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1.  AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS  
AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS HAZÁNKBAN1 

1.1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő ágazat. Az élelmiszerek és nyers-

anyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is „ter-

melt”, és munkát, megélhetést adott a vidék embere és közösségei számára.  

Ez ma sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérő után is-

mét rá kellett jönnünk: a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és társadalmi, 

foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia.  

Ez utóbbiak olyan – az egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos – öko-

szociális szolgáltatások, amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a mezőgaz-

daságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg.  

Ezek a felismerések vezettek el – sűrűn lakott vidéki térségekkel és még mindig nagy természeti 

értékeket hordozó természeti és kultúrtájakkal jellemezhető – kontinensünkön a többfunkciós európai 

agrármodell megfogalmazásához, az e modellt megtestesítő környezet- és tájgazdálkodás elterjeszté-

sét szolgáló közös agrár- és vidékpolitika reformjához, támogatási rendszerének kiépítéséhez és kö-

zösségi költségvetési forrásainak európai megteremtéséhez.  

Ennek szellemében és EU-harmonizációs feladataink megoldása sorában született meg nálunk a 

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP), majd az ennek bevezetéséről rendelkező 

2253/1999 (X. 7.) számú kormányhatározat. A költségvetés az agrártámogatások között 2002-ben 

 2,2 Mrd Ft-ot, 2003-ban pedig 4,5 Mrd Ft-ot különített el e támogatási-kifizetési rendszer kísérleti 

indítására. Részben erre építve készült el a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és a Nemzeti Fej-

lesztési Terv Agrár- és Vidék-fejlesztési Operatív Programja (AVOP) is. Ezzel az agrár-környezet-

gazdálkodás és vidékfejlesztés az integrált agrár- és vidékfejlesztési politika ökoszociális pillérévé és 

az EU források megszerzésének fontos tényezőjévé is vált, a mezőgazdaság stratégiaváltása Magyar-

országon is elindult. 

Ahhoz, hogy a vidékfejlesztési eszközök és források jelentősségét megértsük, meg kell ismer-

nünk az európai agrár- és vidékstratégiát és az erre épülő támogatási rendszert. Lássuk először ennek 

fejlődési, átalakulási folyamatát! 

1.2. AZ EURÓPAI AGRÁRPOLITIKA ÉS -TÁMOGATÁSI RENDSZER ZSÁKUTCÁJA  

Az európai agrárpolitika eszközei folyamatosan bővülve, egymásra épülve alakultak ki, és ve-

zettek el annak 1992-ben indult reformfolyamatához.  

• Az első eszköz kialakulása ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor Európát a háborút követően 

az élelmiszerhiány és erős keresleti élelmiszerpiac jellemezte. Ebben a helyzetben a leggyor-

sabban eredményt ígérő eszköznek a megtermelt mennyiséghez kötött, minden tonna termény 

után közpénzekből adott támogatás tűnt. Ezt az ún. közvetlen (direkt) kifizetést – a piacok 

gyors telítődése hatására – később csak bizonyos kultúrákra (GOFR2 növényekre), adott ter-

mésszintig (referenciahozamig), majd csak bizonyos referenciaterületre és összmennyiségig 

(kvótáig) fizette a Közösség.  

• Ez az eszköz olyan hatékonyan növelte a kibocsátott termékek mennyiségét, hogy rövid idő 

 
1 Ángyán József előadásának anyaga (elhangzott a Debreceni Egyetem „Agrár-környezetvédelem az EU-ban és Magyar-

országon: a környezetállapot-felméréstől a támogatásig” címmel megrendezett konferenciáján, Debrecenben, 2004. ok-

tóber 26-án) 
2 GOFR: gabona, olaj, fehérje és rost növények 
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alatt feleslegek halmozódtak fel az élelmiszerek piacán. Ezek levezetésére „találta ki” az eu-

rópai agrárpolitika az ún. intervenciós felvásárlás eszközét, amellyel lehetőséget teremtett 

arra, hogy a gazdák feleslegeiket előre garantált áron értékesíthessék a Közösségnek.  

