a tápanyag-
gazdálkodási minimumkövetelményeket (talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján 
végezhető, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat), valamint a 17. melléklet szerinti 
növényvédelmi minimumkövetelményeket is ellenőrzi a hatóság. Mivel 2011-től a KM ellenőrzések 
kiterjednek a növényvédőszer-használat (JFGK 9) ellenőrzésére is, az AKG növényvédelmi 
minimumkövetelményekre vonatkozó ellenőrzések 2011. január 1-jétől az alábbi előírások 
betartására irányulnak: 

Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek 
szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről. (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz 
más célra még tisztított állapotban sem használható). 

http://www.kolcsonosmegfeleltetes.hu 

 Részletezze az esetleges akadályokat és következményeket az ex ante kondicionalitás 

http://www.kolcsonosmegfeleltetes.hu/
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teljesítésének folyamatára nézve. 

A teljesítésnek nincs akadálya 

 Amennyiben a feltétel megvalósítása nem teljesül 2013. december 31-ig, abban az esetben 
mutassa be a teljesítéshez szükséges intézkedési terv fő elemeit. 

A feltétel jelenleg is teljesül, további intézkedési terv nem szükséges 

 Hatékonyság bemutatása: a feltétel teljesülése hogyan kapcsolódik az operatív 
programokhoz és a források felhasználásához. 

- 

 

I. Kondicionalitás alapadatai 

Kondicionalitás címe:  

4.3. Egyéb vonatkozó nemzeti előírások: e rendelet III. címe I. fejezete 29. cikkének 
alkalmazásában meghatározásra kerültek a vonatkozó kötelező nemzeti előírások 

II. Kapcsolat az Európai Bizottsághoz 

A kondicionalitás teljesítésében illetékes DG: DG AGRI 

III. Szakmai teljesítés összefoglalása 

(Az 5-10 oldalban kért szakmai anyag összefoglalója.) 

 Értékelje és foglalja össze a Bizottság által átadott értékelői munkasablon szempontjai 
alapján a kondicionalitás teljesüléséhez eddig megtett és a továbbiakban szükséges 
lépéseket (mérföldkövek, határidők). 

Az AKG-ra vonatkozó nemzeti előírásokat (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről) szóló 61/2009. (V. 
14.) FVM rendelet szabályozza. Ezen rendelet alapján az érintetteknek a teljes támogatási időszak alatt 
gazdasága teljes területén be kell tartania a 73/2009/EK rendeletben rögzített irányelvek alapján a 
külön jogszabályokban meghatározott – a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó előírások egyik részét 
képező – jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó 
előírások másik részét képező, az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt, 
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó előírásokat, a 16. számú 
melléklet szerint a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a 17. számú melléklet szerint a növényvédőszer- 
használatra vonatkozó minimumkövetelményeket.  

 Részletezze az esetleges akadályokat és következményeket az ex ante kondicionalitás 
teljesítésének folyamatára nézve. 

A teljesítésnek nincs akadálya 

 Amennyiben a feltétel megvalósítása nem teljesül 2013. december 31-ig, abban az esetben 
mutassa be a teljesítéshez szükséges intézkedési terv fő elemeit. 

A feltétel jelenleg is teljesül, további intézkedési terv nem szükséges. 

 Hatékonyság bemutatása: a feltétel teljesülése hogyan kapcsolódik az operatív 
programokhoz és a források felhasználásához. 

Az „AKG” intézkedések megvalósítása alapfeltétele az egyes térségi kiemelt programok (például a 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges tájhasználat-
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váltásnak. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósuló Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése (VTT) az árvízvédelemhez és a tájgazdálkodáshoz kapcsolódó fizikai 
beavatkozásokat, infrastruktúra és beruházás jellegű tevékenységeket finanszírozza. Az ÚMVP-n belül 
a tájgazdálkodás megvalósításához szükséges földhasználat váltás, gazdálkodási tevékenység váltás a 
különböző agrár-környezetgazdálkodási célprogramok segítségével fog megtörténni, biztosítva ezzel 
olyan gazdálkodási lehetőségekre való áttérést, melyek összhangban vannak az érintett térségek 
megváltozott jellemzőivel, és összeegyeztethetők a víz jelenlétével, sőt kifejezetten igénylik a víz 
jelenlétét. Az alábbi horizontális célprogramoknál élveznek prioritást a VTT területek: hagyományos 
tanyás gazdálkodás, ökológiai szántóföldi gazdálkodás, extenzív vagy ökológiai gyepgazdálkodás, 
tájgazdálkodási célú gyeptelepítés és hasznosítás célprogram, hagyományos ültetvénygazdálkodás, 
ökológiai  gyümölcs- és szőlőtermesztés, vizes élőhelyek kialakítása célprogram. 

 

IV. Kondicionalitás alapadatai 

Kondicionalitás címe: 

2. horizontális előfeltétel – Az emberi erőforrások elosztása: a vidékfejlesztési programok 
irányításáért és végrehajtásáért felelős szervek elegendő kapacitással rendelkeznek az emberi 
erőforrások elosztása, a képzések irányítása és az IT-rendszerek tekintetében.  

V. Kapcsolat az Európai Bizottsághoz 

A kondicionalitás teljesítésében illetékes DG: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

VI. Szakmai teljesítés összefoglalása 

(Az 5-10 oldalban kért szakmai anyag összefoglalója.) 

 Értékelje és foglalja össze a Bizottság által átadott értékelői munkasablon szempontjai 
alapján a kondicionalitás teljesüléséhez eddig megtett és a továbbiakban szükséges 
lépéseket (mérföldkövek, határidők). 

A 2007-2013-as program irányítása és végrehajtása jelenleg is zajlik. A 2014-20-as program 
irányítását és végrehajtását a jelenlegi alapokon kívánjuk folytatni. Mind az emberi erőforrások, mind 
az IT rendszerek tekintetében vannak hiányosságok, ezek egyelőre a szabályos működést nem 
befolyásolták, de mindenképpen fejlesztendők 2014-től. 

 Részletezze az esetleges akadályokat és következményeket az ex ante kondicionalitás 
teljesítésének folyamatára nézve. 

Amennyiben az IH és a kifizető ügynökség (MVH) nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal, az új 
program végrehajtása kerül veszélybe. 

 Amennyiben a feltétel megvalósítása nem teljesül 2013. december 31-ig, abban az esetben 
mutassa be a teljesítéshez szükséges intézkedési terv fő elemeit. 

Jelenleg teljesítjük.  

 Hatékonyság bemutatása: a feltétel teljesülése hogyan kapcsolódik az operatív 
programokhoz és a források felhasználásához. 

A program megvalósulása és forrásfelhasználás lehetetlenül megfelelő emberi és IT erőforrások híján. 
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7. A TELJESÍTÉSI KERETRENDSZER LEÍRÁSA  
(feltételes fejezet) 

 
 

 

[Kidolgozás alatt.] 
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8. A KIVÁLASZTOTT INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA 

 
A program előzetes intézkedés tartalma prioritások szerint  
 
[A Vidékfejlesztési Program prioritásait az EMVA rendelet jelöli ki. A VP-ben valamennyi EMVA prioritással (6 
prioritás) tervezünk. A prioritásokhoz kapcsolódóan az EMVA fókuszterületeket (18 fókuszterület) is 
meghatároz, melyek többségével tervezünk a programban. Ezen túl az EMVA három átfogó célkitűzést is 
nevesít (környezet, klíma, innováció), melyeket érvényesítünk a programban. Valamennyi prioritás és 
fókuszterület esetében szükségesnek tartjuk a nemzeti stratégai célok, szempontok érvényesítését.  
 
Az EMVA szabályai szerint az egyes intézkedések több prioritás és fókuszterület megvalósításához is 
kapcsolódhatnak. Jelen intézkedési lista a társadalmasítási változat (1.0, 04.18.) előzetes tartalma. 
 
[Kidolgozás alatt.] 
 
1. PRIORITÁS: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a 

mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 

A prioritás horizontális prioritás, átfogja a program egészét, intézkedéseit a többi prioritáshoz kapcsolódva 

tervezzük. 

1.1. A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

 K + F szintje alacsony, nem igény orientált, területileg centralizált. 

 Alacsony innováció és tudástranszfer, különösen a KKV-k szintjén. 

 Hazai agrárvállalatok, élelmiszeripari és erdészeti vállalkozások K+F+I aktivitása alacsony, 

jellemzően nem tartanak fenn kutatórészlegeket, az állami szerepvállalás csökken. 

 A hazai, iskolarendszerű (agrár) felsőoktatás, szakképzés egyre kevésbé igény-, ill. szükséglet és 

gyakorlat orientált. 

 Az élelmiszer-feldolgozás területén szaktanácsadási rendszer gyakorlatilag nem működik. 

 Szakképzettség hiánya. Gazdálkodók alacsony iskolázottsága, környezetgazdálkodási 

szaktudásának hiánya, hiányzó információk. 

1.2. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul:  

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása9: a) a gazdasági szereplők versenyképességének 
javítása és nemzetközi teljesítményének 
megerősítése 

e) a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 
fejlesztések megvalósítása 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 

2014-2020 célja10: 

Nemzeti Vidékstratégia 

5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki 
népesség életminőségének javítása 
2. Sokszínű és életképes agrártermelés 
4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a 
vidéki foglalkoztatás növelése 
 

1.3. A prioritás a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

1. - A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 

Kapcsolódó további tematikus célok:  

                                                 
91114/2013. (III.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás célrendszeréről - (1) pont. 
10

 1074/2012. (III.21) Korm. hat. a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról. 
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9 - Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén. 

 

1.4. A prioritás tervezett intézkedési tartalmának összegző leírása:  

A vidék sorsa az ott élő emberek és az ott működő vállalkozások készségein, szemléletén, tudásán is 

múlik, kiemelten fontos ezért az oktatás, szakképzés, szakmai tanácsadás, a korszerű gazdálkodási 

ismeretek terjesztése. Fontos az egész életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése is. Így 

jelen prioritás az alábbiakat foglalja magába: 

 a vidéki térségekben működő innovációs és tudásbázisra alapozott szaktanácsadás fejlesztése; 

 interaktív innováció 

 a mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás, és az erdészet, területén a kutatás-fejlesztés és 

innovációs, valamint a gazdasági szereplők közötti együttműködés fejlesztése; 

 az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív 

csoportjainak létrehozása és működtetése; 

 a tudástőke bővítése, az egész életen át tartó tanulás és szakképzés előmozdítása az 

agrárgazdasági (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar) vállalkozások gazdasági és környezeti 

teljesítményének javítása érdekében; 

 a legújabb tudományos és technikai ismereteket, lehetőségeket felhasználó, ügyfélbarát 

szakigazgatási szolgáltatások (jó állam) erősítése.  

 

1.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 

keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása 

 Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek  

 15.1 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések  
 15.2 Bemutató üzemi programok 
 15.3Tájékoztatási szolgáltatás 

 Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 

 16.1 Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanácsadás 

 16.2 Szaktanácsadók továbbképzése  
 16.3 Csoportos szaktanácsadás 

 Együttműködés 

o Az aqgrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív 

csoportjainak létrehozása és működtetése  

 

1.6. Tervezett intézkedések előzetes tartalma: 

 

1.6.1. Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (15. cikk) 
 

Az intézkedés keretében az agrárágazat humán hátterének, potenciáljának fejlesztését célozzuk, 
ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez és a mezőgazdasági termelők, 
élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez. Az intézkedés keretében nyújtott 
támogatás nem terjedhet ki a rendes középfokú vagy magasabb szintű oktatási programok, vagy 
rendszerek részét képező oktatási, vagy képzési programokra. 

 
Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: A tervezett intézkedés az 1. prioritáson 
belül elsősorban a c) fókuszterülethez és részben az a) fókuszterülethez kapcsolódik. 

 
Az intézkedés indokoltsága 
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 Az agrárgazdaságban dolgozók szakképzettségi szintje alacsony (pl. a gazdaságvezetők 14,6%-a 
rendelkezik szakképzettséggel), különösen a vállalkozási és általános gazdaságvezetési 
kompetenciák terén. A szakképzettségi szint növelése szükséges a gazdaságok 
versenyképességének, környezeti teljesítményének növeléséhez, valamint az innovációk 
megismerése és bevezetése iránti hajlandóság fokozásához. A tudásátadás hatékonyságának 
fokozása érdekében indokolt annak formáit és tartalmát a célcsoportok igényeinek megfelelően 
kialakítani, külön hangsúlyt fektetve a gyakorlati szakmai kompetenciák megszerzésére. A 
szakképzettségi szint növelése szükséges a gazdaságok versenyképességének, környezeti 
teljesítményének növeléséhez, valamint az innovációk megismerése és bevezetése iránti 
hajlandóság fokozásához. A tudásátadás hatékonyságának fokozása érdekében indokolt annak 
formáit és tartalmát a célcsoportok igényeinek megfelelően kialakítani, külön hangsúlyt fektetve a 
gyakorlati szakmai kompetenciák megszerzésére. Az EMVA rendelettervezet értelmében a 
mezőgazdaság és az erdészet fejlődése és specializálódása, valamint a vidéki térségekben működő 
mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) előtt álló sajátos kihívások 
szükségessé teszik a megfelelő szintű műszaki és gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzéssel, illetve -cserével kapcsolatos kapacitás fokozását, többek között a legjobb 
mezőgazdasági és erdészeti termelési gyakorlatok terjesztése útján. Indokolt, hogy a 
tudásátadással és a tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek igazodjanak a vidéki szereplők 
igényeihez, és ne csupán hagyományos szakképzési tanfolyamok keretében valósuljanak meg. 
Ezért támogatást kell nyújtani demonstrációs és tájékoztatási tevékenységekhez. Az így 
megszerzett tudás és információk lehetővé fogják tenni a mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban dolgozók és a vidéki kkv-k számára mindenekelőtt azt, 
hogy fokozzák versenyképességüket és erőforrás-hatékonyságukat, valamint javítsák környezeti 
teljesítményüket, ezáltal hozzájáruljanak a vidéki gazdaság fenntarthatóságához. Annak 
biztosítására, hogy a tudásátadásra és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek ténylegesen elérjék 
ezeket az eredményeket, elő kell írni, hogy a tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel. 

 

Az intézkedések célja: 
Az agrárgazdaság szereplőinek a számára az igényeiknek megfelelően, változatos tartalmú és 
formájú ismeret és kompetencia szerzési lehetőségek biztosítása. Az intézkedés további célja 
lehetőséget nyújtani az agrárvállalkozók számára nem agrár tevékenységet érintő 
tevékenységbővítéshez kapcsolódó vállalkozási és vállalatirányítási ismeretek, készségek 
megszerzésére.  
 
Tervezett műveletek:  

 15.1 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések  
 15.2 Bemutató üzemi programok 
 15.3Tájékoztatási szolgáltatás 

 

1.6.2. Szaktanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (16. cikk) 
 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: A tervezett intézkedés az 1. prioritáson 
belül elsősorban a B fókuszterülethez és részben az A fókuszterülethez kapcsolódik. 

Az intézkedés indokoltsága: 
Az agrárgazdaságban dolgozók szakképzettségi szintje alacsony (pl. a gazdaságvezetők 14,6%-a 
rendelkezik szakképzettséggel), különösen kevés a felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők 
száma. Az élelmiszeripar területén nem működik szaktanácsadás. A magas szintű szakmai 
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szaktanácsadók segítségével jelentősen növelhető a 
gazdaságok versenyképessége, környezeti teljesítménye, valamint az innovációk megismerése és a 
gazdasági gyakorlatba való alkalmazása. A szaktanácsadás hatékonyságának fokozása érdekében 
szükséges a szaktanácsadók rendszeres továbbképzése, különösen a szakterületükön létező 
innovációkra vonatkozóan. Utóbbinak fontos előfeltétele, hogy az innováció know-how-jával 
rendelkező kutatóintézetek, fejlesztő vállalkozások, oktatási intézmények között szorosabb kapcsolat 
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alakuljon ki, valamint a szaktanácsadók minél nagyobb arányban részt vegyenek az innovatív 
projektek kidolgozásának és megvalósításának céljából létrejövő operatív csoportok munkájában. 
 Az szaktanácsadási szolgáltatások a mezőgazdasági termelőket, az erdőtulajdonosokat és az 
élelmiszerfeldolgozó vállalkozásokat, vidéki térségekben működő KKV-kat, társadalmi 
vállalkozásokat segítik gazdaságuk vagy vállalkozásuk fenntartható irányításának és általános 
teljesítményének javításában. Ezért célszerű ösztönözni mind az ilyen tanácsadási szolgáltatások 
működését, mind pedig azoknak a mezőgazdasági termelők, erdőtulajdonosok és 
élelmiszerfeldolgozó vállalkozások, vidéki térségekben működő KKV-k, társadalmi vállalkozások 
általi igénybevételét. A tanácsadás minőségének és hatékonyságának javítása érdekében 
gondoskodni kell a szaktanácsadók minimális képesítéséről és rendszeres továbbképzéséről. A 
tanácsadási szolgáltatásoknak segíteniük kell a mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági üzemük 
teljesítményének értékelésében és azoknak a szükséges javításoknak az azonosításában, amelyeket 
a jogszabályi gazdálkodási követelmények, a jó mezőgazdasági és környezeti állapot, az éghajlatra 
és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, továbbá az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre vonatkozó bejelentésekkel és az innovációval kapcsolatos 
előírásoknak megfelelő követelmények és tevékenységek tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi biztonsági előírásokra is ki kell terjednie. Kiterjedhet 
továbbá a mezőgazdasági üzem vagy a vállalkozás gazdasági, mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.. 
 
Az intézkedés célja: 
Az agrárgazdaság szereplőinek a számára az igényeiknek megfelelő tartalmú és formájú 
szaktanácsadási szolgáltatás biztosítása. 

 

Tervezett műveletek:  
 16.1 Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanácsadás 

 16.2 Szaktanácsadók továbbképzése  
 16.3 Csoportos szaktanácsadás 

1.6.3. Agrárgazdasági innovációs projektek részeként megvalósuló kísérleti fejlesztések (36. cikk) 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 1b 
K+F tudást és vállalati innovációt összefogó, a fejlesztés eredményeit a szektor többi szereplőjével 
megosztó (közhasznú) innovációs projektek szükséges kísérleti fejlesztési tartalmai.  
Interaktív tudásátadásra alapozott olyan operatív csoportok kialakítása, melyeknek célkitűzése az 
európai innovációs partnerségbe való bekapcsolódásra alkalmas technológiai vagy 
munkafolyamat-szervezési megoldás gyakorlati bevezetésére irányuló agrár-vidékfejlesztési 
innovációs projekt kidolgozása és végrehajtása. Olyan operatív csoportok, mely tudástermelő, 
tudásközvetítő és tudáshasznosító szerepet betöltő tagokból áll. Minden esetben kötelező, hogy a 
tagok között legyen gazdálkodó. 
 

1.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:  

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

 Aktív korú népesség részvétele az oktatásban, képzésben javul (%) 

 Agrár-kutatóintézetek szaktanácsadási intenzitásának megduplázása (db) 

 Agrárvonatkozású K+F ráfordítások növelése 2020-ra  

 Transznacionális együttműködési programok kidolgozása a Duna Stratégia országaival 2020-ig 

 Támogatott KFI együttműködési projektek és új klaszterek létrehozásának száma (db) 
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2. PRIORITÁS: A gazdaságok életképességének és versenyképességének 
fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az 
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 

1.1.  A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul:  

 A mezőgazdaság kibocsátásán belül arányeltolódás a szántóföldi növénytermesztés irányába 
Kihasználatlan potenciálok a kertészet területén. A legelőterületre alapozott állattenyésztés a 
potenciáltól elmarad. Alacsonyfokú diverzifikáció. 

 Forráseloszlás-koncentráció, valamint a kedvezőtlen makrogazdasági környezet miatt műszaki-
technológiai lemaradás, tőkehiány az állattenyésztési és kertészeti ágazatokban. 

 Az állattenyésztő ágazatokra jellemző kétpólusú üzemi szerkezet, valamint az ágazat szereplői 

közötti jövedelempozíciós különbségek erősödése. 

 A feldolgozás versenyképességi és szerkezeti problémái (amortizáció szintje alatti befektetés, 

műszaki-technológiai lemaradás,,elmaradott marketing) 

 Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések. 

 Gazdatársadalom elöregedése, fiatal gazdálkodók alacsony aránya. 

 

1.2. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul:  

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása11: a) a gazdasági szereplők 

versenyképességének javítása és 

nemzetközi teljesítményének megerősítése 

b) a foglalkoztatás növelése 
Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 

2014-2020 célja12: 

Nemzeti Vidékstratégia 

2) Sokszínű és életképes agrártermelés 
3) Élelmezési és élelmiszerbiztonság 

 

1.3. A prioritás a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

3. - A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. 

 

1.4. A prioritás tervezett intézkedési tartalmának rövid, összegző leírása:  

A prioritás a versenyképes, diverzifikált és fenntartható agrártermelés, valamint a versenyképes és 

fenntartható élelmiszeripar megvalósítását elősegítő intézkedéseket foglalja magába. A prioritás az 

alábbi tématerületekre koncentrál: 

 A meglévő, üzemelő gazdaságok bel- és külpiaci versenyképességének megteremtése és/vagy 

fokozása érdekében történő beavatkozások összessége, amely magában foglalja a 

növénytermesztési- és állattartási technológiák fejlesztését, innovatív technológiák bevezetését, 

állategészségügyi- és állatjóléti fejlesztéseket és a produktív termelés érdekében szükséges, 

esetleges szerkezeti változtatásokat. Az agrárgazdasági piacaink kevés kivételtől eltekintve csak 

a megfelelő minőségű, azonos színvonalú termékek befogadására nyitottak. Annak érdekében, 

hogy a piaci igények kielégítése hazai árualappal megtörténhessen, elengedhetetlen a minőségi 

termelésre való ösztönzés, illetve fontosságának felismertetése. 

                                                 
111114/2013 (III.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás célrendszeréről - (1) pont. 
12

 1074/2012. (III.21) Korm. hat. a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról. 
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 Az alapanyag termelés és élelmiszer-feldolgozás terén kitörési pontot mind az alapanyag 

termelés, mind a feldolgozás számára a magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű 

termékek előállítása jelenthet, kihasználva a kiváló beltartalmi értékekkel rendelkező 

alapanyagok által nyújtott lehetőségeket. Ezek alapján törekedni kell a különleges minőségű, ill. 

különleges fogyasztói igényeknek megfelelő termékek előállítására, a réspiacok igényeinek 

kielégítésére. 

 

1.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 

keretében tervezett beavatkozások összegző  felsorolása 

 Beruházások tárgyi eszközökbe  

o A kertészeti és állattenyésztési gazdaságok általános technológiai fejlesztése - az általános 

technológia lemaradások, illetve a hatékonysági mutatók összágazati hátránya (EU-

összehasonlításban) felzárkózásának elősegítése. 

o A prosperatív, nagy hozzáadott értéket termelő, a technológiai fejlesztésbe leginkább 

bevonható és a nemzetgazdasági szempontokból is kívánatos ágazatok hangsúlyos 

fejlesztése (kertészet, ültetvények). A hivatkozott ágazatok élőmunka-igénye is jelentős, 

amely a vidéki foglalkoztatottsági mutatókra is jelentős hatással bír. 

o A megtermelt árualap kedvezőbb piaci elhelyezésének érdekében történő beruházások 

támogatása, mellyel az alapanyag-termelés fázisát közvetlenül követő tevékenységek 

hozzáadottérték-előállítása fokozható, s amelyek elősegítik a termés kedvező beltartalmi 

értékeinek megmaradását, piacra juttatását (csomagolás, tárolás). 

o A meglévő öntözési rendszerek, vizi létesítmények víztakarékosabb, hatékonyabb 

vízfelhasználást célzó korszerűsítése, valamint az öntözőberendezések hatékonyságának a 

javítása, hozzájárulva ezzel a komplex vízgazdálkodás rendszeréhez.  Melioratív talajművelés 

támogatása különös tekintettel a szántóföldi kultúrákraA takarmány-hasznosulás és a 

takarmánytárolás, telepi mozgatás, minőségmegőrzés innovatív módszereinek elterjesztése, 

valamint alternatív takarmányozási rendszerek bevezetése.  

o A nagy területeken dolgozó erdőgazdálkodás számára a korszerű erdőgazdálkodás és 

erdővédelem – és egyéb erdei haszonvételek és szolgáltatások – számára szükséges logisztikai 

háttér biztosítása. Ez által a vidék munkaerő megtartó képességének növelése, a vidéki 

termelési és jövedelmezőségi feltételek javítása, az erdők védelmével a termelés 

biztonságának fokozása.   

 
Támogatás formája, tervezett eszközök: 
 
A fejlesztési célú, versenyképességet növelő beruházási intézkedések (2a, 5b, 5c) esetében az EMVA 
támogatás formája lehet: 
- vissza nem térítendő támogatás (VNT) 
- kedvezményes hitel formájában,  hitelalapból nyújtott visszatérítendő támogatás(pénzügyi 

eszköz) 
- kamattámogatás 
 
Fentiek mellett továbbra is elérhetővé kívánunk tenni a tisztán nemzeti forrásból működtetett 
kedvezményes és kamattámogatott hitelkonstrukciókat és a kedvezményes kezességvállalást. 
 
A kedvezményezett részesülhet a fenti támogatási formák egyikében vagy azok valamilyen 
kombinációjában is (pl. VNT + hitelalapból nyújtott  kedvezményes hitel, vagy VNT + 
kamattámogatás + kedvezményes díjú  kezességvállaláss stb.). A támogatások halmozása során 
tekintettel kell lenni a megengedett maximális támogatási intenzitások betartására és az állami 
támogatási szabályokra.  
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A GINOP keretében, annak forrásaiból létrehozni tervezett Mezőgazdasági Tőkealapból 
tőkebefektetésben részesülő projektekre a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó állami támogatási 
szabályok érvényesek. A Tőkealap a mezőgazdasági ágazat finanszírozási hiányosságait feltáró gap 
analízis alapján azonosított versenyképes, profitábilis üzleti tervvel rendelkező, társasági formában 
működő, a hitelpiacról fejlesztési és tartós forgóeszköz finanszírozási forrásokhoz nem jutó 
mezőgazdasági KKV-k számára nyújtana finanszírozási lehetőséget.  

 

1.6. Tervezett intézkedések előzetes tartalma: 

A. Kertészeti és állattenyésztési intézkedésrekre vonatkozó általános feltételek: 

Az intézkedés mind az állattenyésztés, mind a kertészet esetében támogatni kívánja az 
alaptevékenységhez kapcsolódó hatékonyságjavítást, az új technológia- és eszközbeszerzést, -
korszerűsítést, az energiahatékonyság javítását. 

Mindkét intézkedés esetében csomagokra lehet pályázni, így egy-egy intézkedésen belül több célterület 
kerül meghatározásra, annak érdekében, hogy a fejlesztések időben kapcsoltan valósulhassanak meg. 
A kapcsolt támogatási konstrukció lehetőséget teremt arra, hogy mindkét intézkedés esetében 
figyelembe kelljen venni, és horizontális szempontként érvényesíteni a foglalkoztatás növelését, az 
energia-megtakarítást, a környezetvédelmi szempontok érvényesítését és a természeti erőforrás-
felhasználás hatékonyságának javulását. Az intézkedés elbírálásánál az innováció, mint értékelési 
szempont is megjelenik.  
Mindkét intézkedés esetében a mezőgazdasági termelők, vagy termelők csoportjai a 
kedvezményezettek. Fontos ösztönző azonban a termelők közötti együttműködések, termelői 
csoportok és termelői szervezetek számának növelésére a magasabb támogatási intenzitás. A 
kollektív beruházás mellett, magasabb támogatási intenzitásban részesíthető a fiatal gazda, továbbá 
az Európai Innovációs Projekt keretében megvalósuló beruházás is. 
A beruházás jellegű intézkedések esetében az intézkedés önerő részéhez pénzügyi eszköz vehető 
igénybe, a jogosult támogatási intenzitás maximumáig.  

 

1.6.1. Kertészet technológia és eszközfejlesztése 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz  
2.a. Szerkezetátalakítás megkönnyítése a jelentős strukturális problémákkal küzdő mezőgazdasági 
üzemekben, nevezetesen a csekély piaci jelenléttel rendelkező üzemekben, bizonyos ágazatokban 
működő piacorientált üzemekben és azon üzemekben, amelyek esetében a mezőgazdasági 
tevékenységek diverzifikálásra van szükség. 

 
Művelet leírása:  
Új, építéssel járó kertészeti technológia  

 új növényház, blokkfólia, mobil blokkfólia, nagylégterű egyhajós sátor 
 a fent említett termesztő-berendezésekben zöldség, gyümölcs és dísznövény termesztéséhez 

szükséges beépített technológiai eszközök, berendezések (növényvédelem fixen telepített és 
házon belül hasznosítható gépei, szedőkocsi, talajtakaró fólia, fólia alagút, párásító, vezérlés-
technológia, függesztett termelő-berendezések, hatékony szellőzést árnyékolást biztosító 
berendezések, egy- vagy többkörös fűtési rendszer, világítás-technológia) 

 gombaház és teljes beépített vagy mobil technológiája, vízkezelése 
 gombakomposzt-előállító és -ártalmatlanító berendezések 
 szaporítóház (faiskola) 
 hűtőház 
 fent említett termelő-berendezésekhez kapcsolódó egyéb üzemi létesítmény, iroda, öltöző, 

mosdó, raktár, kezelőhelyiség, fűtéshez-hűtéshez kapcsolódó építmények, tárolók, gépészeti 
egységek, stb. 

 üzemi infrastruktúra (út, közművek, szennyvízkezelés, vagyonvédelmi technológia), 
energiaellátás, pl. termálkút létesítése, meglévő, de használaton kívüli kutak újbóli üzembe 
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helyezése; 
 munkahatékonyságot és ellenőrzést javító eszközök beszerzése.  

 
Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés 

 speciális erőgép 
 munkagép 
 post harvest: tisztítás, mosás, válogatás, aprítás, darabolás, szárítás, osztályozás, csomagolás 

gépei 
 

Ültetvény-korszerűsítés 
 Támogatásban részesítendő fajok: alma, körte, meggy, cseresznye, kajszi, őszibarack, szilva, 

szamóca, málna, ribiszke, köszméte, szeder, áfonya, dió, gesztenye, mogyoró, bodza, 
homoktövis, spárga, torma (esetleg preferált fajtajegyzék valamelyik szakmaközi 
szervezettől) 

 
 

1.6.2. Állattenyésztés hatékonyságának javítása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz : 2.a., 5b 
 

Művelet leírása:  
Az állattartás takarmányozási, trágyakezelési és állategészségügyi feltételeinek biztosítása érdekében 
új, építéssel járó technológiák beszerzése, valamint épületek, istállók, trágyatárolók, fejőházak építése. 

 Új állattartó férőhelyek létesítését és meglévő férőhelyek minőségének javítását célzó 
beruházások  

 Takarmányok előállítását, tárolását és felhasználását biztosító beruházások 
 Takarmánykeverő 
 Szervestrágya tárolását és hasznosítását szolgáló beruházások 
 Hígtrágya és szennyvíz elvezetését, tárolását és hasznosítását szolgáló beruházások 
 Az állategészségügyi és higiéniás feltételek javítását célzó beruházások 
 Fejőházak építése 

 
Önálló építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése. Ide értendő az 
állattenyésztésnél a telepi irányítási rendszer fejlesztése is. 

 Környezetkímélő speciális gépek beruházásai 
 Az állattenyésztési tevékenységgel kapcsolatos munkafolyamatok 

teljesítményének/minőségének javítását szolgáló beruházások, 
 Információtechnológiai és szoftver beruházások 
 Az állattartás épületeinek korszerűsítése: a állattartótelepek korszerűsítése: szigetelések, 

hőhasznosítás javítása 
 

1.6.3. Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 2a 
 
Művelet leírása:  
A szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedést 2014-2020-as 
programozási időszaktól felváltja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. Az intézkedés célja a 
tőkehiányos kisgazdaságok segítése, az általuk végzett mezőgazdasági tevékenység fenntartása és 
fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségeinek javítása, a gazdaságok árutermelésre való átállásának 
segítése. A támogatás a tagállami meghatározás alapján mezőgazdasági kisüzemnek minősülő 
üzemnek ítélhető oda. A támogatás átalányösszegű kifizetések formájában, legalább két részletben 
nyújtható egy legfeljebb ötéves időszakon át.  

 
B. Vízgazdálkodással kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatos általános feltételek: 
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Az intézkedés alapvető célja a vizilétesítményekhez és öntözőberendezésekhez kapcsolódó 
vízhasználatok hatékonyságának javítása, hozzájárulva a versenyképes mezőgazdasági alapanyag-
termeléshez. Az intézkedésre mezőgazdasági termelő, valamint mezőgazdasági termelők csoportja 
pályázhat. Mezőgazdasági termelők közös beruházása a többi beruházási jogcímhez hasonlóan 
magasabb támogatási intenzitásban részesül.  
Az intézkedés ütemezése a kertészeti intézkedés megnyitásával egy időben történik, annak 
érdekében, hogy az ültetvénytelepítéshez kapcsolódó öntözési infrastruktúra a beruházás részét és 
feltételét képezhesse.  
Az intézkedés esetében figyelembe kell venni, és horizontális szempontként érvényesíteni szükséges 
a vízfelhasználás hatékonyságának javítását, az energia-megtakarítást, a környezetvédelem és 
természeti erőforrás-felhasználás hatékonyságának javulását. Az intézkedés elbírálásánál az 
innováció, mint értékelési szempont is megjelenik.  
A beruházás jellegű intézkedések esetében az intézkedés önerő részéhez pénzügyi eszköz vehető 
igénybe, a jogosult támogatási intenzitás maximumáig.  

 
1.6.4. Vízrendezés és az öntözés hatékonyságának javítása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 2a, 5a 
Művelet leírása:  
Vízrendezés és öntözés hatékonyságának javítása 

 gazdálkodók használatában lévő vizilétesítmények korszerűsítésére, felújítására vonatkozó 
beruházások, különös tekintettel a vízkárelhárításra, belvízvédelemre és öntözésfejlesztésre, 

 gazdálkodók tulajdonában lévő, mezőgazdasági üzemen belüli öntözőberendezések 
korszerűsítése, beszerzése, 

 melioratív és erózió elleni védekezés támogatása, 
 mezőgazdasági üzemen belül, illetve gazdálkodók együttműködésében megvalósuló, 

melioráció és erózió elleni védekezéshez szükséges agrotechnológiai eszközök és 
módszerek/beruházások támogatása, 

 talajműveléshez szükséges munkaeszközök beszerzésére irányuló beruházások támogatása. 
 

C. Erdészettel kapcsolatos intézkedések: 

1.6.5. Fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése az  erdők feltártsága, 
erdészeti utak fejlesztése által  

A nagy területeken dolgozó erdőgazdálkodás számára a korszerű erdőgazdálkodás és 

erdővédelem – és egyéb erdei haszonvételek és szolgáltatások – számára szükséges logisztikai 

háttér biztosítása. Ez által a vidék munkaerő megtartó képességének növelése, a vidéki 

termelési és jövedelmezőségi feltételek javítása, az erdők védelmével a termelés 

biztonságának fokozása.  (18. cikk) 

 

1.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:  

Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában dolgozzuk ki 

az EMVA indikátor listája alapján. 

 A szerkezetátalakítási beruházáshoz kapott támogatásban részesült összes mezőgazdasági üzem. 

 Mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült gazdaságok aránya az összes jogosult 

vállalkozás (%) . 

 

FIATAL GAZDÁLKODÓK (FG) TEMATIKUS ALPROGRAM 

 
a. Az alábbi hazai problémák megoldására irányul:  

A mezőgazdasági kihívásaink közé tartozó, a népesség általános elöregedésével összhangban lévő 
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gazdálkodói átlagéletkorának növekedésének ellensúlyozása. A mezőgazdasági vállalkozók képzettségi 

hiányosságainak részbeni ellensúlyozása, kiemelten a mezőgazdasági vállalkozást először indító 

gazdálkodók körében. Az oktatásban tapasztalható gyakorlati képzés hiányosságainak részbeni 

ellensúlyozása. A fiatal gazdálkodók vállalkozási jövedelmezőségének javítása, hitelképességének 

erősítése. A vidéki térségek lakosságmegtartó erejének növekedése.  A gazdálkodás megkedveltetése, 

megismertetése városi fiatalokkal. 

[Az alprogram SWOT elemzése a VP SWOT fejezetben található. A fejlesztési szükségletek és stratégia 

ugyancsak a megfelelő VP fejezetekbe illesztve.] 

b. A következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúra-

ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. 

Kapcsolódó további tematikus célok:  

8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása 

10. Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén 

 

c. Az intézkedési tartalmának rövid leírása: 
 

A tematikus alprogrammal kapcsolatos javaslatok, fejlesztési irányok: 

Különös tekintettel a 2007-2013-as időszak eredményeire, illetve hibáira kiemelt figyelmet kívánunk 

fordítani a támogatási kérelmek beadása előtti időszakban a potenciális jelentkezők felkészítésére. Ez 

kettős célt szolgál: részben elősegíti a valóban eredményesen megvalósítható, reális célokat kitűző 

gazdálkodási tervek támogatását, másrészt szűri a jelentkezőket a támogatási kérelem beadása előtt – elő 

kívánjuk segíteni, hogy csak a valóban életcélként mezőgazdálkodási tevékenységet folytatni kívánó 

kérelmezők jussanak támogatási forráshoz. A képzés – egyelőre még nem meghatározott formában – 

kötelező előfeltétele lenne a támogatási kérelem benyújtásának. 

Egyes beruházási jellegű támogatásokra és szaktanácsadási-képzési tevékenységek igénybe vétele esetén 

speciális szabályok (pl. támogatásintenzitás, preferált fiatal gazda igénybevétel) kidolgozása szükséges a 

fiatal gazdálkodókra vonatkozólag. A FG tematikus alprogram intézkedéscsomagjának részét, kötelező 

elemét kell, hogy képezze a folyamatos további képzéseken való részvétel, a mentori/szaktanácsadói 

programban való folyamatos jelenlét. Mindezzel elő kívánjuk segíteni, hogy a sérülékeny, gazdaságilag sem 

kellően stabil induló vállalkozások hosszú távon is képesek legyenek versenyképesek, piacképesek 

maradni; illetve alkalmazzák azokat az innovatív megoldásokat, amelyeket a szaktanácsadói rendszerből 

szerzett információk ismertté és elérhetővé tesznek számukra. 

El kívánjuk érni, hogy: 

 Fiatal gazdálkodók jellemzőire, körülményeire szabott kockázatkezelési és pénzügyi eszközök 

kerüljenek kialakításra a Program keretein belül, 

 Dedikált támogatások kerüljenek kialakításra egyes beruházási intézkedések esetén, 

 Mentorálási és/vagy képzési és/vagy pályázatkezelési együttműködések kerüljenek kialakításra 

kialakítása a szaktanácsadói hálózat keretein belül, 

 Nagyobb hangsúlyt kapjon az oktatási intézményekkel és képző központokkal való 

együttműködések kialakítása, gyakornoki programok bevezetésével, elsősorban magyar felsőfokú 

és középfokú oktatási intézmények hallgatóinak bevonásával, 

 Csökkentsük az adminisztrációs terheket a „fiatal gazda minőség”-ről szóló határozat 

megszüntetésével; egy helyen, a pontozási szempontrendszerben kerüljön megjelenítésre az adott 

kérelmezővel kapcsolatos összes lehetséges értékelési kritérium. 
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Az intézkedési tartalommal kapcsolatban az alábbi elképzelések fogalmazódtak meg: 

1. Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők 

számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben. Inkubátorházak, 

mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése. 

2. A vállalkozási tevékenység megkezdése előtti felkészítés, előzetes képzés az eredményes és reális 

célokat tartalmazó támogatási kérelem benyújtása érdekében.  

3. Az alaptámogatást elnyert kedvezményezettek folyamatos, kötelező jellegű képzése („fiatal gazda 

támogatási alapcsomag”). 

4. Az eredményes megvalósítás érdekében folyamatos mentorálási tevékenység biztosítása. 

5. A farmgyakornoki programok támogatása, a gazdálkodók fogadókészségének elősegítésével, 

gyakornoki programok tematikájának kidolgozásával. Oktatási intézményekkel és regionális képző 

központokkal való szorosabb kapcsolattartás, koordináció. Bemutató gazdaságok támogatása. 

Szakmai tapasztalatcsere, külföldi-belföldi szakmai utak, konferenciák, szemináriumok, 

továbbképzéseken való részvétel elősegítése. 

 

A FG tematikus alprogram különösen az alábbi EMVA r. cikkeiben foglalt intézkedésekre fókuszál: 

16. cikk (szaktanácsadás) 

18. cikk (beruházások támogatása) 

20. cikk (induló támogatás) 

28. cikk és 36. cikk (termelői csoportok és kooperáció) 

 

A Bizottság által javasolt nem-mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikációt nem zárjuk ki, de 

nem preferáljuk, hiszen az alprogram elsődleges célja a mezőgazdasági termelésbe történő fiatal 

termelők tömegeinek bevonása, illetve ez által a termelői korösszetétel javítása. 

 

 

3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági 
termékek feldolgozáást és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdasáég terén 
történő előmozdítása 

3.1. A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul:  

 Az élelmiszer-termékek globális árérzékenysége és az árak hullámzása miatti hazai termelői és 

feldolgozói vállalkozások piaci kitettsége   

 A hozáadott érték növelése által a feldolgozóipar versenyképességének javítása 

 Alacsony termelői és termék-előállítói szervezettség az élelmiszerláncban.  

 A kiskereskedelmi láncok koncentrációjának és piacbefolyásoló képességének növekedése.  

 Kevés számú és alacsony szintű horizontális és vertikális vállalati együttműködések 

 Az élelmiszerlánc biztonságát és a fogyasztói bizalmat növelő hazai minőség rendszerek 

elterjedtsége, ismertsége és társadalmi elfogadottsága alacsony szintű. 

 Kisebb gazdaságokban és feldolgozó vállalkozásokban a korszerű vállalkozási és általános 

gazdaságvezetési ismeretek, szemlélet és eszközök hiánya. 

 A növekvő piaci kockázatok kezelésére (kockázatok csökkentésére) pénzügyi eszközök 

kidolgozása. 

 A mezőgazdasági termelés kiegyensúlyozott jövedelemviszonyait veszélyeztető klimatikus 

kockázatok miatti hozamingadozás csökkentése.  
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 A rövid ellátási lánc neo-tradicionális (pl. on-line értékesítés, közösség által támogatott 

mezőgazdaság) formáinak elterjedtsége elmarad a nyugat-európaitól, a tradicionális formák 

(piacok, útszéli árusítás) elterjedtek, de fejlesztésre szorulnak. 

 

3.2. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul:  

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása13: a) a gazdasági szereplők 

versenyképességének javításának és 

nemzetközi teljesítményének megerősítése 

e) a gazdasági növekedést segítő helyi és 
térségi fejlesztések megvalósítása 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 

2014-2020 célja14: 

Nemzeti Vidékstratégia 

3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság 

3.3. A prioritás a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

3. - A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúra-

ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. 

3.4. A prioritás tervezett intézkedési tartalmának összegző leírása:  

Jelen prioritás kapcsolódva a 2. prioritásban megfogalmazottakhoz a versenyképes, diverzifikált és 

fenntartható agrártermelés megvalósításán túl kiemelt figyelmet kíván fordítani az élelmiszer- 

feldolgozás során hozzáadott érték növelésére, valamint az Európai Uniós és a nemzeti minőségi és 

kockázatkezelési rendszerek ben való részvétel előmozdítására. A prioritás az alábbi tématerületekre 

koncentrál:  

 A jelenleginél szélesebb körben ismertté kell tenni az Európai Unió minőségpolitikai 

intézkedéseit, kiemelten azokat az Uniós szintű tanúsítási lehetőségeket, amelyekkel egy-egy 

termék, vagy termékcsoport eredetét, ökológiai állapotát, különleges hagyományos minőségét 

lehet kiemelni és megkülönböztető jelzéssel ellátni a hasonló termékek kínálatából az Unió 

egész területén.  

 Ösztönözni és segíteni kell a termelők, termelői közösségek jelentkezését és részvételét az 

Uniós rendszerekben.  

 Ki kell dolgozni egy széles körű kockázatkezelési eszköztárat, és ösztönözni kell a termelőket a 

csatlakozásra, fokozva ezzel az üzemek piaci és klimatikus sokkokkal szembeni 

ellenállóképességét. 

 Ösztönözni kell a termelőket a hozambiztonságot eredményező kockázatcsökkentési 

módszerek, eszközök használatára. 

 Ki kell dolgozni a hatékony és következetes ellenőrzés rendszerét. Elő kell segíteni az 

értéknövelést, marketinget szolgáló nemzeti minőségrendszerek bevezetését (termék-, 

termékcsoport szintű rendszerek, regionális rendszerek), ill. a már meglévő rendszerek 

működését tovább kell fejleszteni.  

 Ezen kívül a rövid ellátási lánc tematikus alprogram kidolgozását is elhatározta, amelynek 

során a rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját, a termelői részvétel és 

felkészültség erősítését tűzi ki célul. 

 

                                                 
131114/2013 (III.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás célrendszeréről - (1) pont. 
14

 1074/2012. (III.21) Korm. hat. a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról. 
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3.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 

keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása 

 

 Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása (Beruházások tárgyi 

eszközökbe)  

 Mezőgazdasági termékek magasabb hozzáadott értéket célzó feldolgozásához kapcsolódó 

beruházások támogatása 

 Innovációs Együttműködés (Operatív Csoportok) keretében szükséges speciális vagy 

kísérleti projekt beruházások  

 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek 

fejlesztése 

o Új részvétel támogatása EU minőségrendszerekben 

o Új részvétel támogatása nemzeti minőségrendszerekben 

o Új részvétel támogatása önkéntes terméktanúsítási rendszerekben  

o Részvétel nem élelmiszer jellegű minőségi rendszerekben (pl. PEFC)  

 Termelői, vállalati együttműködések ösztönzése  

o Kis gazdasági szereplők közötti együttműködés elősegítése 

 Mezőgazdasági kockázatkezelés 

o Természeti katasztrófák és egyéb katasztrófaesemények megelőzését és a sérült kapacitások 

helyreállítását célzó intézkedése  

o A víztározó kapacitás fejlesztése az elmúlt időszak csapadékos, majd aszályos időszakait 

figyelembe véve az egyes gazdaságok, illetve azok társulásai számára – bizonyos ágazatokban 

és méretkorlátokkal. 

o Olyan kisléptékű beruházások támogatása, amelyek elősegítik az üzem elemi károkkal 

szembeni védelmét és termelésbiztonságát. Szintén támogatott a minősített káresemények 

következtében sérült vagy megsemmisült egyes tárgyi eszközök pótlása. 

 Állatjóléti intézkedés 

o Az állattartó gazdaságok támogatása azon fejlesztések megvalósításában, amelyek az állatok 

kedvezőbb tartási körülményeinek és termelési feltételeinek kialakításában segítenek, 

hozzájárulva a veszélyes állatbetegségek, járványok leküzdéséhez és az állattartók 

munkakörülményeinek javításához. 

 Termelői csoportok létrehozása 

o Termelői együttműködések támogatása 

o Azonos, vagy közel azonos technológiai szinten termelő, szövetkezeti alapon együttműködő, 

a beszerzési, termelési és értékesítési műveleteiket összehangoló termelő egységek 

támogatása elsősorban a hatékonyabb piaci fellépés, másodsorban a termelési színvonal 

emelése céljából. 

 A rövid ellátási láncok (REL) fejlesztése 

o A hagyományos és újszerű (tradicionális és neo-tradicionális) rövid ellátási lánc 

együttműködések kialakítása és fejlesztése 

o A rövid ellátási láncok élelmiszerbiztonságának növelése a nyomon-követés és a jogszabályi 

megfelelés fejlesztése 

o A rövid ellátási lánc szereplők kereskedelmi és marketing ismereteinek fejlesztése 

o A rövid ellátási lánc szereplők értékesítéshez kapcsolódó beruházásánainak támogatása 

o A rövid ellátási lánccal szembeni fogyasztói bizalom növelése promócióval 

o A rövid ellátási lánc szereplők tudástranszferjének és innovációs aktivitásának erősítése 

o A rövid ellátási lánc szereplők érdekképviseletének és hálózatosodásának erősítése. 

o A rövid ellátási lánccal kapcsolatos rendszeres adatgyűjtés és elemzés kialakítása 
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3.6.  Tervezett intézkedések előzetes tartalma: 

 

A. Élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos intézkedések: 
 

3.6.1. Élelmiszer-feldolgozáshoz
15

 kapcsolódó beruházások támogatása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3a 
 

Intézkedés háttere: 

Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél 
magasabb szintű és minőségű feldolgozottság. A mikro-és kisméretű élelmiszer feldolgozó  
kapacitásoknak különösen jelentős szerepük van a helyi, regionális ellátásban, a foglalkoztatásban. . 
Ugyanakkor tőkeszegénységük, innovációs elmaradásuk, piaci és szakmai ismereteik hiánya miatt 
jelentős részük követő, vagy inkább csak túlélő stratégiát folytat. Felismerve a helyi foglalkoztatásban 
betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni a fejlődésre képes mikro- és kisvállalkozások piaci 
versenyképességének stabilizálásához szükséges feltételeket. 
A közepes méretű élelmiszer-feldolgozó   kapacitások  termékeik jelentősebb részét már regionális, 
országos és a globális  keresleti piacokon is értékesítik, versengve a tőkeerős nemzetközi cégekkel. 
Ugyanakkor az elmúlt években beruházási rátájuk az amortizáció szintje alatt maradt, így a 
potenciális fejlődési lehetőségeket sem tudják kihasználni. Elő kell segíteni növekedésüket, 
versenyképességük javítását, első sorban a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő 
termékek versenyképes előállítása által. 
 
Tervezett alintézkedések: 
 
1) Versenyképesség növelése a mezőgazdasági termékek feldolgozásában - egyedi fejlesztések 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3a 

 Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések  

 Versenyképesebb termék- és vállalati struktúra kialakítását, piacra jutást elősegítő 

fejlesztések 

 Piaci keresletre és  termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések 

 

2) Együttműködés ösztönzése - közös beruházások 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3a 

 Az együttes piacra jutás elősegítése érdekében vállalatok együttműködésében megvalósuló 

élelmiszer-feldolgozási beruházások 

 Közös (regionális) élelmiszer-feldolgozási központokban megvalósuló élelmiszer-

feldolgozási beruházások  

 

B. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereivel kapcsolatos intézkedések 
 

3.6.2. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3a 
 

Intézkedés háttere: 

                                                 
1515

 Élelmiszer-feldolgozás: jelen intézkedés vonatkozásában Annex I termék feldolgozása, amelynek eredményeként 

élelmiszer vagy haszonállat eledel célú termék jön létre. A mezőgazdasági tevékenységet követő termékmanipulálási 

eljárás, ami az alaptermék jellegét/tulajdonságát nem változtatja meg, nem tartozik az élelmiszer-feldolgozás körébe. 

Csomagolt salátakeverék és étkezési csíra előállítása élelmiszer-feldolgozásnak tekintendő. 



 

141 
 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 

 

A minőségrendszerekben való részvétel révén magasabb hozzáadott értékű, az átlagosnál jobb 
minőségű termékek jelennek meg a piacon. A minőségrendszerek által támasztott elvárások 
jelentősen túllépnek a jogszabályi és kereskedelmi előírások szerinti követelményeken. Ugyanakkor a 
mezőgazdasági termelők és az élelmiszervállalkozások részvétele a minőségrendszerekben olyan 
járulékos költségekkel jár, amelyek általában nem térülnek meg teljesen a piacon, és amelyek gyakran 
akadályozzák az előállítók hatékony részvételét ezekben a rendszerekben. 

Cél: 

Az intézkedés célja a mezőgazdasági termelők és élelmiszer-termék előállítók ösztönzése az olyan, 
uniós és nemzeti minőségrendszerekben való részvételre, amelyek hozzájárulnak a hozzáadott érték 
növekedéséhez az agrárgazdaságban. 

Az intézkedés leírása 

A támogatás a termelőnek a 17. cikkben felsorolt uniós jogszabályok által létrehozott 
minőségrendszerekhez, a nemzeti minőségrendszerekhez, valamint az Unió bevált gyakorlatokra 
vonatkozó iránymutatásainak megfelelő önkéntes terméktanúsítási rendszerekhez való csatlakozása 
során felmerült költségek finanszírozásához nyújtható. 
Költségek a támogatott minőségrendszerbe való belépéssel és az abban való részvételhez kapcsolódó 
éves hozzájárulással összefüggésben felmerült költségek, szükség esetén beleértve a rendszer 
előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is. 
Támogatás nyújtható továbbá a részt vevők csoportja termelői csoportosulások által a támogatott 
minőségrendszerek keretében előállított termékekkel kapcsolatban a belső piacon végzett 
tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez . 

Célcsoport/Kedvezményezettek 

A jogosultak olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek emberi fogyasztásra szánt 
mezőgazdasági, ill. élelmiszer termékeket állítanak elő, és uniós vagy elismert nemzeti 
minőségrendszerekben, illetve önkéntes terméktanúsító rendszerekben vesznek részt.  

 

 
C. Vertikális és horizontális együttműködésekkel kapcsolatos intézkedések: 

 
3.6.3. Újonnan elismert termelői csoportok támogatása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3a 
Művelet leírása:  
Újonnan elismert termelői csoportok támogatása 
A támogatás alapvető célja a mezőgazdasági termelők együttműködésének ösztönzése, a 
termelők versenyképességének, teljesítményének javítása, a termelés piaci igényekhez való 
igazítása, valamint az áruk közös forgalmazása. 
A támogatást átalányösszegű támogatásként, éves részletekben kell kifizetni attól az időponttól 
kezdve öt éven keresztül, amikor a termelői csoportot vagy termelői szervezetet üzleti terve 
alapján elismerték. Az éves részletek összegét fokozatosan csökkenteni kell.  
A támogatást a csoport éves értékesített termelése alapján kell kiszámítani. A tagállamok az 
utolsó részletet csak azt követően fizetik ki, hogy meggyőződtek az üzleti terv megfelelő 
végrehajtásáról.  
Annak érdekében, hogy a már meglevő termelői szervezetek továbbra is részesülhessenek 
támogatásban, elismerési eljárásukat várhatóan meg kell ismételni. 

 

D. Állattenyésztéssel, állatjóléttel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó általános feltételek: 

Azoknak a mezőgazdasági termelőknek nyújtott egységköltségű támogatás, akik önkéntes alapon 
vállalják állatjóléthez kapcsolódó többletvállalásokat. Az intézkedés alapvető célja: állatjóléti és 
gazdálkodási módra vonatkozó kötelezettségvállalások betartásával a társadalmi morál, a 
fogyasztói, illetve piaci igények irányába történő elmozdulás.  
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Az állatjóléti intézkedés 5 éves kötelezettségvállalást jelent a belépni kívánó mezőgazdasági 
termelők számára.  

 
3.6.4. Állatjóléti többlet-vállalások 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3a 
Művelet leírása:  
Ló célprogram: elsősorban nem gazdálkodásimód-váltáson és nem takarmányozási 
vállalásokon alapul, hanem elsősorban állatjóléti többletkötelezettségek betartásán, 
összhangban a Kincsem Nemzeti Lovas Program általános célkitűzéseivel, amelyek a 
magyarországi lovaságazat tartási körülményeinek javítására irányulnak.  
 
Tej célprogram: A 2007-2013 költségvetési időszak terhére 2010-ben elindított tejágazati 
szerkezetátalakítási program 2014-2020 közötti folytatása 2 éves determinációval. 
 

E. Kockázatkezeléssel kapcsolatos intézkedések: 
 

3.6.5. Kockázatkezelés 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3b 
Művelet leírása:  
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás: 
Az intézkedés keretében elsősorban olyan időjárási kockázatokra kötött biztosítási 
szerződések díjához nyújtható támogatás, amelyek a megelőző három évben vagy a 
megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában a mezőgazdasági termelő átlagos éves termésének több, mint 30%-át 
kitevő terméskiesés által okozott veszteséget fedezik. Az intézkedés célja a – jelenleg a KAP I. 
Pillér keretében – támogatott biztosítási konstrukciók támogatásának továbbvitele, esetleges 
kiterjesztése. Az intézkedés célcsoportját a növénytermesztők jelentik, elsősorban a 
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők. 
 
Jövedelem stabilizációs eszköz: 
Az intézkedés keretében olyan mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akik 
hozzájárulást fizetnek a jövedelemstabilizációs alaphoz, és akiknek a jövedelem kiesése az 
adott évben 30%-kal meghaladja a megelőző három év, illetve a megelőző 5 éves időszaknak 
a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlagát. A 
jövedelemstabilizációs eszköz célcsoportja a magyarországi kockázatkezelési rendszer által 
eddig nem kezelt állattenyésztés és a kertészet. Kiemelt cél a mezőgazdasági termelők minél 
szélesebb körének bevonása, a kistermelők támogatása. Ez a kockázatkezelési eszköz az 
időjárási kockázatok kezelésén túlmenően lehetőséget ad az egyéb piaci és gazdasági 
kockázatok (pl. árak, költségek emelkedése) kedvezőtlen hatásainak kompenzálására. 
 

3.6.6. Kockázatcsökkentés 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 3b 
Művelet leírása:  
Ágazatspecifikus kockázatcsökkentő eszközök alkalmazása 
Elsősorban kedvezőtlen éghajlati jelenség megelőzésére irányuló beruházási támogatás, 
melyet mezőgazdasági termelők, vagy mezőgazdasági termelők csoportjai vehetnek igénybe. 
Az intézkedés ütemezése időben kapcsolódni fog a kertészeti intézkedéshez annak 
érdekében, hogy a fejlesztések együtt valósulhassanak meg. Az intézkedés többek között 
lehetőséget biztosít jégvédő háló, füstgenerátor, jégkárelhárító rendszer, fagyvédő öntözés, 
esővédő fólia beszerzésére építése. Fontos, hogy csak a beruházáshoz kapcsolódó költségek 
számolhatók el, működési költség nem finanszírozható az intézkedés keretében. Több 
gazdálkodó együttes beruházása magasabb támogatási intenzitásban részül.  
A beruházás jellegű intézkedések esetében az intézkedés önerő részéhez pénzügyi eszköz 
vehető igénybe, a jogosult támogatási intenzitás maximumáig. 



 

143 
 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 

 

 

3.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:  

 
[Kidolgozás alatt.] 
 

 Hozzáadott érték növelését célző élelmiszerfeldolgozási fejlesztést végrehajtó vállalkozások 

száma  

 Minőségi rendszerekben résztvevő, támogatott termelők száma (db) 

 Innovcáiós projektekbenrésztvevők száma (db) 

 A rövid ellátási láncok esetében az együttműködésben résztvevő termelők száma (db) 

 

RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC (REL) TEMATIKUS ALPROGRAM 

 
a. Az alábbi hazai problémák megoldására irányul:  

A rövid ellátási láncban résztvevő termelők jellemzően a legkisebbek (egyéni, vagy mikro-vállalkozások), 
így érdekérvényesítő képességük gyenge és nem járatosak az összetett támogatási rendszerek 
használatában, ezért fontos, hogy legyen elkülönített kerettel rendelkező, közérthető, probléma fókuszált 
tematikus alprogram a fejlesztésükre. A rövid ellátási lánc neo-tradicionális (pl. on-line értékesítés, 
közösség támogatta mezőgazdaság) formáinak elterjedtsége elmarad a nyugat-európaitól, a tradicionális 
formák (piacok, útszéli árusítás) elterjedtek, ugyanakkor jelentős humánerőforrás- és eszközfejlesztést 
igényelnének a biztonságos és jövedelmező működéshez. A rövid ellátási láncok fogyasztói igényeket 
kielégítő fejlesztéséhez nincs elég felkészült és megfelelő eszközökkel ellátott szervező és termelő. A helyi 
minőség rendszerek száma magas, azonban ezek döntő többsége nem tanúsításhoz kötött, így az 
élelmiszerlánc-biztonságot kevés esetben növelik és a társadalmi ismertségük-elfogadottságuk jellemzően 
alacsony szintű 

[Az alprogram SWOT elemzése a VP SWOT fejezetben található. A fejlesztési szükségletek és stratégia 

ugyancsak a megfelelő VP fejezetekbe illesztve.] 

b. A következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúra-

ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása. 

Kapcsolódó további tematikus célok:  

1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 

2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének 

javítása 

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban. 

8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

10. Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén. 

 

c. Az intézkedés tartalmának rövid leírása: 

A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók 
közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által 
alkotott ellátási lánc. A tematikus alprogram a tradicionális és a neo-tradicionális rövid ellátási láncok 
kialakítását, szervezését, promócióját, a termelői részvétel és felkészültség erősítését tűzi ki célul, ehhez 
a SWOT elemzés alapján három szinten szükséges fejlesztéseket végrehajtani: 
 
1. A REL-t szervezők szintjének fejlesztési szükségleteit fontos külön kezelni, mivel jelenleg ez a szervezési 
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funkció hiányzik a legjobban. A rövid ellátási láncot szervező együttműködéslehet a termelők által 
létrehozott, de ma még sokkal inkább a termelőkért dolgozó, vidéki szereplő által fenntartott 
együttmködések a jellemzőek. A legfontosabb fejlesztési szükségleteik a következők: 

 A termelők értékesítési lehetőségeinek javítása a rövid ellátási lánc (REL) hagyományos és újszerű 
(tradicionális és neo-tradicionális) formáit szervező együttműködések kialakításával és 
működtetésének támogatásával 

 A rövid ellátási láncban (REL) társadalmi elfogadásának és a fogyasztói bizalomnak a növelése 
promócióval 

 A rövid ellátási lánc (REL) élelmiszerbiztonságának növelése a nyomon-követés és a jogszabályi 
megfelelés szervezői önellenőrzési rendszerének kialakításával és működtetésével 

 A rövid ellátási láncban (REL) szervezők tudástranszferjének és innovációs aktivitásának erősítése 
 

2.A REL-ben értékesítő termelők fejlesztési szükségletei: 

 A rövid ellátási lánc (REL) élelmiszerbiztonságának növelése a nyomon-követés és a jogszabályi 
megfelelés termelői önellenőrzési rendszerének kialakításával és működtetésével 

 A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők piacképességének javítása a kereskedelmi és 
marketing ismereteik és promóciós aktivitásuk fejlesztésével 

 A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők hatékonyságának és jövedelmezőségének javítása 
az erőforrás-hatékony kereskedelmi eszközök és kapacitások fejlesztésével 

 A rövid ellátási láncban (REL) résztvevő termelők tudástranszferjének és innovációs aktivitásának 
erősítése 

 
3. A REL rendszer átlátható és fenntartható működését támogató országos hatáskörű szerveztek fejlesztési 
szükségletei: 

 A rövid ellátási lánc (REL) társadalmi elfogadásának és a fogyasztói bizalomnak a növelése 
promócióval 

 A rövid ellátási láncban (REL) résztvevő szervezők és termelők tudástranszferjének és innovációs 
aktivitásának erősítése 

 A rövid ellátási láncban (REL) értékesítő termelők és szervezőik érdekképviseletének és hálózatos 
együttműködésének erősítése. 

 A rövid ellátási láncokkal (REL) kapcsolatos adatgyűjtés és elemzés (statisztika, monitoring, kutatás) 
rendszer jellegű fejlesztése  

 
A tematikus alprogram tervezése során felmerült, a REL működéséhez szükséges fejlesztések, amelyeket 
nem a tematikus alprogram finanszírozásában képzelhetők el: 

 Kisléptékű, közösségi és mobil élelmiszer-feldolgozók létrehozásának támogatása 
 Kereskedelmi infrastruktúra kialakítása: logisztikai központok, piacok, helyi termék boltok építése és 

felújítása 
 Közétkeztetés konyháinak felújítása, főzőkonyhává alakítása, kapcsolódó előkészítő és tároló 

kapacitások kialakítása 
 A halászati ágazat szereplőinek rövid ellátási láncban történő integrálása. 

 

A megvalósítást szolgáló EMVA intézkkedések beavatkozási logikája: 

Önálló tematikus alprogram keretében, a következő intézkedések alkalmazásával, amelyeket a 
jelenlegi elképzelések szerint modul rendszerben, de így csak néhány jogcím kiírásával szeretnénk 
megvalósítani. Tervezett, nem végleges beavatkozási logika: 

1. A rövid ellátási láncok együttműködésben történő szervezői és termelői fejlesztése: 

 36. cikk: 16.4 vertikális és horizontális együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és 
a helyi piacok kialakításáért és fejlesztéséért  

 36. cikk: 16.4. helyi összefüggésben végzett promóciós tevékenység támogatása a rövid 
ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztéséért 
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 15. cikk: 1.1. a felnőtt képzés és szaktudás megszerzésének támogatása 
 15. cikk: 1.2. demonstrációs és tájékoztatási tevékenység támogatása 
 16. cikk: 2.1. Támogatás a szaktanácsadási tevékenység igénybevételére 

18. cikk: 4.2. beruházási támogatás a feldolgozás, piacrajutás/marketing és az agrártermékek 
fejlesztésének területén  
Tervezés alatt: 

 17. cikk: A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei 
 28. cikk: Termelői csoportok 

2. A rövid ellátási láncokat támogató innovációs (EIP) együttműködések kialakítása: 

 36. cikk: 16.1 a mezőgazdaság termelékenységének és fenntarthatóságának fejlesztéséért 
létrejövő EIP operatív csoportjainak létrehozásához és működéséhez nyújtott támogatás. 

3. A rövid ellátási láncokat támogató, nem innovációs, országos együttműködések fejlesztése: 

 36. cikk: 16.4 vertikális és horizontális együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és 
a helyi piacok kialakításáért és fejlesztéséért  

 

 
4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó 

ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 

4.1. A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul:  

 Kedvezőtlen irányú vízgazdálkodási gyakorlat, vízkészletekkel való nem megfelelő gazdálkodás, 

tájgazdálkodási keretbe helyezett vízgazdálkodás hiánya. 

 Diffúz tápanyagoktól és vegyszerektől terhelt felszíni vizek. 

 Kedvezőtlen talajhasználat, a talaj megújuló képességét meghaladó mértékű használata, 

leromlása. A talajvédelmi intézkedések aránya nem elégséges. 

 Kedvezőtlen faj és korösszetételű erdők, valamint a klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség. 

 A természeti értékek megőrzése szempontjából fontos területek, élőhelyek megőrzése jelentős 

részben aktív, a speciális helyi viszonyokhoz illeszkedő kezelést igényel. A magas természeti 

értékű területek aránya és a biológiai sokféleség lecsökkent, az idegenhonos, inváziós fajok 

terjedése fokozódik, így az ökoszisztéma-szolgáltatások, elmaradnak az igényektől. 

 Alacsony szintű fogyasztói egészség-és környezettudatosság. 

 

4.2. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul:  

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása16: c) az energia- és erőforrás-hatékonyság 
javítása 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 

2014-2020 célja17: 

Nemzeti Vidékstratégia 

1. Tájaink természeti értékeinek, 
erőforrásainak megőrzése 

 

4.3. A prioritás a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

a. 5. - az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelés ügyének 

támogatása. 

Kapcsolódó további tematikus célok:  

5. - a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság támogatása. 

                                                 
161114/2013 (III.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás célrendszeréről - (1) pont. 
17

 1074/2012. (III.21) Korm. hat. a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról. 
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5.1. A prioritás tervezett intézkedési tartalmának összegző leírása:  

A prioritás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a környezetvédelem és erőforrás-

hatékonyság megvalósulását célozza meg. Kiemelt figyelmet kíván fordítani a természeti értékek, 

ökoszisztémák és erőforrások megőrzésére, a fenntartható gazdálkodás megvalósítására. Ennek 

tükrében az alábbi tématerületekre koncentrál: 

 az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések; 

 ökológiai gazdálkodás támogatása; 

 a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása; 

 biodiverzitás fenntartása és javítása; 

 NATURA 2000 területek megőrzése 

 vizeink mennyiségi és minőségi védelme; 

 talajok védelme, fenntartható hasznosítása; 

 erdei biodiverzitás védelme és fejlesztése kiemelten a magas természetességű erdőkben; 

 minőségi rendszerek (PEFC), faanyag eredetigazolási rendszer bevezetése. 

 

5.2. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 

keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása 

 Környezetvédelemhez és a magas természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének 

növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások.   

o az agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatosan kitűzött célok 

teljesítéséhez, így a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és élőhelyek 

természetvédelmi helyzetéhez, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a 

programban meghatározásra kerülő, jelentős természeti értéket képviselő rendszerek 

közjóléti értékének növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások. 

 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben  

o a NATURA 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére 

és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és aktualizálása; 

o természeti örökség, vidéki tájak és a nagy természeti értékű területek megőrzésével, 

helyreállításával és korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági 

szempontokat, valamint a környezettudatosságot célzó intézkedéseket is beleértve – 

kapcsolatos tanulmányok és beruházások 

o olyan beruházások, amelyek a tevékenységek áthelyezésére és a vidéki településeken, illetve 

azokhoz közel található épületek vagy más létesítmények átalakítására irányulnak az 

életminőség javítása vagy a település környezeti teljesítményének fokozása céljából. 

 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések.  

o Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak a mezőgazdasági 

termelőknek és mezőgazdasági termelői csoportoknak, valamint mezőgazdasági termelők 

és egyéb gazdálkodók azon csoportjainak, akik önkéntes alapon vállalják olyan 

műveleteknek mezőgazdasági földterületen történő végrehajtását, amelyek az agrár-

környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítését 

szolgálják. 

o Az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének 

támogatása (állati és növényi egyaránt). 

 Ökológiai gazdálkodás  

o Áttérés támogatása ökológiai termelésre, HMT után hektáronként 

Azon konvencionális termelést folytató gazdálkodók támogatása, akik termelésükkel áttérnek 
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az ökológiai gazdálkodásra.  

o Ökológiai termelés jövőbeni folytatásának támogatása, HMT után hektáronként. 

Azon gazdálkodók támogatása, akik folytatják az ökológiai termelést. 

 Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések  

o Kompenzációs kifizetés hektáronként a N2000 erdőterületeken 

o Kompenzációs kifizetés hektáronként a mezőgazdasági N2000 területeken 

o Kompenzációs kifizetés hektáronként a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett 

mezőgazdasági területeknek  

 Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek 

számára teljesített kifizetések 

o Kompenzációs kifizetések a HMT után hektáronként más, hátrányos természeti 

adottságokkal rendelkező területeken 

o Kompenzációs kifizetések a HMT után hektáronként egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

területeken 

 Együttműködés 

o Környezetvédelmi projektekre és alkalmazott környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló 

kollektív megközelítések 

o Az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös 

fellépések  

 Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak megőrzése, a klímaváltozás hatásainak csökkentése és 

alkalmazkodás  

o Natura 2000 erdőkben az erdőgazdálkodási korlátozások kompenzációja biodiverzitás 

megőrzési céllal 

o Erdő-környezetvédelmi beavatkozások biodiverzitás megőrzési céllal innovatív 

erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása, áttérés a folyamatos erdőborításra  

o Települések és természeti-kulturális értékek védelmét szolgáló közjóléti erdőgazdálkodás 

innovatív fejlesztése, módszerinek elterjesztése, szemléletformálás 

o Az erdők közjóléti funkciójának megőrzése és erősítése nem termelő erdészeti beruházások 

által: az erdei épített, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, hasznosítása 

(a szabadon hozzáférhető turisztikai alapinfrastruktúra fejlesztések is) 

 Fenntartható erdőgazdálkodási rendszerek fejlesztése  

o Komplex erdészeti vízrendezési program 

o Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás erdészeti beruházásai (fafaj-politika váltás, 

erdőszerkezet-átalakítás 

o Erdővédelem , erdészeti potenciál megőrzése vagy helyreállítása (katasztrófák, biotikus vagy 

abiotikus károsító események megelőzése) 

 

5.3. Tervezett intézkedések előzetes tartalma - javaslat: 

 
A. Agrár-környezetgazdálkodási jellegű kifizetések 

Két, egymást kiegészítő, akár egymás mellett is működő rendszerre teszünk javaslatot: 

A - Terület-használati kifizetési rendszer 
A terület-használati kifizetési rendszer voltaképpen egy „2. generációs” agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetési rendszer, mely komlex módon képes kezelni az összes, alapvetően terület-alapon működő 
támogatási rendszert (KAT, AKG, NATURA, ökológiai gazdálkodás, nem termelő beruházások). A javasolt 
rendszer főbb jellemzőit az alábbiakban foglaltuk össze: 
 Nem célprogramos, hanem előírásalapú támogatási (kifizetési) rendszerben gondolkozunk, melyet 

minden gazdálkodó a saját területi adottságai alapján tud összeállítani (önállóan, vagy 
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szaktanácsadói segítséggel). Ezzel valójában egyénre szabott célprogramok alakíthatók ki, mely az 

adott tájhoz és a gazdálkodó igényeihez történő igazodással a területi „felbontását” növelné a 

rendszernek, miközben az a rendszer struktúrája (felépítése) jelentősen egyszerűsödne. 

 Mivel az előírások blokk-szinten harmoniztáltak az összes többi hasonló területalapú támogatással 

(N2000, KAT, ökogazdálkodás, nem termelő beruházások), ezáltal a kettős finanszírozás már 

előírás-szinten kiküszöbölhető. 

 A javasolt rendszerrel megszüntethető a jelenlegi rendszer azon hibája, mely a célprogramok között 

nagy aránytalanságok miatt alakult ki (pl. integrált szántóföldi célprogram sajátosságai miatt).  

 A támogatási összeget – mint a jelenlegi rendszerben is – előírásonként kell kiszámítani, az adott 
területre felvehető összes kifizetési összeg a felvett előírásoktól függ. A határozaton a gazdálkodó 
által kiválasztott előírások szerepelnek, ami megoldást nyújt arra a problémára, hogy a sok esetben 
a gazdálkodók nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó kötelezettségekkel. 

 Évente kinyitott támogatási ablakot szorgalmazunk (számos uniós tagállam mutat példát erre) 

 Mivel a program 5 éve alatt a kiválasztott előírásokat be kell tartani a gazdálkodónak, ezért a 

program időszaka alatt a pénzügyi tervezést és forráslekötést lehet kalkulálni.  

B - Zöld-pont” alapú kifizetési rendszer 
Az előző pontban vázolt rendszer továbbra is előírásokra épül, csak azokat az eddigiektől eltérő módon 
próbálja működtetni. Emellett fontosnak tartjuk az előírások nélküli, ún. „zöld-pont” rendszer kísérleti 
elindítását annak érdekében, hogy a környezeti teljesítményekre, mint – a jövőben várhatóan erősödő 
elvárásként megjelenő – közjó szolgáltatásokra épülő támogatási rendszer működtetéséről kellő 
tapasztalatokat szerezhessünk. 

 

Tervezett intézkedések: 

5.3.1. Agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 

A beavatkozás indoklása 

Az ország jelentős részén szükség van a földhasználat átalakítására és országos, új földhasználati 
irányok keresésére valamint a térségi prioritások meghatározására (pl.: árvízzel és belvízzel 
veszélyeztetett területek használatának átalakítása, természetközeli gazdálkodási rendszerek 
visszaállítása). A termőföldre továbbra is veszélyt jelentenek a talaj minőségét, termőképességét 
rontó folyamatok (erózió, savanyodás, szikesedés, tömörödés, a negatív tápanyagmérleg), a 
környezetkímélő, legelőre alapozott állattartás indokolatlanul alacsony aránya, a környezettudatos 
tápanyag-gazdálkodás hiánya, melyek a fenntarthatóság érvényesítését gátolják. Az AKG kifizetések 
hozzájárulnak a vidéki területek fejlődéséhez és környezeti szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom 
egészének. Ösztönzik a gazdálkodókat a mezőgazdasági földterületeken a környezet, a táj és a 
természeti erőforrások fenntartható hasznosításával összeegyeztethető mezőgazdasági termelési 
módszerek alkalmazására és a genetikai erőforrások megőrzésére.  
Az AKG intézkedések kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a Magyarországon jellemző agrár-
környezetvédelmi problémák csökkentésére, visszaszorítására, illetve olyan környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlat elterjesztésére, amely megelőzi bizonyos környezeti problémák kialakulását. 
Ennek megfelelően az alábbi AKG prioritásoknak megfelelő előírások kerültek megfogalmazásra és a 
különböző célprogramokba való integrálásra: 
Talajvédelem: a különböző talajdegradációs folyamatok (talajerózió, elsavanyodás, talajtömörödés) 
hatásainak csökkentése különböző agrotechnikai módszerek alkalmazása révén. A környezetbarát 
tápanyag-gazdálkodás gyakorlatának elterjesztésével a talaj negatív tápanyagmérlegének egyensúlyba 
hozása is kiemelt célként fogalmazódik meg. 
Felszíni és felszín alatti vizek védelme: a földhasználat-váltás elősegítésén és a környezetbarát 
tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem gyakorlatán keresztül a vízbázisok védelme, a vízminőség 
javítása, a szennyezések lehetőségének redukálása.  
Természetvédelem: a mezőgazdasági földhasználat minden ágában (szántóművelés, gyepgazdálkodás, 
ültetvények) sokszínű, a természetközeli élőhelyek kialakításával és megőrzésével, a 
természetvédelmi szempontból értékes állat- és növényfajok számára megfelelő táplálkozó-, 
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szaporodási- és pihenőhelyek biztosításával az aktív természetvédelem rendszerének kiterjesztése a 
cél. A biológiai sokféleség megőrzésének és növelésének fent említett eszközei elsődlegesen a Natura 
2000 területek megőrzését és fejlesztését szolgálják.  
Génmegőrzési célok: a különböző gazdálkodási rendszerekben a magas genetikai értéket képviselő és 
sokszor kihalással/genetikai erózióval fenyegetett mezőgazdasági szempontból értékes növény- és 
állatfajok/fajták kiemelt támogatást élveznek. 

Az intézkedés céljai 

 a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása,  
 a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak 

megfelelő termelési szerkezet kialakításával,  
 a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése,  
 a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. 
 a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között  
 a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával 
 az agrobiodiverzitás javítása, őshonos és veszélyeztetett kultúrnövény fajták, valamint 

haszonállataink in situ tartásának ösztönzésével, valamint ex situ módszerek alkalmazásával 
 az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás 

ösztönzésével 
 minőségi élelmiszerelőállítás biztosítása, ellenőrzött ökogazdálkodási módszerek ösztönzésével 
 a kedvezőtlen klímaváltozás elkerülése, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás 

révén. 
 

5.3.2. Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek 
számára teljesített kifizetések 

A támogatás jogalapja: A támogatás jogalapja a ../2013/EK rendelet 32. és 33. cikke, melyet az I. és 
II. melléklet egészít ki. 

A beavatkozás indoklása: 

Az intézkedés hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelem-
kiegészítést biztosít a kedvezőtlen adottságú területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó 
gazdálkodók részére. Közvetve ösztönzi a termelési szerkezet átalakítását, a hátrányos adottságokhoz 
alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz 
tartozó) élőállatok tartásával. A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a 
gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához. 
Az intézkedés hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is. 

Az intézkedés céljai:  

Az intézkedés fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, az 
extenzív kultúrák (gyep- és takarmánynövények) előmozdítása a hátrányos természeti adottságokkal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, a környezettudatos gazdálkodás és 
fenntartható tájhasználat erősítése. 
Az intézkedés további fő célkitűzései a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése és javítása, új, alternatív, a környezetvédelem követelményeinek megfelelő vidéki gazdasági 
környezet kialakítása, valamint előmozdítása a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenység folytatásának és a 
mezőgazdasági célú földhasználat fenntartásának biztosítása, továbbá hozzájárulás az életképes 
vidéki közösségek fenntartásához. 
Az intézkedés a 4. prioritáshoz, "A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák 
állapotának helyreállításához, megőrzéséhez és javításához" járul hozzá és az EU 5. tematikus 
célkitűzéséhez: "Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelés ügyének 
támogatása". 
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Az intézkedés tartalma, támogatható tevékenységek: 

Magyarország az intézkedést az ún. "Hegyvidéki területeken kívüli egyéb, jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező területeken" (33. cikk, (3) bekezdés), valamint a "Egyéb, sajátos 
hátrányokkal rendelkező területeken" (33. cikk, (4) bekezdés) valósítja meg. 

 

5.3.3. Natura 2000 hálózattal kapcsolatos kifizetés 

A beavatkozás indoklása: 

A Natura 2000 hálózattal kapcsolatos kifizetések célja, hogy a vadon élő madarak védelméről szóló, 

2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi irányelv (továbbiakban: Madárvédelmi Irányelv) és a 

természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 

92/43/EGK irányelv (továbbiakban: Élőhelyvédelmi Irányelv) végrehajtásából eredően a 

mezőgazdasági termelők és az egyéb földhasználók körében felmerülő többlet költségek és elmaradó 

bevételek ellentételezése. Hazánkban a 2011-ben véglegesen jóváhagyott Natura 2000 területi 

lehatárolás eredményeképpen a különleges természetmegőrzési területek (ún. SAC) 1 443 200 ha, 

míg a közösségi jelentőségű területek  (ún. SCI) 1 374 500 ha területi kiterjedésben lettek kijelölve. A 

két eltérő területtípus átfedései okán a Madár és Élőhelyvédelmi Irányelvek alapján lehatárolt hazai 

Natura 2000 területek összesen 1 993 900 ha kiterjedésűek, és hazánk 21,4 %-át fedik le.18  A Natura 

2000 hálózat hazai viszonyaira általánosságban az jellemző, hogy míg a fajok állapota némileg 

kedvezőbb az EU tagállamainak átlagánál, az élőhelyek természetvédelmi helyzete sajnálatosan az 

átlag alatt marad. A biodiverzitás állapotát jellemző kiterjedten alkalmazott, a madárfajok 

állományainak változásán alapuló vizsgálatok szerint a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő 

madárfajok állománya a 1999. és 2005. közötti időszak stagnálását követően csökkenő tendenciát 

mutat, míg az erdei fajok esetén szerény emelkedés tapasztalható.  

A Natura 2000 hálózat működtetésének elkövetkező időszakra vonatkozó prioritásait az Országos 

Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv az élőhelyek állapotát javító közvetlen (infrastrukturális) 

beruházások elősegítésében, a természeti állapotra vonatkozó tudásbázis bővítésében, az intézményi 

feltételek fejlesztésében, valamint a Natura 2000 hálózat gazdasági-társadalmi előnyeinek magasabb 

szintű kihasználásában jelölte meg. A fajok és élőhelyek állapotában a legjelentősebb ható 

tényezőként a mezőgazdasági művelés és az erdőgazdálkodás azonosítható. Fentiek okán az 

intézkedés bevezetése indokolt a fajok és az élőhelyek kedvező természeti állapotának elérése és 

megőrzése céljából. 

Az intézkedés céljai: 

Az intézkedés célja a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló, természetvédelmi szempontból 

legértékesebb és legveszélyeztetettebb élőhely-típusokba sorolható Natura 2000 gyepterületek 

természetvédelmi céloknak megfelelő kezelése, a biodiverzitás megőrzése és javítása. 

A mezőgazdasági művelés alatt álló egyéb Natura 2000 területek (pl. szántóföldi művelés alatt álló 

területek, ültetvények, stb.) esetében a részben a nemzeti jogszabályokban meghatározott 

alapkövetelmények (pl. művelésből kivonás engedélyeztetése), részben pedig bizonyos élőhely- és 

fajvédelmi célú agrár-környezetvédelmi és éghajlati intézkedések keretében tervezünk megoldást 

találni.  

A hazai Natura 2000 gyepterületek esetén a mezőgazdálkodáshoz köthető legjelentősebb 

veszélyeztető tényezők közé sorolható a túlzottan intenzív területhasználat, a nem elégséges 

földhasználat okozta szukcessziós folyamatok, a földhasználat elmaradása, a gazdálkodási 

tevékenységek (pl. kaszálás) rossz időzítése, a földhasználat-váltás, a vízháztartási viszonyok 

                                                 
18

 Forrás: Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv, Vidékfejlesztési Minisztérium, 2013 
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megváltoztatása, az égetés, valamint az inváziós fajok terjedése. 

A mezőgazdálkodási tevékenységekkel összefüggő egyes veszélyeztető tényezőkre (pl. földhasználat 

váltás) vonatkozóan a Natura 2000 területek általános nemzeti szabályozása, az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. Korm. rendelet (továbbiakban: 

Natura 2000 Korm. rend.) tartalmaz előírásokat, míg másokat (lásd később) a Natura 2000 

gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 

szabályoz. Bizonyos kihívások a tervezett agrár-környezetvédelmi és éghajlati intézkedések 

keretében a gazdálkodók önkéntesen tett vállalásaival kezelhetők.  

Az intézkedés a gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a szénháztartás 

stabilizálásával közvetetten hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. 

 

5.3.4. Ökológiai gazdálkodás 

A beavatkozás indoklása: 

Ezen intézkedés keretében olyan mezőgazdasági termelőknek, illetve mezőgazdasági termelők olyan 

csoportjainak ítélhető oda támogatás a […] mezőgazdasági terület után hektáronként, akik, illetve 

amelyek önkéntes alapon vállalják, hogy áttérnek a 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott 

ökológiai termelési gyakorlatok és módszerek alkalmazására, illetve a jövőben is folytatják azt. 

Az intézkedés céljai: 

Áttérés támogatása ökológiai gazdálkodásra, HMT után hektáronként:  

Azon konvencionális termelést folytató gazdálkodók támogatása, akik termelésükkel áttérnek az 

ökológiai gazdálkodásra.  

Ökológiai gazdálkodás jövőbeni folytatásának támogatása, HMT után hektáronként: 

Azon gazdálkodók támogatása, akik folytatják az ökológiai termelést. 

 

5.3.5. Nem termelő beruházások 

A beavatkozás indoklása: 

A tájhasználat átalakulásával az intenzív gazdálkodás széleskörű elterjedésével a tábla szintű tájalkotó 

elemek (tanyák, fasorok, ligetek, kutak, utak, mezsgyék) sok helyen eltűntek. A fajok megőrzése 

érdekében szükséges az élőhelyek fajgazdagságának növelése, valamint a tájelemek 

változatosságának visszaállítása. A hagyományos élőhelyek helyreállítása során nem képződik olyan 

haszon, ami a gazdaság értékét, termelékenységét érinti, sőt a tájképet is meghatározó elemek 

fenntartása további elfoglaltságot, költséget jelent a gazdálkodónak. A nem termelő beruházások 

jelentős mértékben elősegítik a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, környezetkímélő tájhasznosítást 

azáltal, hogy lehetővé teszik azoknak a beruházás típusoknak a támogatását, amelyek 

nélkülözhetetlenek egyes agrár-környezetgazdálkodási előírások bevezetéséhez, illetve az előírások 

teljesítéséhez, valamint emelik a Natura 2000 és egyéb, a programban meghatározott magas 

természeti értékű területek közjóléti értékét. 

Az intézkedés céljai: 

Az intézkedés fő célja a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájértékek fennmaradásának elősegítése, a 

növény- és állatvilág fajgazdagságának emelése, a környezeti állapot javítása, az önként vállalt agrár-

környezetgazdálkodási előírások betartásának lehetővé tétele, valamint az előírások teljesítésének 

segítése és a Natura 2000 és egyéb magas természeti értékű területek közjóléti értékének növelése. 
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B. Erdészettel kapcsolatos intézkedések: 

5.3.6. Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő folyamatos biztosítása, 
az erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas 
természetességű erdőkben által 
Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 4a 
(31. cikk, 35. cikk) 

o Natura 2000 erdőkben az erdőgazdálkodási korlátozások kompenzációja biodiverzitás 

megőrzési céllal 

o Erdő-környezetvédelmi beavatkozások biodiverzitás megőrzési céllal innovatív 

erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása, áttérés a folyamatos erdőborításra  

o Települések és természeti-kulturális értékek védelmét szolgáló közjóléti erdőgazdálkodás 

innovatív fejlesztése, módszerinek elterjesztése, szemléletformálás 

5.3.7. Erdészeti potenciál megőrzése és helyreállítása  az erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése által  
Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 4b 
Fenntartható erdőgazdálkodási rendszerek fejlesztése:  

Komplex erdészeti vízrendezési program (25. cikk) 

5.3.8. Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló 
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén, 
Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 4c 
(25. cikk) 

Fenntartható erdőgazdálkodási rendszerek fejlesztése  

o Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás erdészeti beruházásai (fafaj-politikaváltás, 

erdőszerkezet-átalakítás 

o Erdővédelem, erdészeti potenciál megőrzése vagy helyreállítása (katasztrófák, biotikus vagy 

abiotikus károsító események megelőzése) 

5.3.9. Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és 
hozzáadott értékének bővítése: agrár-erdészeti rendszerek és  lokális biomassza energetikai 
hasznosítás által („bio-gazdaság”). 
Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5c 
Erdei haszonvételek, hozzáadott érték növelés. Agrár-erdészeti rendszerek, lokális biomassza 

energetikai hasznosítási célra (24. cikk, 27. cikk) 

5.3.10. Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának, ökológiai értékének erősítése   
Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 4a 

Az erdők közjóléti funkciójának megőrzése és erősítése nem termelő erdészeti 

beruházások által: az erdei épített, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, 

hasznosítása (a szabadon hozzáférhető turisztikai alapinfrastruktúra fejlesztések is) (26. 

cikk) 

 
 

b. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:  

Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában 

dolgozzuk ki az EMVA indikátor listája alapján. 

 az adott célt szolgáló gazdálkodási szerződéssel érintett területek aránya az összes mezőgazdasági 

és erdő területből (ha) 
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5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az 
alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes 
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és 
az erdészeti ágazatokban 

5.1. A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul:  

 Klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség, klímaváltozáshoz történő adaptáció, illetve mitigáció 

alacsony foka, valamint annak ösztönzésének elmaradása. 

 Elavult telepi öntözési infrastruktúra. 

 Fosszilis energiafüggőség és alacsony energiahatékonyság. (mezőgazdasági termelő épületek) 

 Erőforrás-gazdálkodás nem kielégítő: elavult technológiák, állat elhelyezési és trágyakezelési 
problémák.  

 A helyi megújuló energiaforrások, erdei biomassza, a melléktermékek, nem élelmiszer jellegű 
nyersanyagok energiacélú felhasználási aránya alacsony. 

 Erőforrás-hatékonyság gyengeségei az élelmiszeriparban (alapanyag- energia- és 
vízfelhasználás fenntarthatósága és hatékonysága) 

5.2. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul:  

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása19: c) az energia- és erőforrás-hatékonyság 

javítása 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 

2014-2020 célja20: 

Nemzeti Vidékstratégia 

1. Tájaink természeti értékeinek, 

erőforrásainak megőrzése 

2. Sokszínű és életképes agrártermelés 
4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a 
vidéki foglalkoztatás növelése 

5.3. A prioritás a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

4. - Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban 

Kapcsolódó további tematikus célok:  

5. - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelés ügyének 

támogatása 

6. - A környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság propagálása 

 

5.4. A prioritás tervezett intézkedési tartalmának rövid leírása:  

A prioritás nagy hangsúlyt fektet a versenyképes és a fenntartható agrártermelés javítására, hiszen 

javítja az ágazat energiahatékonyságát, megújuló energiaforrások és melléktermékek hasznosítását, 

illetve csökkenti a metán és dinitrogén gázok kibocsátását. Továbbá a prioritás az alábbi 

tématerületekre koncentrál: természeti erőforrások hatékony használata, a megújuló képességükre 

való tekintettel, ezzel összefüggésben a táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás 

szempontjából is kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok 

védelme, mennyiségi és minőségi megőrzésük, a környezetbiztonság növelése. A megújuló 

energiaforrások egyik legjelentősebb potenciálja az erdőgazdálkodásban és mezőgazdaságban 

keletkező biomassza alapanyagok. Célunk ezen erőforrásoknak elsősorban lokális rendszerekben 

történő energetikai célú felhasználási arányának növelése.  Az élelmiszeripari üzemek esetében 

külön hangsúlyt helyezünk az erőforrás-használat hatékonyságát (víz, energia, nyersanyag) javító 

                                                 
191114/2013 (III.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás célrendszeréről - (1) pont. 
20

 1074/2012. (III.21) Korm. hat. a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról. 
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fejlesztésekre az elérhető legjobb technológiák alkalmazásával. Az agrárgazdaság legjelentősebb 

hozzájárulása az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulásban az 

erdőtelepítések, valamint az erdő-környezeti rendszerek kialakításának folytatása, a gazdálkodók 

ilyen irányú ösztönzése.  

 

5.5. A prioritáshez kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 

keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása 

 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések  

o Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak a mezőgazdasági 

termelőknek és mezőgazdasági termelői csoportoknak, valamint mezőgazdasági termelők 

és egyéb gazdálkodók azon csoportjainak, akik önkéntes alapon vállalják olyan 

műveleteknek mezőgazdasági földterületen történő végrehajtását, amelyek az agrár-

környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítését 

szolgálják. 

o Az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének 

támogatása (állati és övényi egyaránt) 

 Erőforrás hatékonyságot célzó beruházások és együttműködések  

o A meglévő öntözési rendszerek, vizi létesítmények víztakarékosabb, hatékonyabb 

vízfelhasználást célzó korszerűsítése, valamint az öntözőberendezések hatékonyságának a 

javítása, hozzájárulva ezzel a komplex vízgazdálkodás rendszeréhez.  

o Az energiahatékonyság (fűtő- és üzemanyagok, világítás, szigetelés, trágyamozgatás és -

tárolás), valamint egyéb erőforrás-inputok (víz, nyersanyag, hulladék) hatékonyságának 

javításavalamint az ebből adódó környezeti előnyök fokozása a mezőgazdaságban és 

élelmiszeriparban. Tartalmazza azokat a kapcsolódó beavatkozásokat is, amelyek a primer 

termelést kiszolgáló, és/vagy annak melléktermékeit (hulladékát) felhasználó 

tevékenységeket valósíthatják meg annak érdekében, hogy a gazdaság, mint gazdasági 

egység hatékonyabban, az erőforrás-imputok nagyobb kíméletével működhessen. Az input 

eszközök egy részének helyben történő előállítása (pl. energia) vagy viszaforgatása (pl. víz) 

a gazdaság melléktermékeire vagy hulladékára épülő, azt hasznosító módon valósulhat 

meg; így az egyes gazdaságok és üzemek szintjén megvalósuló energiatermelő fejlesztések, 

illetve erőforrás-takarékos technológiák (pl. szigetelés, hatékonyabb világító- és 

szellőzőrendszerek, szürke víz), valamint szemléletformáló fejlesztések (minták) tartoznak 

e fejlesztések körébe. 

 Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és hozzáadott 

értékének bővítése első sorban lokális biomassza energetikai hasznosítás által („bio-gazdaság”) 

o Az erdei és fás szárú biomassza legnagyobb mértékű és legjobb minőségű felhasználása, a 

lokális hasznosítás fejlesztése 

o Az ország erdő-borítottságának növelése az ösztönzők által. 

o Agrár-erdészeti rendszerek által multifunkcipnális és egyben erőforrás-hatékony 

gazdálkodási rendszerek elterjesztése 

o Átfogó fejlesztés szükséges az erdészeti gépek területén, kiemelt figyelemmel a fán kívüli 

termékek gyűjtésére, termelésére, elsődleges feldolgozására, valamint a szükséges 

munkavédelmi eszközökre is. 

 

5.6. Tervezett intézkedések előzetes tartalma: 

 

A. Mezőgazdasági energiafelhasználással kapcsolatos intézkedések: 
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5.6.1. Meglévő épület és kertészeti technológia energiahatékonyságának javítása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5b 
Művelet leírása:  
Meglévő épület és kertészeti technológia energiahatékonyságának javítása 
 termál kutak korszerűsítése: automata távadóval felszerelt vízszint- és vízhozammérő 

eszközök kiépítése, üzembe állítása a termelő és/vagy visszasajtoló kutakra 
 a növényházak korszerűsítése: szigetelések, hőhasznosítás javítása 
 termálkutak energiahatékonyság növelő korszerűsítése és energiahasznosítási szint 

növelését szolgáló beruházások 

 
5.6.2. Az állattartás épületeinek korszerűsítése 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5b 
Művelet leírása:  
Az állattartás épületeinek korszerűsítése:  
 a állattartótelepek korszerűsítése, meglévő férőhelyek felújítása, tetőfelújítás, hőszigetelés, 

vízszigetelés, szigetelés.  
 állattartótelepek technológia korszerűsítése. 

 
5.6.3. Terményszárítás energiahatékonyságának javítása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5b 
Művelet leírása:  
Terményszárítás energiahatékonyságának javítása 
 létesítmények felújítása, kiegészítő eszközök beszerzése, javítva ezzel a környezetvédelmi, levegő-

tisztaság védelmi előírásokra, 
 új terményszárítók és tisztítok beszerzése 

 
B. Mezőgazdasági megújuló energiatereléssel kapcsolatos intézkedések: 

5.6.4. Mezőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai célú felhasználása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5c 
Művelet leírása:  
Mezőgazdasági melléktermék és hulladék energiafelhasználásának javítása érdekében telepi 
biomasszaerőművek, biogáz erőművek és komposztáló kazánok vásárlásának támogatása, 
illetve az előállított energia szétosztását, tárolását biztosító eszközök beszerezésének 
támogatása: 
 biomassza hőtermelő berendezések és ezek kiegészítői 
 biogáz előállító és hasznosítás gépei és berendezései 
 egyéb bioenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései. 
 

C. Erdészettel kapcsolatos intézkedések: 

5.6.5. Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése.  

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5e 
Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és 

hozzáadott értékének bővítése első sorban lokális biomassza energetikai hasznosítás által 

(„bio-gazdaság”) (23. cikk) 

 Az erdei és fás szárú biomassza legnagyobb mértékű és legjobb minőségű felhasználása, a 

lokális hasznosítás fejlesztése 

 Az ország erdő-borítottságának növelése az ösztönzők által. 

 Agrár-erdészeti rendszerek által multifunkcipnális és egyben erőforrás-hatékony 

gazdálkodási rendszerek elterjesztése 
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 Átfogó fejlesztés szükséges az erdészeti gépek területén, kiemelt figyelemmel a fán kívüli 

termékek gyűjtésére, termelésére, elsődleges feldolgozására, valamint a szükséges 

munkavédelmi eszközökre is. 

 

D. Élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos intézkedések: 

 
5.6.6. Élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások támogatása 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5b 
Tevrezett alintézkedés: 
Erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban - egyedi fejlesztések 

Hozzájárulás a fókusz területekhez és az átfogó célokhoz: 5b 

 Anyag-, energia- víztakarékos, valamint környezetterhelést csökkentő feldolgozási 

technológiák bevezetése  

 Üzemi infrastruktúra energia- és víztakarékosságot, valamint emisszió-csökkentést célzó 

korszerűsítése 

5.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:  

Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában 

dolgozzuk ki az EMVA indikátor listája alapján. 

 Hatékonyságjavítással fejlesztett öntözőrendszerek száma / összes meglévő öntözőrendszer (db) 

 Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek energia, víz, alapanyag és egyéb input-

hatékonyságának javítását célzó beruházások száma (db) 

 N2O/metán csökkentést célzó beruházással támogatott / teljes állomány (% LU) 

 Erdősített vagy fásított területek növekedése 

 Agrár-erdészeti rendszerekkel hasznosított területek növekedése 

 

 

6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

6.1. A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására irányul: 

A vidéki térségek leszakadása folyamatos, a nemzetgazdaságra nehezedő szociális terhek itt 

koncentrálódnak. Ennek fő okai az alábbi problémák: 

 Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek: Fiatalok elvándorlása; 

elöregedés; romló egészségi állapot; újratermelődő mélyszegénység; növekvő helyi 

szolgáltatáshiány; kulturális örökség eróziója; szétesett helyi közösségek. 

 Vidéki helyi gazdaság gyenge, kezdetleges és szervezetlen: Fejletlen és gyenge KKV szektor; helyi 

termelés-fogyasztási kapcsolatok hiánya; helyi termékek hiánya; innováció hiánya; 

együttműködések hiánya, gyenge hálózatosodás; turisztikai potenciál gyenge kihasználtsága; 

helyi agro-biodiverzitás kihasználtsága minimális.  

 A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés gyenge: Teljes fosszilis 

energiafüggőség; természeti erőforrások degradációja (helytelen, lefolyásgyorsító 

vízgazdálkodás, talajpusztulás, biológiai sokféleség csökkenése); pazarló gazdálkodás (energia, 

ivóvíz, élelmiszer, hulladékok).  

 Jelentős és tovább növekvő területi fejlettségi különbségek a vidéki térségek rovására. 

 Vidéken élők által elérhető jövedelemforrások jövedelmezőségi szintje alacsony. 

 Vidéki munkanélküliség, az aktív korú inaktívak koncentrációja a vidéki területeken. 
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 Helyi infrastruktúra gyengesége. Szolgáltatáshiány a vidéki területeken. 

 IKT kapacitás és használat alacsony szintű. Az IKT működtetéséhez, használatához szükséges 

megfelelő humánerőforrás hiánya. 

 

6.2. A prioritás az alábbi hazai stratégiai célokon alapul:  

OFTK kapcsolódó 2014-2020 prioritása21: b) a foglalkoztatás növelése 
d) a társadalmi felzárkóztatáson és a 
népesedési kihívások kezelése 
e) a gazdasági növekedést segítő helyi és 
térségi fejlesztések megvalósítása 

Hazai szakpolitikai stratégia kapcsolódó 

2014-2020 célja22: 

Nemzeti Vidékstratégia 

4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a 
vidéki foglalkoztatás növelése 
5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki 
népesség életminőségének javítása 

 

6.3. A prioritás a következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

9. - A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

Kapcsolódó további tematikus célok:  

8. - A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása 

2. - Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és 

minőségének javítása 

 

6.4. A prioritás tervezett intézkedési tartalmának összegző leírása:  

A prioritás a vidéki közösségek megerősítésére, a vidéki népesség életminőségének javítására, az 

öngondoskodó, élhető és életképes vidék megteremtésére koncentrál. Kiemelt figyelmet fordít az 

alábbi területekre: 

 új foglalkoztatási formák támogatása a szegénység és a munkanélküliség kezelésére: társadalmi 

gazdaság stb; 

 mélyszegénység kezelése és újratermelődésének mérséklése; 

 a vidéki lakosság életminőségét segítő, helyi gazdaságot ösztönző alapvető szolgáltatások, 

infrastruktúra biztosítása beleértve a szociális alap és kiegészítő szolgáltatásokat; 

 gazdasági diverzifikáció, nem mezőgazdasági vállalkozások segítése, önfoglalkoztatás 

fejlesztése, vállalkozóvá válás, ehhez kapcsolódóan a háztáji integráció és kapacitások 

kihasználása, helyi termék potenciál kihasználása közösségi helyi termék, megújuló energia 

kapacitások; 

 a vidéki területek sokszínű kulturális (szellemi)-, épített, valamint táji (természeti) 

örökségének értékőrző megújítása, hasznosítása; 

 a vidéki kulturális, közösségi és tudástranszferre szolgáló terek, szolgáltatások fejlesztése, IKT 

használat növelése 

 a vidéki épített-, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, hasznosítása; 

 társadalmi befogadás előmozdítását, a roma integrációt elősegítő tevékenységek támogatása; 

 a társadalmi befogadás és kohézió elősegítése a kultúra eszközeivel, szociális-közösségi 

fejlesztésekkel 

                                                 
211114/2013 (III.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás célrendszeréről - (1) pont. 
22

 1074/2012. (III.21) Korm. hat. a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról. 
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Az intézkedések megvalósítási keretét alapvetően a CLLD eszköz használatával tervezzük.  

 

6.5. A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések struktúrája, és az egyes intézkedések 

keretében tervezett beavatkozások indikatív és összegző felsorolása 

Az EMVA rendelettervezet az alábbi intézkedésekre tesz javaslatot a prioritáshoz kapcsolódóan, 

melyek véglegesítésére a későbbiekben kerül sor a többi prioritás intézkedési tartalmával 

összehangolva.  

 Mikrovállalkozások fejlesztése, diverzifikáció 

 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 

o Falufejlesztési, valamint a NATURA 2000/MTÉ területek kezelésére vonatkozó tervek 

támogatása 

o Kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása első sorban lokális 

biomassza alapú vagy vegyes, többségi közösségi tulajdonban álló  megoldások által  

o Beruházások támogatása a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető szolgáltatások 

létrehozására 

o Helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs és turisztikai 

infrastruktúra beruházások támogatása 

 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) . 

A közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), a helyi akciócsoportok szervezeti kereteinek 

kialakítását és működését a LEADER intézkedés biztosítja, amely az alábbiak finanszírozására 

nyújt lehetőséget: 

o LEADER kezdőcsomag 

o Kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés helyi fejlesztési stratégia kidolgozása 

o Helyi fejlesztési stratégia végrehajtása 

o Előkészítő technikai támogatás együttműködési projektek számára 

o Területek közötti együttműködési projektek 

o Transznacionális együttműködési projektek 

o Működési költségek és szervezési tevékenységek 

 

6.6.  Tervezett intézkedések előzetes tartalma: 

A prioritás keretében kétféle módon tervezünk intézkedéseket meghirdetni: központilag 

(horizontálisan, nem CLLD keretben) és a LEADER-CLLD módszertan szerint, a helyi 

akciócsoportokon keresztül.  

A prioritás területi hatálya: a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségek. (ld. 2.3. 

fejezet). 

 

A. Központi meghirdetéssel tervezett intézkedések: 

 

6.6.1. Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése 
 

Intézkedés indoklása:  
A 2014-2020 közötti időszak legfontosabb vidékfejlesztési céljai között szerepel a helyi társadalmi 
környezet megújítása, a közösségi terek rekonstrukciója, valamint a valós helyi igényekre alapozott 
szolgáltatásfejlesztés, amelyek nélkül a helyi gazdaságfejlesztési intézkedések sem tudnak jelentős 
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(térségi) hatást elérni. Mindezek alapján az életminőség javító és gazdaságfejlesztési intézkedések 
éles elkülönítése helyett a térségi projekteken belül a két típusú fejlesztés összehangolását kell 
biztosítani. A jelenleg is működő közösségi szolgáltató terek (Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, 
IKSZT-k) egyik legfőbb problémája a megfelelő humán erőforrás hosszú távú biztosítása, a helyi 
jelenlét erősítése, ezért elengedhetetlen a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező 
humán erőforrás jelenlétének biztosítása. Az EMVA keretében megvalósuló intézkedések alapvető 
célja mindezek mellett, hogy hozzájáruljanak az erodálódó tárgyi és szellemi kulturális örökség 
megőrzéséhez, a szegénység csökkentéséhez, valamint elősegítsék a minél szélesebb körű 
társadalmi befogadást és felzárkózást. 

 
Kapcsolódó EMVA fókuszterületek: 1A, 6B, 6C 
A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 21. cikk 1/ a) b) d) g) h) 
 
Intézkedés tervezett tartalma:  

A helyi közösség egészét szolgáló többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása, kialakítása, 
lehetőség szerint meglévő épületekben. Jelenleg működő Integrált Közösségi Szolgáltató Terek 
(IKSZT) továbbfejlesztése, működtetésének finanszírozása. EMVA forrásból biztosítható az épület 
felújítás, a szükséges eszközök beszerzése, az infrastruktúra fejlesztése; a létrejövő többfunkciós 
tér működtetéséhez az emberi erőforrás finanszírozását (bérjellegű költségek) más forrásból 
szükséges biztosítani; ez utóbbi elengedhetetlen feltétel az intézkedés megvalósításában. Helyi 
önkéntes munka feltételeinek kialakítása (önkéntesek fogadása).  

 
Tervezett elemei: 

 Meglévő többfunkciós közösségi terek továbbműködtetése, új közösségi terek létrehozása és 
működtetése; integrált könyvtár, információs és közösségi szolgáltatás („település nappalija”) 
– megyei szintű pénzügyi és szakmai koordinációval, 

 Alapvető (szociális és műszaki infrastrukturális) szolgáltatásokat biztosító közösségi terek 
kialakítása, fejlesztése,– kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű településeken, 
szegregátumokban; 

 Közösségi tudásátadást szolgáló terek, beleértve mezőgazdasági, kertészeti tudástádásra 
szolgáló tereket, pl. közösségi tankerteket, ahol lehetséges, helyi, népi építészeti értéket 
képviselő, használaton kívüli épületek, majorok, tanyák, iskolakertek hasznosításával. Cél a 
közösségi gyakorlati tudás- és tapasztalatcsere, gyakorlati bemutatás. 

 Sport-, szabadidős- és öntevékeny kulturális tevékenységek, tanórán kívüli foglalkozások, 
önismereti képzések, mentális tréningek, programok támogatása. Elsődleges cél a helyi 
közösség aktív részvételének elősegítése, a helyi értékek megőrzése, illetve új értékek 
létrehozása. 

 A képzett fiatalok helyben tartása, illetve hazatérése érdekében „fecskeház” típusú 
fejlesztések, szolgálati lakások támogatása (szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódva). 

 Az örökségvédelemmel kapcsolatos helyi stratégiák, feladatok, fejlesztési tervek 
meghatározása, az örökség megőrzését, fenntartását és továbbadását biztosító tevékenységi 
formák, a hasznosítást szolgáló beruházások támogatása. Cél a helyi tárgyi és szellemi 
kulturális, néprajzi, természeti örökség fenntartását, illetve későbbi hasznosítását szolgáló 
integrált fejlesztések előkészítése, a helyi kulturális örökség számbavétele és értelmezése. 

 Fiatalok számára a térségre jellemző kézműves és népi iparműveszeti hagyományok 
megismertetését, a hagyományos mesterségek elsajátítását célzó gyakorlatorientált képzési 
programok. 

Intézkedés célcsoportja: 
Települési önkormányzatok, civil szervezetek 
 

 
6.6.2. Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

 
Kapcsolódó EMVA fókuszterületek: 6/B 
A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 21. 1/a) b) d) 
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Intézkedés előzetesen tervezett tartalma: 
 
 Társadalmi vállalkozások, köztük szociális szövetkezetek számára mezőgazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 
 Közbiztonság javítását szolgáló fejlesztések, eszközbeszerzések. Alapvetően két féle támogatás 

merül fel: meglévő szolgáltatáshoz kapcsolódva beruházások támogatása (pl. eszközbeszerzés 
mezőőrök számára), illetve új térfigyelő kamera- és mozgásérzékelő-rendszer kiépítésének 
támogatása. 

 Falu-, tanyabusz, illetve kapcsolódó eszközök beszerzése. Falu- illetve tanyagondnoki szolgáltatást 
ellátó szervezetek számára a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó jármű- és eszközbeszerzésének 
támogatása. 

 Önkormányzati kezelésű belterületi utak, valamint külterületi mezőgazdasági utak fenntartását 
szolgáló fejlesztések támogatása. Útkarbantartáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzése. 

 Egyéb kisléptékű települési infrastruktúra fejlesztés (világítás, csatorna stb.) 
 Közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése helyi kapacitásbővítéssel (közkonyhák felújítása, 

főzőkonyhákká történő átalakítása, eszközbeszerzések támogatása). 
 

Intézkedés célcsoportja: 
Települési önkormányzatok, civil szervezetek, illetve javasolt a társadalmi vállalkozások előnyben 
részesítése, ahol releváns. 

 
 

6.6.3. Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja 
 
Kapcsolódó EMVA fókuszterületek:6/A 
A megvalósítást szolgáló EMVA intézkedések: 20.b 
 
Intézkedés előzetesen tervezett tartalma: 
 Mezőgazadsági vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenységgel történő diverzifikációja. 

 

B. CLLD keretében tervezett intézkedések: 

 

A fenti intézkedéseken túl az adott helyi akciócsoport döntése szerint a Vidékfejlesztési Program 

bármely intézkedése megvalósítható CLLD keretében, helyi fejlesztési stratégián keresztül.  

Emellett a többalapos CLLD finanszírozás révén további források bevonására is várhatóan lehetőség 

nyílik a helyi akciócsoportok számára, ezért a CLLD tartalomra egzakt lehatárolás nem adható, azt az 

EMVA, ETHA, ERFA és ESZA finanszírozású operatív programok releváns elemei együttesen alakítják.  

 

6.7. A prioritáshoz kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás:  

Az intézkedéshez kapcsolódó indikátorok pontos listája és értékei a tervezés később fázisában 

dolgozzuk ki az EMVA indikátor listája alapján. 

 vándorlási különbözet ezer lakosra jutó száma a vidéki térségekben (%); 

 működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma a vidéki térségekben (db); 

 kedvezményezettek száma: a vállalkozás beindításához nyújtott támogatás vidéki térségekben 

folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységhez. 

 projektek száma:  

 kisméretű infrastruktúra beleértve a lokális megújuló energia beruházásokat; 

 a vidéki népesség részére biztosított helyi alapszolgáltatások; 

 turisztikai és rekreáció infrastruktúra beruházások; 
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 a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzését támogató tanulmányok és beruházások 

támogatása beleértve az MTÉ területeket; 

 az életminőség javítása vagy a környezetvédelemi célú tevékenységek áthelyezésére irányuló 

támogatások; 

 nemzetközi együttműködésre (projektek) irányuló teljes közkiadás. 

 képzésben, tanácsadásban részt vettek száma (fő) 

 
 

KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD) TERVEZETT ALKALMAZÁSA: 

 

A vidéki térségek és közösségek fejlesztése szempontjából kulcsfontosságúak a helyi közösség részvételével 

megvalósuló, a LEADER alapelvekre épülő fejlesztési programok. A CLLD alulról építkező, helyi közösségre 

épülő rendszere a vidéki problémák sokkal részletesebb helyi feltárását teszi lehetővé, majd ezt követően az 

eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak és megvalósíthatóak a helyi problémákhoz leginkább illeszkedő 

beavatkozások, amelyek hatékonysága így magasabb lesz és társadalmi elfogadottsága is garantálható. Az 

eszköz tartalmilag a Program valamennyi Program prioritásához kapcsolódik. Utóbbi intézkedéseinek 

elsődleges megvalósítási keretét jelenti. Az eszköz esetében különösen fontos, hogy lehetőséget biztosít a 

strukturális alapokkal és a többi operatív programmal történő együttműködésre. A többalapos finanszírozás 

lehetősége az eddigiektől sokkal szélesebb körű stratégiák végrehajtását teremti meg. 

 

a. A következő EU tematikus célkitűzéshez járul hozzá:  

Valamennyi tematikus célkitűzés érintett. 

 

A következő EMVA prioritásokhoz járul hozzá: 

Valamennyi EMVA prioritás érintett. 

 

b. Az intézkedés tartalmának rövid leírása - tervezett beavatkozások átfogó témakörei – 

többalapos, multifund CLLD esetében (ERFA, ESZA témaköröket is érintve): 

[Kidolgozás, egyeztetés alatt.] 

A prioritás területi hatálya: a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségek. (ld. 2.3. 

fejezet), többalapos CLLD esetében annak megfelelő területi jogosultság. 

 

Lehetséges CLLD módszer szerint, helyi kompetenciában és helyi programalapon 

megvalósított lehetséges EMVA/ETHA/ERFA/ESZA fejlesztési elemek, melyek magukban 

foglalják a VP által finanszírozott elemeket is: 

 Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek terén:  

- helyi szociális munka megerősítése; 

- gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint élethosszig tartó tanulása; 

- szociális (munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló) foglalkoztatás; 

- települési szolgáltatások fejlesztése; 

- fiatalok helybentartását segítő fejlesztések; 

- betelepülést segítő fejlesztések; 

- közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; 

- közösségi terek fejlesztése 

- kulturális örökség megőrzés és hasznosítás; 
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- leszakadó térségek lakosságának egészségügyi helyzetének javítása. 

 

 Vidéki helyi gazdaság megerősítése terén: 

- vállalkozásfejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése – inkubáció és hasonló 

szolgáltatások); 

- helyi termék infrastruktúra fejlesztése; 

- helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs „bróker” tevékenység, pilot 

projektek, stb.); 

- helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése; 

- együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; 

- turizmus fejlesztése; 

- helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek; 

 

 A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés terén: 

- helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati 

lehetőségeinek felmérése); 

- lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; 

- megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; 

- vízvisszatartó vízgazdálkodás kialakítása; 

- anti-eróziós művelésmódok és tájhasználati beavatkozások; 

- élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése; 
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9. ÉRTÉKELÉSI TERV 
A Working paper, SFC technikai útmutató és a vonatkozó bizottsági útmutató figyelembevételével. 
 
 

9.1. Az értékelési terv célkitűzései és vállalásai 
 

 

[Kidolgozás alatt.] 
 
 
A Vidékfejlesztési Programhoz előzetes és utólagos értékelés tartozik. Biztosítjuk, hogy az értékelések 
megfeleljenek az EU rendeletekben lefektetett közös elemzési módszernek, megszervezzük a szükséges 
adatok előállítását és gyűjtését, és az értékelők rendelkezésére bocsátjuk a monitoringrendszerből kinyert 
információkat. 
 
Az értékelési jelentéseket az interneten közzétesszük. 
 

 

 
9.2. Irányítás és koordináció 

 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

Biztosítjuk az értékeléshez, értékelési jelentésekhez szükséges irányítást és koordinációt. 
 

 

 

 

 
 

9.3. Értékelés témakörei és tevékenységei  
 

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

Az értékelés témaköreit és tevékenységeit a Bizottsági útmutatóknak megfelelően alakítjuk ki.  
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9.4. Adatok és információk  
 

 

[Kidolgozás alatt.] 
 

Megszervezzük a szükséges adatok előállítását és gyűjtését, és az értékelők rendelkezésére bocsátjuk a 
monitoringrendszerből kinyert információkat. Ezek körét a tervezés következő részében állapítjuk meg. 
 

 

 

9.5. Ütemezés 
 

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

Előzetes és utólagos értékelés, valamint éves értékelési jelentések lesznek.  

 

 

9.6. Kommunikáció 
 

 

[Kidolgozás alatt.] 
 

Az értékelés eredményeit, az értékelési jelentéseket hivatalos honlapjainkon közzétesszük. 

 

 

9.7. Az értékeléshez szükséges erőforrások 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

 

Az értékekéshez szükségs erőforrásokat felmérjük és biztosítjuk.  
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10. PÉNZÜGYI TERV 
 
[Kidolgozás alatt.] 
 

10.1.  A tervezett éves EMVA hozzájárulás  
 

 
Táblázat: Éves EMVA hozzájárulás (Euró, Ft) 

 

Finanszírozás 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Összes 
2014-
2020 

EMVA társfinanszírozás 
folyó áron 
Millió euró, aktuális áron 

495,7 495,0 494,3 493,7 493,0 492,2 491,4 3 455,3 

EMVA társfinanszírozás 
folyó áron 
Milliárd forint, folyó áron 
(293, 1 Ft/euró)* 

145,3 145,1 144,9 144,7 144,5 144,3 144,0 1 012,8 

Nemzeti társfinanszírozással 
(25%) együtt 
Milliárd forint, folyó áron 

181,6 181,4 181,1 180,9 180,6 180,3 180,0 1 266,0 

* NGM hivatalos számítás MFF-ben. 
 

 
VP indikatív forrásallokáció 

[Indikatív! ] 
 

Prioritás 
% 

1. A tudásátadás/innováció előmozdítása 3 

2. A versenyképesség fokozása (élelmiszeriparral együtt) 42 

3. Az élelmiszerlánc és a kockázatkezelés előmozdítása 3 

4. Az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 26 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása 5 

6. A fejlődés támogatása a vidéki térségekben 17 

Technikai segítségnyújtás 4 

Teljesítmény tartalék 7 

Összesen 100 
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11. INDIKÁTOR TERV 
 

[Kidolgozás alatt.] 

Az EMVA részletes indikátorlistát ad a lehetséges indikátorokra, amelyek irányadók és használandók. 
Valamennyi intézkedést fókuszterület szinten számítható célértékékkell tervezünk, ez képezi alapját a 
prioritásszintű és a Partnerségi Megállapodásban is megjelenő VP/EMVA tervezett eredményeknek. 
Valamennyi indikátornak mérhetőnek kell lennie, amellyel számszerűsítjük a beavatkozások hatását. Az 
eredményorientáltság alapvető elvárásás. 

Az indikátorértékek meghatározásában a fenieken túl irányadók a Nemzeti Reform Programban, a 
Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Vidékstratégiában rögzített nemzeti indikátorok és 
számszerűsített célkitűzések.] 
 
 
 
Indikátorok intézkedésenként és fókuszterületenként 

VP tervezési sablon és EMVA indikátorkészlet alapján!  

 

 
11.1.1. 1. prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az 

erdészetben és a vidéki térségekben területen jelentkező fejlesztési szükségletek 

Specifikus eset, többi prioritással együtt tervezve. 

1A) Fókusz terület: Az innováció és a tudásbázis gyarapításának ösztönzése a vidéki térségekben 

Adatai a 2-6. prioritások indikátor tervének adataiból generálódnak. 

1.A Az innováció és a tudásbázis gyarapításának ösztönzése a vidéki térségekben 

célindikátor 

% a teljes közkiadásból 

2020 

(a+b+c)/d (érték) 

Összes VP tervezett 
közkiadás 

d (érték) 

 

Tervezett output 2014-2020 

(Intézkedés kódja) 
(Indikátor megnevezése (releváns műveletkódok 
megadásával)) 

(érték) 

KNOW (15) 
Teljes állami kiadás (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

a (érték) 

ADVI (16) Teljes állami kiadás (2.1-től 2.3-ig) b (érték) 

COOP (36) Teljes állami kiadás (16.1-től 16.12-ig) c (érték) 
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1B) Fókusz terület: A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés és az erdészet, 
valamint a kutatás és az innováció között 
 

1.B A mezőgazdaság, az erdészet, a kutatás és az innováció közötti kapcsolatok erősítése 

célindikátor 

Az együttműködési intézkedés keretében tervezett együttműködési 
tevékenységek száma (csoportok, hálózatok/klaszterek, kísérleti projektek...) 

2020 

a+b (érték) 
 

Tervezett output 2014-2020 

(Intézkedés kódja) 
(Indikátor megnevezése (releváns műveletkódok 
megadásával)) 

(érték) 

COOP (36) 

Támogatandó EIP operatív csoportok száma 
(létrehozás és működtetés) (16.2) 

a 

Más együttműködési tevékenységek száma 
(csoportok, hálózatok/klaszterek, kísérleti 
projektek...) (16.1 and 16.3-tól 16.12-ig) 

b 

 
 
1C) Fókuszterület: Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban 

Adatai a 2-6. prioritások indikátor tervének adataiból generálódnak. 

1.C Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az 
erdészeti ágazatban 

célindikátor 

Képzésekben résztvevők száma 

2020 

a (érték) 
 

Tervezett output 2014-2020 

(Intézkedés kódja) 
(Indikátor megnevezése (releváns műveletkódok 
megadásával)) 

(érték) 

KNOW (15) Képzésekben résztvevők száma (1.1.) a (érték) 

 
 
 

11.1.2. 2. Prioritás: A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa 
esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása területen jelentkező 
fejlesztési szükségletek 

 
2A) Fókusz terület: A szerkezetátalakítás megkönnyítése a mezőgazdasági üzemekben, 
mindenekelőtt a csekély piaci jelenléttel rendelkező üzemekben, bizonyos ágazatokban a 
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piacorientált üzemekben és azon üzemekben, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikálására van szükség 

 

2.A. Jelentős problémákkal szembesülő üzemek szerkezetátalakításának elősegítése, 
nevezetesen gazdaságok alacsony piaci részvétellel, piacorientált gazdaságok egyes 

ágazatokban és mezőgazdasági diverzifikációra szoruló gazdaságok 

Célérték 
% mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítási beruházásainak támogatása  

szám % 

Gazdaságokba 
történő 
beruházások 2020-
ig 

a a/b 

Gazdaságok száma 
(bázisév) 

b  

 

Tervezett output 2014-2020 

INV-PHY (18) 
 
 
 

Mezőgazdasági üzemek beruházási támogatásában 
részesült üzemek száma (4.1) 

a 

Teljes állami kiadás - infrastrukturális 
beruházásokra (4.3) 

 

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés)  

BUS-DEV (20) 
 
 

Kisüzemek fejlesztésének elindításához nyújtott 
támogatásban részesülő gazdaságok száma (6.3) 

 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzés/készségek 
elsajátítása 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

Teljes állami kiadás 
képzésre/készségek 
elsajátítására 

 

Teljes állami kiadás (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

Teljes állami kiadás (intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  
COOP (36) Teljes állami kiadás  

más intézkedések 
KÓD (xx)  Indikátor  
KÓD (xx)  Indikátor  

 
 

2B) Fókusz terület: A mezőgazdasági ágazatba való belépés, és különösen a mezőgazdasági ágazat 
generációs megújulásának a megkönnyítése 

 

2.B. Nemzedékváltás elősegítése a mezőgazdaságban. 

Célérték 
 
 

% támogatott induló gazdaságok száma (fiatal gazdák támogatott üzleti 
tervvel) 

Darabszám % 

Támogatott induló 
gazdaságok száma 
2020-ig 

a a/b 
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2.B. Nemzedékváltás elősegítése a mezőgazdaságban. 

Összes támogatott 
gazdaság száma 
(bázis év) 

b 
 

 

Tervezett output 2014-2020 

BUS-DEV (20) 
 
 
 
 

Támogatásban 
részesülő 
gazdaságok száma 
 
 
 

Fiatal gazdák induló támogatása 
(6.1) 

a 

vidéki területek nem 
mezőgazdasági 
beruházásainak támogatása 
(6.4) 

 

Átutalás (6.5)  

Teljes állami kiadás  
KNOW (15) 

 
 
 

képzés/ készségek 
elsajátítása (1.1) 
 
 

Képzéseken résztvevők száma  

Teljes állami kiadás 
képzésre/készségfejlesztésre  

Teljes állami kiadás (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés - 2.1-től 2.3-
ig) 

 

INV-PHY (18) 
 
 

Mezőgazdasági üzemek beruházási támogatásában 
részesült üzemek száma (fiatal gazdák üzleti 
tervének támogatása) (4.1) 

 

Teljes állami kiadás  
CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

más intézkedések 
KÓD (xx) Indikátor  
KÓD (xx) Indikátor  

 
 

11.1.3. 3. Prioritás: Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca 
tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a 
mezőgazdaság terén területen jelentkező fejlesztési szükségletek 

 
3A) Fókusz terület: Az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a 
minőségrendszerek, a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a 
termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén, valamint az állatjólét előmozdítása 

 

3.A. Kistermelők jobb integrációja az élelmiszerláncba minőségi rendszerek, helyi piacok segítése, 
rövid élelmiszerláncok, termelői csoportok révén 

célérték 

% minőségrendszereket alkalmazó támogatott üzemek, helyi piacok és rövid 
ellátási láncok, termelői csoportok 
 Szám % 

Támogatott üzemek 
száma 2020ig 

a+b+c (a+b+c)/d 

(bázisév) d  
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Tervezett output 2014-2020 

QUALI (17) 
 
 

Támogatott üzemek száma (3.1-től 3.3-ig) a 

Teljes állami kiadás  

PROD-GROUP(28) 
 
 
 

Támogatott termelői csoportok száma  

Termelői-csoport támogatásban részesülő 
mezőgazdasági üzemek száma 

b 

Teljes állami kiadás  

CO-OP (36) 
 
 

Üzemek száma, melyek együttműködnek az ellátási 
lánc más szereplőivel (16.6) c 

Teljes állami kiadás (16.1-től 16.7-ig)  

INV-PHY (18) 
 
 

Üzeme/cégek száma, amelyek beruházási támogatást 
kaptak (pl.. mg. termékek előállítására és 
marketingjére) (4.1 és 4.2) 

 

Teljes állami kiadás (4.1 és 4.2)  

BUS-DEV (20) 
 
 

Kedvezményezettek száma – indító támogatást 
kapott/vidéki területen nem agrártevékenységbe 
történő beruházás támogatása (6.2 és 6.4) 

 

Teljes állami kiadás  

BAS-SERV (21) 
 
 

Projektek száma (kis léptékű infrastruktúra 
támogatása (7.2.) 

 

Teljes állami kiadás  

ANIM-WELF (34) 
 
 

Kedvezményezettek száma  

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzések/készségfej
lesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesültek kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

Teljes állami kiadások (intézkedés 2.1-től 2.3-ig)  

más intézkedések 
KÓD (xx) Indikátor  
KÓD (xx) Indikátor  

 

 
3B) Fókusz terület: A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés támogatása 
 

3.B. Mezőgazdasági kockázatkezelés támogatása 

célérték %-ban a kockázatkezelési rendszerben részt vevő üzemek 

 
 

 Darabszám % 

 
 

támogatott 
üzemek száma 
2020-ig 

a+b+c+d (a+b+c+d)/e 

 
 

üzemek száma 
(bázisév) 

e 
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Tervezett output 2014-2020 

RISK-MAN1 (38) Mezőgazdasági üzemek száma – támogatott biztosítási 
díjjal  a 

 
 

Teljes állami kiadások (€)  

RISK-MAN2 (39) Mg. üzemek száma – kölcsönös kockázatkezelési alapokból 
részesült b 

 
 

Teljes állami kiadások (€)  

RISK-MAN3 (40) Mg. üzemek száma – Jövedelemstabilizáló eszközben 
részesült  c 

 
 

Teljes állami kiadások (€)  

REST-PREV (19) Megelőző 
intézkedések 
kedvezményezettjeine
k száma (5.1) mezőgazdasági üzemek d 

 
 

 
 

közintézmények  

 
 

Teljes állami kiadások (€) (5.1-től 5.2-ig)  

KNOW (15) Képzések/készségfejl
esztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

 
 

Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

 
 

Teljes állami kiadás (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) Szaktanácsadásban részesültek kedvezményezettek száma 
(2.1) 

 

 
 

Teljes állami kiadás (intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  
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11.1.4. 4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 

területen jelentkező fejlesztési szükségletek 
Speciális kezelés, prioritásszintű indikátorok. 

 
Táblázat – segédtáblázat a környezetvédelmi intézkedések/ programok programozásának bemutatása, hogyan lehet elérni egy (vagy több) 
környezetvédelmi / klíma célt ugyanazon a területen (fiktív példa mezőgazdasági területre) 

  
 

Célprogram kategória  

Fő kérdés(ek) kezelése 
4. prioritás 5. prioritás 

Biodiverzitás Vízgazdálkodás Talajgazdálkodás 
Dinitrogén-oxid és metán 

kibocsátás csökkentése 

Szén-dioxid 

megkötése 

1- Agrár-környezetgazdálkodás és éghajlatváltozás      
1. célprogram Integrált termelés O O  O  
2. célprogram Jobb gazdálkodás, ásványi eredetű műtrágyák 

csökkentése 
 O  O  

3. célprogram Jobb gazdálkodás, növényvédőszerek 
csökkentése 

 O  O  

 Talajtakarás, szántás technikák, alacsony 
művlésmód, mezőgazdaság megőrzése 

     

       
 Drénezés csökkentése, vízes élőhelyek kezelése      
 Ökológiai adottságok kialakítása, fenntartása      
 MTÉ szántó és legelőrendszerek fenntartása      
15. célprogram Haszonnövény diverzifikáció, vetésforgó      
       
2- Ökológiai gazdálkodás      

Átalakítás   O    

Fenntartás       

3- Natura 2000 és Víz Keretirányelv kifizetések      

Natura 2000 (mg-i 
földterület) 

 O     

Víz Keretirányelv 
 

  O    
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Táblázat – Segédtáblázat a környezetvédelmi intézkedések / programok programozásának bemutatása, hogyan lehet elérni egy (vagy több) 
környezetvédelmi / klíma célt ugyanazon a területen (fiktív példa mezőgazdasági területre) 

 

 Fő kérdés(ek) kezelése 

 
 

4. prioritás 
5. prioritás 

 Célprogram kategória Biodiverzitás Vízgazdálkodás Ttalajgazdálkodás 
Szén-dioxid 
megkötése 

1-Erdészeti környezetvédelmi és klímaszolgáltatások és erdővédelem     

1. célprogram   O O   

2. célprogram   O  O 

3. célprogram   O   

      

      

      

      

      

2- Natura 2000 és Víz Keretirányelv kifizetések     

Natura 2000 (erdő terület)  O    
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Indikátorok: 

4. Prioritás: mezőgazdasági- és erdőgazdasági ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása (agrár-környezetgazdálkodás) 

4.A. Biodiverzitás helyreállítása és megőrzése, 
Natura 2000 területeken is 

4.B. Vízgazdálkodás javítása 4.C. Talajgazdálkodás javítása 

célérték 
%-ban mezőgazdasági terület, 
biodiverzitást szolgáló 
szerződésekkel lefedve (ha) 

célérték 
%-ban mezőgazdasági terület 
vízgazdálkodás javítását szolgáló 
szerződésekkel lefedve (ha) 

célérték 
%-ban mezőgazdasági terület 
talajgazdálkodás javítását szolgáló 
szerződésekkel lefedve (ha) 

 
 

Ha %  
 

Ha %  
 

Ha % 

Teljes terület 
2020ig 

a a/d Teljes terület 
2020-ig 

b b/d Teljes terület 
2020-ig 

c c/d 

Összes 
mezőgazda-sági 
föld (bázisév) 

d 

       

 

Tervezett output 2014-2020 4. prioritásra (agrár) 

AGRI_ENV (29) Terület (ha) agrár-környezetvédelmi és éghajlat-változással kapcsolatos műveletek 
(hozzájárulás a-hoz, b-hez és/vagy c-hez)(10.1.) 

 

 
 

Állami kiadások a genetikai erőforrások megőrzésére (10.2.)   

 
 

Teljes állami kiadás  

ORG FARM (30) Terület (ha) áttérés ökológiai termelésre (hozzájárulás a-hoz, b-hez és/vagy c-hez) (11.1.)  

 
 

 
 

ökológiai termelés fenntartása (hozzájárulás a-hoz, b-hez és/vagy c-hez) (11.2.)  

 
 

Teljes állami kiadás  

NAT-WFD (31) Terület (ha) NATURA 2000 mezőgazdasági földterület (hozzájárulás a-hoz) (12.1.)  

 
 

 
 

WFD (hozzájárulás b-hez) (12.3.)  

 
 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) képzés/készség-
fejlesztés (1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

 
 

Állami kiadások képzésre/készségfejlesztésre  
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Tervezett output 2014-2020 4. prioritásra (agrár) 

 
 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, bemutatók) (1.1-től 1.3-ig)  

ADVI (16) Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek száma (2.1)  

 
 

Teljes állami kiadás (2.1-tól 2.3-ig)  

INV-PHY (18) A nem termelő beruházásokat támogató projektek száma (4.4)  

 
 

Teljes állami kiadás  

BAS-SERV (21) Projektek száma – Falufejlesztési, valamint Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó tervek támogatása (7.1)  

 
 

Teljes állami kiadás  

CO -OP (36) Teljes állami kiadás  

NC A (32) Terület (ha) hegyvidéki területek (13.1)  

 
 

 
 

más hátrányos természeti adottságú területek (13.2)  

 
 

 
 

egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek (13.3)  

 
 

Teljes állami kiadás  

egyéb intézkedések … 

 

 

4. prioritás: mezőgazdasági- és erdőgazdasági ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása (erdő-környezetgazdálkodás) 

4.A. Biodiverzitás helyreállítása és megőrzése, Natura 
2000 területeken is 

4 B Vízgazdálkodás javítása 4 C Talajgazdálkodás javítása 

célérték 
%-ban erdőterület biodiverzitást 
szolgáló szerződésekkel lefedve (ha) célérték 

%-ban erdőterület vízgazdálkodás 
javítását szolgáló szerződésekkel 
lefedve (ha) 

célérték 
%-ban erdőterület– talajgazdálkodás 
javítását szolgáló szerződésekkel 
lefedve (ha) 

 
 

Ha %  

 

Ha %  
 

Ha % 

Teljes terület 
2020-ig 

a a/d Teljes terület 
2020-ig 

b b/d Teljes terület 
2020-ig 

c c/d 

Teljes erdőterület 
(bázisév) 

d 
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Tervezett output 2014-2020-ben a 4. prioritásra (erdő) 

FOR-ENV (35) Erdő-környezetvédelmi program alá eső területek (hozzájárulás a-hoz, b-hez és/vagy c-hez) (15.1)   

 
 

Állami kiadások a genetikai erőforrások megőrzésére  

 
 

Teljes állami kiadás  

NAT-WFD (31) Terület (ha) NATURA 2000 erdészet (12.2)  

 
 

  

FOR-AREA3 (25) Megelőző intézkedések kedvezményezettjeinek száma (8.3)  

 
 

Teljes állami kiadás  

FOR-AREA4 (26) Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások száma (8.4)  

 
 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) Képzések/készség
-fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

 
 

Állami kiadások képzésre/készségfejlesztésre  

 
 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, bemutatók) (1.1-től 1.3-ig)  

ADVI (16) Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek száma (2.1)  

 
 

Teljes állami kiadások (intézkedés 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

egyéb intézkedések … 
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11.1.5. 5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 
területen jelentkező fejlesztési igények 

 
5A) Fókusz terület: A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása 

 

5.A. Mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának növelése 

célérték 
 
 

% öntözött terület – hatékonyabb öntözési rendszerre váltás (RDP által 
támogatott beruházás révén) 

Ha % 

Teljes terület 
2020-ig 

a+b a+b/c 

Öntözött terület 
(bázisév) 

c 
 

 

Tervezett output 2014-2020 

INV-PHY (18) 
 
 
 

Támogatott beruházási projektek száma (4.1, 4.3)  
Terület (ha)- öntözési beruházások által érintett 
területek 

a 

Teljes állami kiadás  

AGRIENV (29) 
 
 

Terület (ha) (pl. öntözött területek csökkentése) b 
Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzések/készség-
fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  
Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesültek kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

Teljes állami kiadások (intézkedés 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

egyéb intézkedések 

 
 

5B) Fókusz terület: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 
hatékonyságának fokozása 

 

5.B. Energiahatékonyság emelése a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben 

célérték 

Összes beruházás az energia-megtakarításban és hatékonyságban 

2020 

a 

 

Tervezett output 2014-2020 

INV-PHY (18) 
 
 
 

Mezőgazdasági üzemek beruházási támogatásában 
részesült üzemek száma (4.1 és 4.2) 

 

Teljes állami kiadás - infrastrukturális 
beruházásokra (4.3) 

a 
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Tervezett output 2014-2020 

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés)  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzések/készség-
fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

Teljes állami kiadás (intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

más intézkedések 

 
 

5C) Fókusz terület: A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a 
maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő 
átadásának és felhasználásának megkönnyítése 

 
5.C. A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, hulladékok, maradványok és egyéb nem 

élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadása és felhasználása 

célérték 

összberuházás a megújuló energiatermelésbe (€) 

2020 

a+b+c+d 

 

Tervezett output 2014-2020 

INW-PHY (18) 

Támogatott beruházási projektek száma (4.1.43)  

Teljes beruházás a 

Teljes állami kiadás  

BAS-SERV (2) 
 
 
 

kisméretű infrastruktúra és megújuló energia 
beruházások támogatásában részesülő 
vállalkozások száma  

 

Teljes beruházás b 

Teljes állami kiadás  

BUS-DEV (20) 
 
 
 

Vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági 
tevékenyégekhez vállalkozás beindításához 
támogatásban részesült cégek száma  

 

Teljes beruházás c 
Teljes állami kiadás  

FORSAKE (17) 
 
 
 

Projektek száma technológiai beruházások 
támogatása  

 

Teljes beruházás d 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzések/készség-
fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

Teljes állami kiadás (intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  
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5D) Fókusz terület: A mezőgazdaságból származó üvegházhatást okozó gázok és ammónia 
kibocsátásának csökkentése, valamint a levegőminőség javítása 

 

5.D.  A mezőgazdaságból származó dinitrogén-oxid és metán-kibocsátás csökkentése 

% az állattartási beruházásokban az N2O és metán kibocsátás 

csökkentéseével kapcsolatos SZÁE 

% mezőgazdasági terület lefedve N2O és metán-

kibocsátás csökkenését célzó szerződésekkel  

Összes SZÁE 

beruházás 
a a/c 

Teljes terület 

 2020-ig 
b b/d 

Teljes SZÁE 
(bázisév) 

c  
Teljes 

mezőgazdasági 

terület (bázisév) 

d  

 

Tervezett output 2014-2020 

INV-PHY (18) 
 
 
 
 

Támogatott beruházási projektek száma (pl. trágya tárolása, 
trágyakezelés) (4.1, 4.4 és 4.3) 

 

Az állattartási beruházásokban az N2O és metán kibocsátás 
csökkentéséve kapcsolatos SZÁE  

a 

Összes beruházás (€)  

Teljes állami kiadás  

AGRI-ENV 
(29) 

 
 

Terület (ha) (pl. takarónövényzet, köztes kultúra, műtrágya használat 
csökkentése, extenzifikáció) b* 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzések/készs
ég-fejlesztés 
(1.1) 
 
 

Képzéseken résztvevők száma  

Állami kiadások képzésre/készségfejlesztésre  

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, bemutatók) (1.1-
től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

No of beneficiaries advised (2.1)  

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadásc  

más intézkedések 

 
 

5E) Fókusz terület: A szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben 

 

5.E. Széndioxid-megkötés elősegítése a mezőgazdaságban és az erdészetben 

célérték % mezőgazdasági és erdészeti terület, amely a széndioxid megkötését segíti 
 
 

Ha % 

Teljes terület 
202-ig  a+b +c a+b+c/d 

Teljes 
mezőgazdasági 
és erdészeti 
terület 
(bázisév) 

d 
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Tervezett output 2014-2020 

FOR-AREA1 (23) Terület (ha) erdősítésre (létesítés- 8.1.1) a 

 
 

Teljes állami kiadás (8.1.1 + 8.1.2) 
 

FOR-AREA2 (24) Terület (ha) agrár-erdészeti rendszerek létrehozására (8.2.1) b 

 
 

Teljes állami kiadás (8.2.1 + 8.2.2) 
 

AGRIENV (29) 
Terület (ha) agrár-környezetvédelmi-, éghajlat-változási és 
széndioxid megkötési tevékenységre 

c* 

 
 

Teljes állami kiadás 
 

INV-PHY (18) 
Támogatott beruházási projektek száma (környezetvédelmi célú 
nem termelő beruházások) (4.4) 

 

 
 

Teljes állami kiadás  

FOR-AREA4 (26) 
Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és értékének 
javítását szolgáló beruházások száma (8.4) 

 

 
 

Teljes állami kiadás   

FOR-AREA5 (27) 
Erdészeti technológiák és elsődleges feldolgozást/forgalmazást 
szolgáló projektek száma (8.5) 

 

 
 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
Képzések/készség
-fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

 
 

Állami kiadások képzésre/készségfejlesztésre  

 
 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, bemutatók) 
(1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek száma (2.1)  

 
 

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

más intézkedések 

 
 

11.1.6. 6. prioritás: társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben területen jelentkező fejlesztési 
szükségletek 
 

6A) Fókusz terület: A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtés megkönnyítése  

 

6.A. Diverzifikáció elősegítése, új kisvállalkozások megteremtése és munkahelyteremtés 

Célérték 

Támogatott projektek révén létrehozott munkahelyek 
2020 

(Munkahelyek száma, melyek keletkezését a következő műveletek segítették: 
a, b, c) 
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Tervezett output 2014-2020 

INV-PHY (18) 
 
 

Támogatott beruházások kedvezményezettjeinek száma 
(mezőgazdasági termékek előállítása és marketingje) (4.2) a 

Teljes állami kiadás  

BUS-DEV (20) 
 
 

Vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági 
tevékenyégekhez vállalkozás beindításához támogatásban 
részesült cégek száma (6.2 és 6.4) b 

Teljes állami kiadás  

FOR-AREA5 (27) 
 
 

Erdészeti technológiák és elsődleges 

feldolgozást/forgalmazást szolgáló projektek száma (8.5) c 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) 
 
 
 

Képzések/készség-
fejlesztés 
(1.1) 
 

Képzéseken résztvevők száma  

Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) 
 
 

Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek száma 
(2.1) 

 

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés - 2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

más intézkedések 

 
 

6B) Fókuszterület: A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben 

 

6.B. Helyi fejlesztés előmozdítása vidéki térségekben 

 

A helyi vidékfejlesztési stratégia által lefedett vidéki 
népesség %-ban 

Az új vagy javított 
szolgáltatásokból / 
infrastruktúrákból 
részesülő vidéki 
népesség 

  Szám % 2020 

célérték 
2020-ig lefedett 
népesség   a a/b c 

 Teljes vidéki 
népesség 
(bázisév) 

b 

 

 létrehozott állások száma (2014-2020)  

 (támogatással létrehozott állások száma)  

 

Tervezett output 2014-2020 

BAS-SERV (21) Projektek 
száma 

falufejlesztési és NATURA 2000/MTÉ területek kezelésére 
vonatkozó tervek támogatása (7.1) 

 

 
 

 
 

kisméretű infrastruktúra és megújuló energia infrastruktúra 
beruházások támogatása (7.2) 

 

 
 

 
 

beruházások támogatása a vidéki népességnek nyújtott helyi 
alapvető szolgáltatások létrehozására (7.4) 

 

 
 

 
 

rekreációs és turisztikai infrastruktúra beruházások 
támogatása (7.5) 

 

 
 

 
 

a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzését szolgáló 
tanulmányok és beruházások támogatása, beleértve a MTÉ 
területeket (7.6) 

 

 
 

 
 

tevékenységek áthelyezésére irányuló beruházások 
támogatása az életminőság javítása / környezetvédelem 
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Tervezett output 2014-2020 

céljából (7.7) 

 
 

Fejlettebb szolgáltatásokból/infrastruktúrából részesülő népesség (7.1; 7.2; 
7.4; 7.5.;7.6; 7.7) 

c 

 
 

Teljes állami kiadás (7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7)  

LEADER (42-45) Kiválasztott HACS-ok száma  

 
 

HACS által lefedett népesség a 

 
 

Teljes 
állami 
kiadás 

Leader induló készlet támogatása (18.1.1)  

 
 

 
 

HVS előkészítéséhez/végrehajtáshoz szükséges kapacitásépítés, 
hálózatépítés támogatása (18.1.2) 

 

 
 

 
 

HVS megvalósításának és működésének támogatása (18.2) d 

 
 

 
 

együttműködést elősegítő technikai támogatás (18.3.1)  

 
 

 
 

területek közötti együttműködés támogatása (projektek) (18.3.2)  

 
 

 
 

 transznacionális együttműködés támogatása (projektek) 
(18.3.3) 

 

 
 

 
 

HVS működési költségeinek és animációjának támogatása (18.4)  

KNOW (15) Képzések
/készség-
fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

 
 

Állami kiadások képzésre/készségfejlesztésre  

 
 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, bemutatók) (1.1-től 
1.3-ig) 

 

ADVI (16) Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek száma (2.1)  

 
 

Teljes állami kiadások (2.1-től 2.3-ig)  

CO-OP (36) Teljes állami kiadás  

más intézkedések 

 
 

6C) Fókuszterület: Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, 
használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben 

 

6.C. Hozzáférés növelése, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
minőségének és használatának javítása a vidéki területeken 

célérték 
Új vagy továbbfejlesztett IT infrastruktúrában részesülő lakosság  

 

 
 

2020 

 
 

a 
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Tervezett kimenet 2014-2020 

BAS-SERV (21) Projektek száma szélessávú infrastruktúrába, 
szélssávú hozzáférésre, beleértve az E-kormányzati 
szolgáltatásokat (7.3) 

 

 
 

Szélessávú internettel lefedett népesség a 

 
 

Teljes állami kiadás  

KNOW (15) Képzések/készség-
fejlesztés 
(1.1) 

Képzéseken résztvevők száma  

 
 

 
 

Állami kiadások 
képzésre/készségfejlesztésre 

 

 
 

Teljes állami kiadások (képzések, tapasztalatcserék, 
bemutatók) (1.1-től 1.3-ig) 

 

ADVI (16) Szaktanácsadásban részesült kedvezményezettek 
száma (2.1) 

 

 
 

Teljes állami kiadás (teljes intézkedés - 2.1-től 2.3-
ig) 

 

CO-OP (36) Projektek száma (pl....)  

 
 

Teljes állami kiadás  

más intézkedések 
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12. KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁS 
 

[Kidolgozás alatt.] 
 
[Intézkedésenként lesz kitöltve, releváns intézkedésenként.] 

 

Intézkedés 
Kiegészítő nemzeti finanszírozás (állami 
támogatás) euróban, a teljes 2014-2020 

időszakra 
(Kód és Intézkedés megnevezése) (euró) 
(Kód és Intézkedés megnevezése) (euró) 
(Kód és Intézkedés megnevezése) (euró) 
(Kód és Intézkedés megnevezése) (euró) 
(Kód és Intézkedés megnevezése) (euró) 
  
  
  
  
  
  
Összesen  

 
Táblázat: Kiegészítő nemzeti támogatás 
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13. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉRTÉKELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELEMEK 

 
[Kidolgozás alatt.] 
 

A. Az Szerződés 42. cikkének hatálya alá tartozó intézkedésekre és műveletekre: 

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

 

 

 

 

 
B. Az EMVA rendelet 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 cikk szerinti intézkedések és a 15, 16, 18, 20 

és 36 cikkek szerinti intézkedéshez tartozó műveletek esetében, amelyek kívül esnek 
Szerződés 42. cikkén: 

[Kidolgozás alatt.] 

 

 

 
 [Segédtáblázat: Állami támogatások] 

Tájékoztató jellegű, nem COM sablon szerinti. Tervezés alatt. 
[Az állami támogatási COM szabályok reformja folyamatban van.] 

 

Intézkedés 
száma (új 

EMVA 
rendelet) 

Intézkedés címe 

ÚMVP 
intézkedés 

kódja 
(1698/ 

2005 
rendelet) 

EUMSZ 107. 
cikk (1) hatálya 

alá tartozó 
állami 

támogatás 
tartalmaz? 

Alkalmazandó uniós 
állami támogatási 

szabály 

Bizottsági 
jóváhagyást 

igényel? 

    I/N   I/N 

15.  
Tudásátadás és 
tájékoztatás 

111, 331 
I De minimis N 

16.  
Tanácsadási 
szolgáltatások  

114, 115 
I De minimis N 

17.  Minőség-rendszerek 132 N   
 

18.  

Beruházások tárgyi 
eszközökbe 121, 125, 

216 
I 

 Agrár-erdészeti 
iránymutatás; GBER 
(ált. csoport- 
mentesség)  N 

19.  
Mezőgazdasági termelési 
potenciál helyreállítása 

126 
N  

 

20. 

A mezőgazdasági 
üzemek és a 
vállalkozások fejlesztése 

112, 141, 
311, 312, 

313 I 

De minimis; GBER 
(ált. csoport- 
mentesség) 

N 

21. 

Alapvető szolgáltatások 
és a falvak megújítása 

313, 321, 
322, 323 

I 

De minimis; GBER 
(ált. csoport- 
mentesség) 

N 

23. Erdősítés és fásítás 221, 223 I De minimis; GBER N 
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Intézkedés 
száma (új 

EMVA 
rendelet) 

Intézkedés címe 

ÚMVP 
intézkedés 

kódja 
(1698/ 

2005 
rendelet) 

EUMSZ 107. 
cikk (1) hatálya 

alá tartozó 
állami 

támogatás 
tartalmaz? 

Alkalmazandó uniós 
állami támogatási 

szabály 

Bizottsági 
jóváhagyást 

igényel? 

(ált. csoport- 
mentesség) 

24. 
Agrár-erdészet 

222 
I 

GBER (ált. csoport- 
mentesség) 

N 

25. 
Erdőkárok megelőzése 

226 
I 

GBER (ált. csoport- 
mentesség) 

N 

26.  

Erdei ökoszisztémák 
ellenálló-képességének 
növelése 

227 
I 

GBER (ált. csoport- 
mentesség) 

N 

27. 
Erdészeti technológiákra 
irányuló beruházások 

122, 123 
I 

GBER (ált. csoport- 
mentesség) 

N 

28. Termelői csoportok 142 N   

29. AKG 214 N   

30. Ökotermelés 241 N   

31. 
Natura 2000+VKI 

213, 224 
I 

GBER (ált. csoport- 
mentesség) 

N 

32. THÉT kifizetés 212 N   

34. Állatjólét 215 N   

35.  
Erdő-környezetvédelem 

225 
I 

GBER (ált. csoport- 
mentesség) 

N 

36. 
Együttműködés 124, 133, 

341 N  
 

38.  
Termény-, állat- és 
növénybiztosítás 

- 
?  

 

39. 
Kölcsönös 
kockázatkezelési alapok 

- 
?  

 

40.  
Jövedelemstabilizáló 
eszköz 

- 
?  

 

51. 
Technikai 
segítségnyújtás 

511 
N  

 

31. (1) b) 
(KSK) 

Helyi fejlesztési stratégia 
műveletek végrehajtása 
(LEADER-CLLD) 

41 (411, 412, 
413) 

N  
 

31. (1) c) 
(KSK) 

Együttműködés 
(LEADER-CLLD) 

421 
N  

 

31. (1) d) 
(KSK) 

 HFS működési költség és 
szervezés (LEADER-
CLLD) 

431 
N  

 

Megjegyzés: az erdészeti intézkedéseknél a State Aid-reformról szóló legújabb információkat vettük alapul, mely szerint ezen 
intézkedések bekerülnek a csoportmentességi rendeletbe, így a jövőben nem kell őket notifikálni.  
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14. INFORMÁCIÓK A KIEGÉSZÍTŐ JELLEGRE VONATKOZÓAN 
 

 

14.1. Felmérés és eszközök a komplementaritásról az alábbiakkal 
kapcsolatban: 

 
[Kidolgozás alatt.] 
 

14.1.1. Komplementaritás az Unió tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, 
különösen a kohéziós politika célkitűzéseivel és az ETHA-val 

 

A Vidékfejlesztési Program tervezésekor nagy figyelmet fordítunk, az ESI alapokkal (Európai Regionális 

Fejlesztési és Vidékfejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), valamint 

az általuk finanszírozott operatív programokkal való szinergiára és komplementaritásra. Az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA) az együttműködés és szinergia kézenfekvő, ezt természetesen 

biztosítjuk. 

Kifejezett törekvésünk, hogy a korábbi merev lehatárolás helyett kiegészítő módon és szinergiában 

tervezett és végrehajtott intézkedések segítsék a vidék és az agrárgazdaság fejlesztését. Mindez nemcsak 

a VP-ben, hanem az EU szinjén a Közös Stratégiai Keretben és hazai szinten a valamennyi uniós alapot 

átfogó Partnetrségi Megállapodásban is rögzítve van.  

Törekvésünk, hogy az agrár- és vidékfejlesztés témaköre integráltan jelenjen meg a Partnerségi 

Megállapodásban, mind a szakmai témákban, mind a területi dimenzióban. A vidék fejlesztése akkor 

valósulhat meg hatékonyan, ha a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program együttesen segíti, 

és ahogyan a VP hozzájárul a KSK tematikus célok teljesítéséhez, úgy a többi operatív program is 

hozzájárul a vidékfejlesztéshez, különösen azokon a területeken, ahol a VP nem rendelkezik elégséges 

forrással vagy eszközökkel. 

Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket 2013 tavaszán az érintett tárcákkal és szakterületekkel megkezdtük 

és folyamatosan folytatjuk. Törekvésünk, hogy a tervezésben és a végrehajtásban is szoros 

együttműködésben valósuljanak meg a szinergikus intézkedések. 

Mind a központi célok és intézkedések, mind a térségi és helyi szintű fejlesztések esetében 

érvényesíteni kívánjuk a szinergiát.  

Nagy lehetőséget látunk a közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) többalapos („multifund”) 

alkalmazásában, az EMVA, ERFA és ESZA, kísérleti jelleggel, egyes meghatározott térségekben ETHA 

források helyi szintű, helyi fejlesztési stratégia alapján történő összehangolásában, felhasználásában. A 

VP 6. prioritását alapvetően ezzel a módszerrel tervezzük, építve a helyi közösségek fejlesztési 

aktivitására, kezdeményezéseire és együttműködésre.  

A többalapos (multifund) CLLD megvalósításról és ennek módjáról végleges kormányzati döntés még 

nincs. 

Az egyes operatív programok kapcsolódását a vidékfejlesztési programhoz és célokhoz a 2. ábra és az 

alábbi ábra szemlélteti összefoglalóan: 
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Az operatív programok javasolt kapcsolódása a vidékfejlesztési célokhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszeripar, mikrovállalkozások, kis- és 

középvállalkozások, innovatív pénzügyi 

eszközök, klaszterek, társadalmi gazdaság, 

foglalkoztatás, szakképzés, kutatás-fejlesztés és 

innováció, infokommunikációs technológiák, 

agrár-szakigazgatás szolgáltatás fejlesztése (e-

közigazgatás), országos turisztikai 

potenciál,közösségvezérelt helyi fejlesztések 

(CLLD) (feltételes) 

 

Vidékfejlesztési 

Program 

VP 

EMVA 

Gazdaság-

fejlesztési és 

Innovációs 

Operatív Program  

GINOP 

ERFA, ESZA 

Többfunkciós közösségi szolgáltató terek, 

társadalmi gazdaság, agrár-szakigazgatás 

szolgáltatás-fejlesztése (e-közigazgatás), 

közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

(feltételes) 

Emberi Erőforrás 

Fejlesztési 

Operatív Program  

EFOP 

ESZA 

Környezet- és 

Energia-

hatékonysági 

Operatív Program  

KEHOP 

KA, ERFA 

Megújuló energia (első sorban lokális 

nyersanyagra épülő és helyi többségi közösségi 

tulajdonú), vízgazdálkodási beruházások a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 

Terület- és 

Település-

fejlesztési 

Operatív Program  

TOP 

ERFA, ESZA 

Helyi termékek előállítása és piacra jutása, helyi 

gazdaságfejlesztési infrastruktúra, szociális, 

gyermekjóléti, közösségi szolgáltatások, 

településfejlesztés, elérhetőség, térségi turisztikai 

potenciál, közösségvezérelt helyi fejlesztések 

(CLLD) 

Versenyképes 

Közép-

Magyarország 

Operatív Program  

VEKOP 

ERFA, ESZA 

Fenti támogatási területek a Közép-

Magyarországi régió területén, átfogóan  

gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, infrastruktúra, 

társadalmi szolgáltatások, településfejlesztés, 

elérhetőség, térségi turisztikai potenciál, 

közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD). 

Mező-

gazdaság, 

erdészet, 

agrár-

környezet-

gazdálkodás, 

élelmiszer-

feldolgozás, 

élelmiszer-

lánc; vidéki 

gazdaság, 

vidéki 

települések, 

közösségek 

Magyar 

Halgazdálkodási 

Operatív Program  

MAHOP 

ETHA 

Rövid ellátási lánc (halászati ágazati szereplői),  

közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 
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A Vidékfejlesztési Program kapcsolódásai és javasolt lehatárolása a többi operatív programmal  
 
[Kidolgozás, egyeztetés alatt.] 
 

Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

Képzés, 

Iskolarendszeren kívüli 
képzések támogathatók, a 
szakképzésben részt vevő 
intézmények 
kapacitásfejlesztése a VP 
keretében nem támogatható. 

  

Agrár-
szakképző 
intézmények 
fejlesztése 

 
Iskolarendszer
ű 
agrászakképzés 

   
Szinergia és 
koordináció 
szükséges. 

K+F, innováció 

Mg., erdészeti és 
élelmiszeripari vállalkozások 
és K+F intézmények 
együttműködésében 
megvalósuló, innovációs célú, 
cél- és eredményorientált, 
gyakorlati felhasználásra 
koncentráló EIP típusú 
fejlesztési projektek 

Innováció- a 
halászat és 
akvakultúra 
területén: 
vállalati és 
tudományos-
műszaki 
testületek 
együttműködés
ben, 

   

Minden más 
K+F, kutatás, 
alapkutatás, 
innovációs 
projekt, 
klaszterek, és 
Horizon 2020-
hoz hozzáférést 
segítő 
szolgáltatások 
ágazatfüggetle
nül 
 

Környezetvédel
mi célú 
technológiai 
innováció 

  

Szinergia és 
koordináció 
szükséges. 
 

Agrár-
szakigazgatás 
fejlesztése, e-
közigazgatás, Jó 
állam 

Agrár-szakigazgatás 
(Nemzeti Élelmiszerlánc-
Biztonsági Hivatal) 
szolgáltatás-fejlesztésének 
előkészítése (EIP projekt 
keretében) 

 

Agrár-
szakigazgtás 
(Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
Biztonsági 
Hivatal) 
szolgáltásfejles
ztése 

  

Agrár-
szakigazgatás 
(Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
Bizonsági 
Hivatal) 
szolgáltatás-
fejlesztése, 
informatika 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 
beruházásai 

egyedi üzemi beruházások:  
a) Annex I termék 
feldolgozása irányuló 
beruházás, amelynek 
eredményeként Annex I-ben 
foglalt élelmiszer vagy 
haszonállat eledel célú 
termék jön létre, 500 mFt 
projektméretig 
b) Mezőgazdasági vállalkozás 
élelmiszer-feldolgozási 
tevékenységre irányuló 
beruházása 

 
 

  

egyedi üzemi 
beruházások:  
a) Annex 1-ben 
foglalt 
termékek 
élelmiszeripari 
üzemi egyedi 
beruházásai 
500 mFt 
projektméret 
fölött 
b) Non-Annex 
élemiszeripari 
egyedi üzemi 
beruházások 

   

Egyeztetés, 
célzott GINOP 
támogatás 
szükséges 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

Helyi termék / 
Rövid ellátási lánc 

- a) Rövid ellátási lánc 
komplex tematikus 
alprogram,  amely a 
termelőket és a piacrajutásuk 
szervezőit támogatja: 
-  Együttműködés kialakítása, 
Képzés, szaktanácsadás, 
mentorálás,  promóció, 
minőségi rendszer, és  
értékesítéshez kapcsolódó 
eszközberuházások 
(infrastruktúra nem) 
közösségi marketing 
eszközök és csatornák 
hálózatának kialakítása, 
önellenőrzési rendszer, 
élelmiszerlánc-biztonság, stb. 
 
Kialakítás alatt: 
VP-, de NEM REL, hanem 
CLLD /feltételes, tervezés 
alatt: 
- b) Helyi, kisléptékű 
élelmiszer termék-
előállításának egyéni, 
közösségi és mobil 
kapacitások beruházásai 
- c) Helyi védjegyek 
kialakítása (feltételes): 
- d) Helyi termékek 
értékesítésének, piacra 
jutásának 
infrastrukturájának 
támogatása (feltételes) 
- e) Közösségi 
(közintézményi) konyhák 
fejlesztése élelmiszer-termék 
előállításra való alkalmassá 
tétele (fetételes) 

Halászati 
ágazati 
szereplőinek 
REL-be történő 
integrálása 

 

- Helyi 
termékek 
értékesítéséne
k, piacra jutás 
infrastrukturáj
ának 
támogatása, 
városokban 
- Közösségi 
(közintézményi
) konyhák 
fejlesztése 
élelmiszer-
termék 
előállításra 
való alkalmassá 
tétele 
(egyeztetendő 
VP) 
- nem 
élelmiszer 
termékek REL  

 Helyi 
termékek 
értékesítéséne
k, piacra jutás 
infrastrukturáj
ának 
támogatása, 
városokban 
-  Közösségi 
(közintézményi
) konyhák 
fejlesztése 
élelmiszer-
termék 
előállításra 
való alkalmassá 
tétele 
(egyeztetendő 
VP) 
- nem 
élelmiszer 
termékek REL 

VP és TOP 
komplementer 
válllalkozásfejl
esztés 
(mikrovállalko
zások pl.) és 
gazdasági 
infrastruktúra 

   

Egyeztetést 
igényel. REL 
VP-ben önálló 
tematikus 
alprogram lesz. 
Emellett CLLD 
keretben 
megvalósuló 
beavatkozások
kal is szükséges 
szinergia. 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

Energietika, 
megújuló energia, 
energiaatékonyság 

- elsőorban a biomasszára 
épülő kiskapacitású 
megújuló energiatermelő 
beruházások 
agrárgazadasági 
vállalkozásoknál (on-farm); 
- a helyben keletkező 
biomasszát hasznosító, 
többségében közösségi 
tulajdonú, kisléptékű 
megújuló energiatermelés és 
- szolgáltatás vidéki 
településeken. 
- agrárgazdasági 
vállalkozások 
energiahatékonysági 
beruházásai. 

 
  

Városfejlesztés:  
távfűtés és 
/vagy 
közösségi célú 
intézmények 
energiaellátásá
nak megújítása 
fa alapú 
megújuló 
techológiákkal 

 

Energetikai 
fejlesztések 
pl.:Közösségi 
biomasssza 
megújuló 
energetikai 
rendszerek 
telepítése 

  

Egyeztetés 
szükséges! 
Javaslat, hogy 
KEHOP-ban, 
TOP-ban 
elsősorban a 
lokális (és azzal 
kombinált) 
erőforrásokon 
alapuló, 
többségében 
közösségi 
tulajdonban 
álló 
megoldásokat 
kapjanak 
preferenciát. 

Vízgazdálkodás 

Mglévő öntözőkapacitások 
korszerűsítése, fejlesztése, 
öntözési kapacitásaik 
kihasználása (EMVA 
rendeletben rögzített 
feltételek mellett);  
– üzemen belüli és 
gazdálkodók összefogásában 
megvalósuló meliorációs 
tevékenység támogatása; 
– mezőgazdasági üzemeken 
belüli (on-farm) öntözési és 
vízfelhasználási 
hatékonyságot javító 
beruházások (EMVA 
rendeletben rögzített 
feltételek mellett). 
– mezőgazdasági 
tevékenységet folytató 
gazdálkodók, és gazdálkodók 
tulajdonában lévő 
vízrendezéshez kapcsolódó 

          

Mezőgazdasági 
üzemen KÍVÜLI 
vízgazdálkodás
i infrastruktúra 
fejlesztés. 

    

 Összehangolt 
beavatkozások 
szükségesek, a 
VP tartalom 
részben függ a 
KEHOP 
tartalomtól. 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

közösségi beruházások 
(group of farmers) 
támogatása, beleértve a 
vízrendezést (belvízvédelem, 
vízkárelhárítás) és az 
öntözési infrastruktúra 
fejlesztését 
- természetes tájműködését 
helyreállító 
vízvisszatartáshoz szükséges 
kisléptékű on-farm 
beruházások - 
kedvezményezettek 
gazdálkodók vagy 
együttműkdéseik (group of 
farmers); 
- klímaadaptációt segítő, 
külön a vízisszatartáshoz 
kapcsolódó területhasználat 
és gazdálkodás kialakítása, 
támogatása (területhasználat 
és művelési ág váltás, 
agrpbiodiverzitás, 
gazdálkodási gyakorlat) - 
gazdálkodók, területalapú 
kifizetések; 
- alkalmazkodó mg. 
tájhasználatot megalapozó 
tanulmánytervek készítése 
gazdálkodói 
együttműködésben (CLLD).. 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

Környezet, élőhely-
védelem 

a) 
Agrárkörnyezetgazdálkodási, 
biodiverzitás megőrzési és 
természetvédelmi célú (AKG, 
Natura 2000, magas 
természeti értékű és 
hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező 
területek) területalapú EMVA 
kifizetések. Ökológiai 
gazdálkodás 
b) Klímaváltozáshoz 
alkalmazkodó gazdálkodás, 
benne vízgazdálkodáshoz, 
vízvisszatartáshoz kapcsolódó 
területhasználat, művelési ág-
áltás 

         

- Környezet-
védelmi 
infrastruktúra 
fejlesztése 
(hulladékkezelé
s, stb.)   
-  Környezeti 
szemléletformál
ás 
- természet-
védeem 

      

Élőhely-védelem, 
erdészet 

Magánggazdaságok 
támogathatók agrár-
erdészeti rendszerek 
jogcímben  
agrár-környezetgazdálkodási 
jogcímek,  erdő-
környezetvédelem 

          

Állami 
erdészeti Zrt-k 
projektjeinek 
célzott 
támogatása 
Természet-
védelem  

    

  

Infokommunikáció
s technológiák IKT 

a) Többfunkciós közösségi 
szolgáltató terekhez 
kapcsolódó IKT elemek 
b) agrárgazdasági 
vállalkozások IKT fejlesztései 
technológiai beruházásaik 
részeként (technológiához 
kapcsolódóan, annak 
részeként)  

        

- Szélessávú 
IKT kiépítése, 
vidéki 
térségekben is, 
- szélessáv, e-
közigazgatás, 
digitális 
kompetenciák 
vidéki 
térségekben is 
- e_Magyar-
ország pontok 
IKSZT-hez, 
szolgáltató 
terekhez 
kapcsolódva 

      

További 
egyeztetés 
szükséges ERFA 
befogadóképess
égről. 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

IKSZT 

Többfunkciós, tudásátadást 
szolgáló közösségi 
szolgáltató terek 
Infrastruktúra fejlesztései 

  

Humán 
erőforrás 
biztosítása 
(Jelenlét 
program) 

  
Egyéb 
közösségi terek 
létrehozása 

        
 OP 
egyetetéseket 
igényel 

Turizmus 

a vidéki térségekben 
- Térségi együttműködésen 
alapuló szelíd és ökoturizmus 
(CLLD) 
- VP – 100 ezer Euroig (30 
millió Ft)  
 - agro-, falusi, vadászati, 
erdei, horgász vidéki turizmus 
fejlesztések (kiegészítő 
szolgáltatások fejlesztése) 
- Bejárható Magyarország 
erdő-turisztikai klaszter-
fejlesztés 
- Szabadon hozzáférhető 
erdei közjóléti/turisztkai  
infrastruktúra elemek 

      

vidék specifikus  
turizmus (ld 
VP) kapcsolódó 
szolgáltatások) 
fejlesztése 
kivételével  
 
minden 
turisztikai 
tématerület 
támogatásra 
kerülhet az 
ország egész 
területén 
összeghatártól 

függetlenül 

a) Országosan 
kiemelt 
programok, 
kiemelt és 
központi 
fejlesztések és 
hálózatos 
fejlesztések - a 
TOP értékhatár 
felett és a 
kiemelt 
programokhoz, 
hálózatokhoz, 
kiemelt 
fejlesztésekhez 
kapcsolódóanb
) Bejárható 
Magyarország 
(kék kör, mint 
gerinchálózat 
mentén): 
országos, 
komplex 
szolgáltatás-
szervezési 
modell  (és 
APP-ok!) 
kialakítása és 
kapcsolódó 
csomóponti 
kulcs-
infrastruktúra 
fejlesztések: 
pihenőhelyek, 
szálláshelyek, 
attrakciók, 
kisvasutak, stb. 

Erdei iskolák 
(magánerdő 
társaságok 
részére is 
hozzáférhető 
jogcímként) 

    

Projektméret és 
tevékenység,  
nem területi 
lehatárolás 
alapján 
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Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

(erdészeti 
állami és 
magán 
társaságok, 
NPI-k!)  

Vállalkozás-
fejlesztés 

a) Mezőgazdasági 
vállalkozások 
diverzifikációjának 
támogatása 
b) Társadalmi vállalkozások, 
faluvállalatok támogatása 

      
 

Mikrovállalkoz
ások 
támogatása 
vidéki 
térségekben is,  

      

Célzott 
támogatás 
szükséges. 
CLLD-ben is 
javasolt. 

Társadalni 
gazdaság 

Társadalmi vállalkozások 
mezőgazdasági 
tevékenysége, mg. 
eszközbeszerzés, 
szaktanácsadás, 
üzemvezetési szolgáltatások 

  

Szakemberek 
jelenlétének 
biztosítása, 
humán 
erőforrás 
biztosítása 

            
További 
egyeztetéseket 
igényel 

Közlekedés, utak 

Önkormányzati kezelésű 
belterületi utak, valamint 
külterületi mezőgazdasági 
utak fenntartását szolgáló 
fejlesztések támogatása. 
Útkarbantartáshoz szükséges 
gépek, eszközök beszerzése 

      

Térségi utak 
egy része és 
városi, 
elővárosi 
kiegészítő 
fejlesztések 

    

TEN-T, plusz 
vasúti, városi, 
elővárosi, 
illetve egyes 
TEN-T hez 
kapcsolódó és 
egyéb térségi 

  
További 
egyeztetéseket 
igényel 



 

198 
 

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának 

 

 

Kapcsolódások, 
szinergiák 

VP MAHOP EFOP VEKOP TOP GINOP KEHOP IKOP KOP Megjegyzés 

út 

CLLD 

Vidéki térségek CLLD: helyi 
gazdaságfejlesztés, 
társadalmi befogadás és 
közösségfejlesztés, 
életminőséget és 
népességmegtartást segítő 
szolgáltatások  

Halászati 
HACS-ok 

Szakemberek 
jelenlétének 
biztosítása, 
humán 
erőforrás 
biztosítása 

Kisvárosokat is 
magában 
foglaló vidéki 
térségek CLLD: 
helyi 
gazdaságfejlesz
tés 

Kisvárosokat és 
falvakat is 
együttesen 
magában 
foglaló vidéki 
térségek CLLD: 
helyi 
gazdaságfejlesz
tés, 
szolgálatatások
, elérhetőség 

Javasolt GINOP 
hozzájárulás, 
pl. 
mikrovállalkoz
ások, e-
Magyarország 
pontok 
 

 
    

További 
egyeztetéseket 
igényel  
VP-ben tervek 
szerint 
központi és 
CLLD keretben 
kezelt jogcímek 
egyaránt 
lesznek 
(nagyobb arány 
CLLD) 

Térségi programok 
Speciális vidékfejlesztési 
tartalmak (komplementer 
módon), pl. Homokhátság 

  

 Hátrányos 
helyzetű 
térségekben 
megvalüsuló 
célzott 
beavatkozások 

  

Térségi 
fejlesztések, 
megyei 
fejlesztési 
programok , 
térségi ITI-k 

Térségi 
programok 

      
További 
egyeztetéseket 
igényel 
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14.1.2. Komplementaritás más intézkedésekkel, amelyeket a közös agrárpolitika 
egyéb eszközei vagy más, az EMVA rendelet I. mellékletében felsorolt egyéb 
eszközök finanszíroznak 

 
 

 

A KAP 1. pillérrel való kapcsolat biztosított a zöldítés és az agrárberuházások tekintetében.  
 
Ennek témakörei potenciálisan:  

1. zöldítés 

2. 2. fiatal gazdák többlettámogatása 

3. 3. természeti hátrányokkal rendelkező területek 

4. 4. kisgazdaságok. 

 
A két pillér közötti átcsoportosítást nem tervezünk. 

 

 

14.1.3. A  Leader  keretében megvalósított helyi fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben 
szereplő "Együttműködés"  intézkedés és a 21. cikkben szereplő az "Alapvető 
szolgáltatások és falumegújítás a vidéki térségekben" intézkedés, valamint más 
KSK alapok keretében tervezett intézkedések közti komplementaritás 

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

A vidék fejlesztése érdekében az összes ESB Alapot fel kívánjuk használni, mindegyik OP-n belül lesznek 
direktben vagy indirect módon a vidék fejlesztését szolgáló célok (pl. mikrovállalkozás, turisztika, IKT 
stb.)  
 
Részletes (tervezett!) tartalmakat és kapcsolódásokat az Intézkedések fejezet és az előző OP 
kapcsolódási táblázat rögzít. 

A közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) eszközét (EMVA-ban LEADER) alkalmazni kívánjuk a 
kötelező minimum 5%-ot meghaladó, a jelenlegi programozási időszakban alkalmazott LEADER 
forrásaránynál magasabb mértékben. Ennek programozási helye a 6/b prioritás, de mint eszköz a 
program valamennyi prioritásához kapcsolódik. 

A központi és helyi szinten kezelt intézkedések listája, tartalma tervezés alatt áll, az intézkedéseket leíró 
8. fejezet tartalmazza az aktuális tervezési információt. 

A vidéki térségek összehangolt fejlesztése érdekében a többalapos („multifund”) CLLD eszköz 
alkalmazását tartjuk célravezetőnek, mely keretében nagy hangsúly helyeződik a város-vidék 
együttműködés erősítésére. Ennek értelmében viszgáljuk a kisvárosok bevonásának lehetőségét. Fontos 
kiemelni, hogy a város-vidék együttműködésben megvalósuló multifund helyi fejlesztési programok 
akkor szolgálhatják megfelelően a vidék fejlesztését, ha a város részvétele nem jár együtt a források 
egyenlőtlen eloszlásával, a vidéki települések hátrányára. A források döntő hányadának közvetve a vidéki 
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falvak fejlődését kell szolgálnia, az ERFA és ESZA alapokból történő finanszírozás tekintetében is. 

 

 

14.1.4. A nemzeti és regionális vidékfejlesztési programok közötti 
komplementaritás 

[ahol nemzeti és regionális VP-t is megvalósítanak ugyanazon területen] 

 

[Magyarországon nem releváns, nincs regionáis vidékfejlsztési program] 

 

 

14.2. Információk az egyéb uniós pénzügyi eszközökkel való 
komplementaritásról 

(ahol releváns) 

 

[Kidolgozás alatt.] 

 

A Partnerségi Megállapodás tervezete többek között az alábbi együttműköodési területeket azonosította: 

o A magyarországi fejlesztések innovatív gazdasági növekedési fókuszából adódóan a HORIZON 
2020-hoz kötődő kapcsolatok a legfontosabbak. A gazdaságfejlesztési OP támogatja a 
HORIZON2020 potenciális magyarországi résztvevőinek felkészítését, a szinergiát közvetlenül 
biztosítja az intézményi kiválóságra építő erős KFI kapacitásfejlesztés. A tervezett intézkedések az 
elkészítendő ERA stratégia domináns eszközeiként is megjelennek majd. 

o A Magyarországra érkező SA, KA, EMVA és ETHA források, valamint az EU LIFE programjának 
közös finanszírozásában integrált beavatkozások valósulnak meg, a Natura 2000 Priorizált 
Intézkedési Terv fejlesztési elképzelései mentén. Ennek érdekében a KEHOP-ra, valamint az EMVA és 
ETHA programokra kiterjedő koordinációs mechanizmusokat kell kialakítani. 
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15. PROGRAM VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK 
[KSK és EMVA rendeletek, Bizottsági útmutatók, végrehajtási előírások figyelembevételével.] 

 

15.1. Valamennyi érintett hatóság kijelölése és az irányítási és ellenőrzési rendszer összefoglaló leírása 
 

[Kidolgozás alatt.] 
 
Kormányzati szinten eddig született döntés az erős központi koordináció. 
Kormányzati döntés szerint a VP Irányító Hatóság a VM-ben fog működni, a jelenlegi helyzetnek megfelelően. 

 
[Ld. EMVA 72(2) és CPR 48(3)(i) és 63(2) cikkek] 

 

15.1.1. Érintett hatóságok a 72. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódva 
 
[Kidolgozás alatt.] 

 
Hatóság típusa Hatóság/testület neve, 

felelős részleg vagy 
egység 

 

Hatóság/testület 
vezetője (pozíció vagy 

poszt) 
 

Cím 
 

Telefon 
 

Email 
 

[Irányító hatóság, 
Igazoló hatóság...] 

VM     

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8. Táblázat: Érintett hatóságok kapcsolódva a 72(2) cikkhez 
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15.1.2. A CPR 48(3)(i) és a 63(2) szerinti irányítási és ellenőrzési rendszer 
összefoglaló leírása 

 
 

15.1.2.1. Összefoglaló leírás (tartalmazva a hatékony, eredményes és összehangolt 
megvalósítás biztosításának rendjét)  

 
 

[Kidolgozás alatt.] 
Koordinált, összehangolt rendszer a cél. 

 

 
15.1.2.2. A kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentésére irányuló 

intézkedések 
[CPR 24(1) cikk] 

 
[Kidolgozás alatt.] 
 

Kifejezett törekvésünk a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Programban a kedvezményezettek számára is 
egyszerű, hatékony, szolágáltatásközpontú végrehajtás, amelynek központi eleme az adminisztrációs terhek 
csökkentése.  

Ezek kidolgozása a tervezés következő szakaszában történik, a Kifizető Ügynökség funkciót ellátó 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal együttműködésben. 

 

 
15.1.2.3. A panaszok kezelésének és független vizsgálatának szabályai  

 

 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

 
15.2. A Monitoring Bizottság tervezett összetétele 

 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

 

 

 
 
 
 

15.3. Kommunikációs terv leírása 
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15.3.1. A potenciális kedvezményezettek és valamennyi érintett tájékoztatása a 
program által kínált lehetőségekről és a programfinanszírozáshoz való 
hozzáférés szabályairól  

 

[Kidolgozás alatt.] 

 
15.3.2. A közvélemény tájékoztatása az EU programfinanszírozásban játszott 

szerepéről  
 

[Kidolgozás alatt.] 

 
15.3.3. A nemzeti vidéki hálózat a programmal kapcsolatos tájékoztatásban és 

kommunikációban játszott szerepe  
 

 

[Kidolgozás alatt.] 

Fontos szerepet szánunk a nemzeti vidéki hálózatnak, ezt részletesen kidolgozzuk. 

 

 
 

15.4. A kiválasztási kritériumok megállapításának alapelvei 
 

 

[Kidolgozás alatt.] 

Későbbi programfázisnban adható meg, 

 

 
15.5. Azon mechanizmusok leírása, amelyek biztosítják az intézkedések 

koherenciáját a 21. cikkhez és a 36. cikkhez tartozó helyi fejlesztésekkel 
kapcsolatban 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a teljes VP-n belüli koherenciára, a vidékfejlesztés vonalán a 21-es és 36-os cikk 
közötti kapcsolat biztosítására. A helyi fejlesztési programoknak nagy szerepet szánunk, többalapos 
finanszírozás lehetőségével. 

 

 

 

 
15.6. Ex ante értékelés az intézkedések ellenőrizhetőségéről, irányíthatóságáról 

és a hibázási veszélyekről az értékelésre kijelölt független szerv által 
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[Kidolgozás alatt.] 

Ex ante értékelés folyamatban van. 

 

 

 

15.7. A megfelelő tanácsadást biztosító és a program végrehajtását 
támogató megfelelő tanácsadói kapacitás bemutatása 
 

 

[Kidolgozás alatt.] 

Biztosítjuk a megfelelő tanácsadást és végrhajtást bizotosító tanácsadói kapacitást, alapvetően a meglévő 
kapacitásokra építve. 

 

 

 
15.8. A technikai segítségnyújtás használatának leírása 

 
[Kidolgozás alatt.] 

4% TS kerettel tervezünk, önálló prioritásban a VP-ben nem jelenik meg az EMVA szabályok szerint. 
Bizottsági szabályozás és útmutatók az irányadók. 
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16. PARTNEREK BEVONÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK 
[Külön mellékletben is csatolható, (Kidolgozás alatt).] 

 

16.1. Konzultációs partnerek kijelölése 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium sajtótájékoztatón mutatta be a 2013. április 18-i dátummal elkészült 
Vidékfejlesztési Program előzetes társadalmasításra szánt tervezetét, amelynek keretében a programalkotási 
folyamatba már több – az alábbiakban felsorolt – külső stratégiai partner bevonására is sor került.  
A stratégiai partnerek részletes tájékoztatás kaptak a Vidékfejlesztési Program tartalmáról, valamint az 
Európai Unió és a Magyar Kormány között kötendő – a következő 7 éves időszakra vonatkozó célokat és 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó – Partnerségi Megállapodás vidékfejlesztési tartalmáról. 
 

 

Intézmény/testület/személy neve Kompetencia/szakértelem 

 

Kontakt személy neve 

 

Nemzeti Agrárkamara (NAK) 
Mezőgazdaság, Élelmiszer-
feldolgozás és vidékfejlesztés elnök 

Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) 

Mezőgazdaság, termelők 
 

elnök 
Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége (AGRYA) 

Mezőgazdaság, fiatal gazdák 
ügyvezető elnök 

Mezőgazdasági Szövetkezők és 
Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) 

Mezőgazdaság, agrárvállalkozások 
elnök 

Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet (FRUITVEB) 

Kertészet, kertészeti vállalkozások 
elnök 

Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács (VHT) 

Állattenyésztés, sertés és 
szarvasmarha szektor elnök 

Magán Erdőtulajdonosok és 
Gazdálkodók Országos Szövetsége 
(MEGOSZ) 

Erdészet, erdőgazdálkodók 
elnök 

Élelmiszer Feldolgozók Országos 
Szövetsége (ÉFOSZ) 

Élelmiszer-feldolgozás, 
élelmiszeripari vállalkozások elnök 

Tej Terméktanács Élelmiszer-feldolgozás, tejágazat ügyvezető igazgató 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) 

Vidékfejlesztés, vidékfejlesztő 
személyek főtitkár 

Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutató Központ (MTA RKK) 

Vidékfejlesztés, területfejlesztés 
főigazgató 

Falusi és Agroturizmus Országos 
Szövetsége (FATOSZ) 

Vidékfejlesztés, turizmus 
elnök 

Magyar Természetvédők Szövetsége Környezet, természetvédelem ügyvezető elnök 
Magyar Madártani Egyesület Környezet, biodiverzitás ügyvezető igazgató 

9. Táblázat: Konzultációs partnerek kijelölése 
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16.2. Konzultációk 
[Külön mellékletben is csatolható, (Kidolgozás alatt).] 

A társadalmi egyeztetés hatékony megvalósításáért, deklaráltan a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) felel. Az MNVH fő feladata a vidékfejlesztésben érdekelt szereplők, azaz a kormányzati és 
önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, valamint gazdálkodó szervezetek 
információs és együttműködési hálózatba történő szervezése, valamint tevékenységüknek koordinációja. 
Létrehozásra került az mnvh.eu honlapon egy önálló aloldal „Vidékfejlesztési Program társadalmi 
egyeztetés” néven, ahol 2013. július 31-ig van lehetőség az előzetes társadalmasításra, szakmai egyeztetésre 
bocsátott tervezethez kapcsolódó véleményezésre. Eddig összesen 10 db hozzászólás, javaslat érkezett 
különböző szakmai-, és civil szervezetektől, magánszemélyektől, valamint őstermelőktől.  
 
Eddigi kiemelt konzultációk: 

 

Konzultáció 
tárgyköre 

 

Konzultáció 
dátuma 

 

Véleményezésre 
adott idő 

Bevont 
intézmények/testületek 

/személyek neve 

Eredmények 
összefoglalása 

VP Operatív Irányító 
Bizottsági ülés 
keretében tájékoztató 
a VP előzetes 
tartalmáról és a 
tervezés folyamatáról 

2013.06.25. folyamatos kiemelt stratégai 
partnerek 

Kiemelt stratégiai 
partnerek tájékoztatása 
a VP-ről s a Partnerségi 
Megállapodás 
vidékfejlesztési 
tartalmáról 

DIT-ÚMVP 
Monitoring Bizottság 
keretében tájékoztató 
a VP előzetes 
tartalmáról és a 
tervezés folyamatáról 

2013.06.27. folyamatos Monitoring Bizottság 
tagok 

MB tagok tájékoztatása 
a VP-ről s a Partnerségi 
Megállapodás 
vidékfejlesztési 
tartalmáról 

Előzetes társadalmi 
egyeztetés, VP_1.0 
(2013.04.18.) 
vélemémyezése 

2013.07.02.-
07.31. 

1 hónap sajtótájékoztató, teljes 
nyilvánosság 

Vélemények, javaslatok 
érkeztek be 
szervezetektől, 
magánszemélyektől 

Táblázat: Konzultációk 

 
A Vidékfejlesztési Program tervezéséről, tartalmi elemeiről 2013. január és 2013 májusa között az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint történt tájékoztatás.  
 
Eddig megrendezett előadások száma: ~ 30 db 
Eddigi eseményeken résztvevők száma: ~ 1000 fő 

Partnerségbe bevont résztvevők: 

 Országos Roma Önkormányzat; 
 Helyi szakemberek (gazdálkodók, 

közösségfejlesztők, vállalkozók); 
 Terület- és vidékfejlesztési szakemberek; 
 Kutatók, fejlesztők; 
 Magyar Önkormányzatok Szövetsége; 
 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége; 
 Magyar Térinformatikai Társaság; 
 Civil szervezetek; 
 Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – 

AGRYA; 
 Szaktanácsadók. 
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Eddig megrendezésre került események: 

 Szakmai konferenciák,  
 Tudományos konferenciák; 
 Szakmai fórumok, 
 Vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai fórumok, 

konferenciák. 

 
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a társadalmasítás jegyében országjárással egybekötött szakmai 
találkozókat szervez Magyarország 7 tervezési-statisztikai régiójának nagyobb településein az alábbi 
időpontokban és helyszíneken, melyek keretében lehetőség nyílik a Vidékfejlesztési Program tervezetének 
megvitatására, valamint a kapcsolódó vélemények javaslatok megfogalmazására. A szervezők a roadshow 
keretében minden helyszínen biztosítanak egy olyan közösségi teret, ahol lehetőség nyílik a tervezet 
dokumentummal kapcsolatos szakmai konzultációra az érintett intézmények képviselőivel.  
 
Tervezett időpontok és helyszínek: 

 2013. augusztus 3. – Nagykanizsa; 
 2013. augusztus 10. – Szekszárd; 
 2013. augusztus 24. – Hódmezővásárhely; 
 2013. augusztus 31. – Kisújszállás; 
 2013. szeptember 7. – Hatvan; 
 2013. szeptember 14. – Kunszentmiklós; 
 2013. szeptember 21. – Sárbogárd; 
 2013. szeptember 28. – Budapest (Magyar Vidék Napja). 

 
További három időpontban kerülnek megrendezésre szakmai fórumok, melyek legfontosabb célja a 
Vidékfejlesztési Program tartalmának bemutatása. Egyúttal e rendezvények keretében lehetőség nyílik a 
kérdések, vélemények, valamint javaslatok megfogalmazására is. 
 
Tervezett időpontok és helyszínek: 

 2013. augusztus 7. – Tényő; 
 2013. augusztus 8. – Kunszállás; 
 2013. augusztus 13. – Pázmánd. 

 
A társadalmasítás megyei szintű folyamatában a 2013. február 1-vel létrehozott MNVH megyei referensi 
hálózat is részt vesz. A megyei referensek fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei szintű 
képviselete, melynek részeként információs pontot működtetnek, kapcsolatot tartanak a hálózat tagjaival. 
Megyei szinten támogatják a vidékfejlesztési tervezést és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a 
vidékfejlesztés szereplői számára. A helyi szereplőktől a Vidékfejlesztési Program előzetes társadalmasításra 
szánt verziójához kapcsolódóan beérkezett vélemények összegyűjtik és továbbítják az MNVH részére.   
 

A konzultációk eredménye: 

[Kidolgozás alatt.] 

A konzultációk folyamatban vannak, a vélemények érkezése és feldolgozásuk jelenleg is zajlik, a fejezet a 
tervezés következő fázisában tölthető ki.  

A VP 1.0 társadalmasítás eredményei foglalhatók kivonatosan össze: 

A véleményezők további fontos javaslatokat fogalmaztak meg a beruházások, tanácsadás, képzés, ökológiai 
gazdálkodás, erdészet, megújuló energiaforrások, vízgazdálkodás, halászat, vidéki turizmus, úthálózat 
fejlesztés, népművészet, helyi termékek, CLLD, térségi programok vagy az eljárásrendek, finanszírozás, a 
program lehetséges hangsúlyai kapcsán.  
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17. NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT CSELEKVÉSI TERVE 
 

17.1. A nemzeti vidéki hálózat cselekvési tervének fő elemei 
 

 

 

              [Kidolgozás alatt.] 

 

Az EMVA szabályozásnak megfelelően, a jelenlegi Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tapasztalatainak 
felhasználására építve dolgozzuk ki a nemzeti vidéki háózat cselekvési tervét. 

 

 

17.2. A tagságra és a menedzsmentre vonatkozó rendelkezések 
 
 

[Kidolgozás alatt.] 

 

Az EMVA szabályozásnak megfelelően, a jelenlegi Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tapasztalatainak 
felhasználására, a működő rendszerre építve dolgozzuk ki a szabályokat. 

 

 

 

 

 

17.3. Költségvetési allokáció 
 

 

 
[Kidolgozás alatt.] 

 

A tervezés következő fázisában jutunk el az intézkedésszintű forrástervezésig. 

 

 

 

 

 

 

 