• Ez a közösségi forrásokból, közpénzekből biztosított felvásárlás azonban az alapproblémát, a piaci 

termékfelesleg jelenlétét nem oldja meg. Ezzel csak a közraktárak telnek meg a Közösség tulaj-

donába került áruval. Ki kellett tehát találni egy harmadik eszközt. Ez lett az – ugyancsak közpén-

zekből nyújtott – exporttámogatás, amely révén a kereskedő a külső piacokon akár az előállítás 

önköltsége alatti dömpingáron képes kínálni a kivitt terméket.  

A „köz” gazdasága szempontjából abszurd kör ezzel bezárul. Adóból származó közpénzekből 

termékfelesleget állíttatunk elő a gazdákkal, majd azt fölvásároljuk tőlük, és végül ugyancsak közpénzek-

ből a kereskedőknek nyújtott exporttámogatásokkal igyekszünk megszabadítani saját belső piacainkat 

ezektől a feleslegektől.  

Ez a rendszer mindezen gazdasági, piaci és pénzügyi abszurditáson, a közpénzek felhasználásá-

nak irracionalitásán túl a támogatások odaítélésénél kizárólag a megtermelt mennyiséget veszi figye-

lembe. Teljesen érzéketlen arra, hogy hogyan, milyen módon állították elő a terményeket, és e tevé-

kenység során mennyi ember számára biztosítottak a munkavégzés, a jövedelemszerzés és végső so-

ron a megmaradás feltételei. Mindez a vidéki természeti és társadalmi környezet súlyos eróziójá-

hoz is vezet. Ezek orvoslása további közösségi forrásokat, erőfeszítéseket igényel, terheit az egész 

társadalomnak kell viselnie.  

E támogatási rendszerrel Európa fokozatosan olyan zsákutcába került, amelyben továbbhaladni 

egyszerűen nem érdemes, de nem is lehet. Ma közös költségvetésének közel felét, több mint 40 milliárd 

eurót költ el évente a közpénzekből úgy, hogy annak gazdasági, piaci, valamint környezeti és a vidék 

társadalmára gyakorolt közösségi hatásai katasztrofálisak. 

1.3. AZ EURÓPAI AGRÁRPOLITIKA REFORMTÖREKVÉSEI 

E felismerések jegyében fogalmazódik meg az európai közvélemény, majd az agrár- és vidékpolitika 

mértékadó szereplői részéről, hogy a mezőgazdaság csak akkor tarthat igényt közösségi forrásokra, ha a 

termelési feladatok mellett környezeti és társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára vállal. Ez utóbbiak 

olyan – a termeléssel egyenrangú, az egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos – 

ökoszociális szolgáltatások, „nem importálható közjavak”, amelyek helyben keletkeznek, és amelyekért – 

de csakis ezekért – a mezőgazdaságot, a gazdálkodót közpénzekből nyújtott fizetség illeti meg.  

Ez vezet el a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, és a közös agrár- és vidék-

politika 1992-es reformjához. Ez egyebek mellett azt eredményezi, hogy csökkennek a termeléshez 

(kvótákhoz, mennyiségekhez) kötődő támogatások, és az így felszabaduló források fokozatosan átke-

rülnek az agrár-környezeti és vidékfejlesztési kifizetésekre.  

E folyamat jegyében és a 2000-2006-os időszakra vonatkozó Közösségi Költségvetés, az 

AGENDA 2000 részeként született meg a 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet, amely a vidék-

fejlesztési támogatás formáiról és módszereiről intézkedik. A rendelet az agrár-környezeti és vi-

dékfejlesztési – a közös agrár- és vidékpolitika 2. (ökoszociális) pilléréhez kapcsolódó – intézkedé-

seket egységes rendszerbe foglalta. Ennek támogatott intézkedései a következők: 

• agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási agrárrendszerek földalapú támogatása,  

• kedvezőtlen adottságú területek (LFA3) normatív földalapú támogatása,  

• mezőgazdasági beruházások támogatása,  

• mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása,  

• erdőtelepítési támogatások,  

• a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése,  

• idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása,  

 
3 LFA: Less Favourable Areas 
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• fiatal gazdálkodók támogatása,  

• gazdálkodók oktatása, képzése.  

A felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választhatnak, közülük azonban 

az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások alkalmazása kötelező elem. A kivá-

lasztott intézkedéseket programokba kell csoportosítani, országos keretprogramot (Nemzeti Vidék-

fejlesztési Tervet) kell alkotni.  

A reform gyorsításáról hozott 2003. június 26-ai luxemburgi döntés is része tehát annak az 

erősödő folyamatnak, amely a gazdálkodóknak kifizetett támogatást nem a megtermelt termék-

mennyiségtől, hanem inkább a gazdálkodás rendszerétől, annak minőségi, biztonsági, környezeti 

valamint társadalmi teljesítményétől teszi függővé. Ennek érvényesítését szolgálja – a jó mező-

gazdasági gyakorlat, mint támogatási alapkritérium megkövetelésén, a Közös Agrárpolitika általános 

„zöldülésén” túl – a „moduláció” és a „degresszió” is. 

A „moduláció” a mennyiséghez kötött, 1. pilléres támogatások gyorsuló ütemű átcsoportosí-

tását jelenti a 2., vidékfejlesztési pillér támogatásaira. Ez utóbbiak aránya az EU agrárköltségve-

tésében ma még csak 10,5 %, e gyorsítás révén azonban jelentős mértékben növekszik. A Bizottság 

által 2004. július 14-én elfogadott és a tagországoknak elfogadásra javasolt vidékfejlesztési EU ta-

nácsi rendelettervezet egységes, önálló vidékfejlesztési agráralap, az un. EAFRD4 létrehozását 

tervezi a következő – 2007-2013-as – tervciklusban, és ehhez rendeli az agrárköltségvetés for-

rásainak több mint 25 %-át. Vagyis miközben a teljes agrárköltségvetést befagyasztja, a reálérté-

ken csökkenő költségvetésen belől a vidékfejlesztésre szánt forrásokat több mint kétszeresére 

növeli! Nem véletlen tehát, hogy a csatlakozásra váró „tizek”-kel kötött koppenhágai megállapodás-

ban a második pilléren számukra rendelkezésre álló pénzügyi keretek aránya már 2004-2006 között 

52 %! (Igaz, hogy Magyarország esetében e források aránya csak 36 %! Sürgős és rendkívül fontos 

teendő tehát, hogy a 2007-2013-as Európai Uniós költségvetési tervciklusban lényegesen nagyobb 

források megszerzésére törekedjünk e 2., vidékfejlesztési pillér mentén.) 

A „degresszió” révén a termésmennyiséghez kötött direkt támogatások fenti csökkentése az 5 000 

euró/év támogatási összeg (átlagosan 20 ha-os birtokméret) fölött jelenik meg, vagyis a nagyobb üzeme-

ket érinti. Az így elvont forrásokat a 2. (vidékfejlesztési) pillér mentén használhatja csak fel a tagállam 

gazdái üzemmérettől függő degresszív támogatására, előnyben részesítve tehát a kisebb üzemeket. Ezen 

intézkedés céljának és értelmének megértéséhez feltétlenül tudnunk kell, hogy az EU-ban az átlagos bir-

toknagyság 19 ha! Az 50 ha-t meghaladó birtokok aránya 8,6 % (de pl. Portugáliában csupán 2,4 %, 

Franciaországban viszont közel 30 %) (1. táblázat).  

1. táblázat: A gazdaságok birtokméret-kategóriák szerinti megoszlása az EU három tagállamában,  

a Közösség egészében és Magyarországon (%) 

Birtokméret-

kategóriák (ha) 

Franciaország 

(1997) 

Németország 

(1997) 

Portugália 

(1997) 

EU-15 

(1997) 

Magyarország 

(2000) 

-10 35,3 45,6 87,6 68,6 93,8 

11-50 33,4 39,8 10,0 22,3 4,9 

51- 29,7 14,6 2,4 8,6 1,3 

Az európai agrármodell tehát a kis és közepes méretű családi (egyéni) gazdaságok domi-

nanciájára épülő és „területfedő” (minden térségben jelenlévő) mezőgazdasággal számol, úgy nö-

velve e kisebb mozaikokból építkező szerkezet versenyképességét, hogy minden erővel támogatja 

összefogását, beszerzési, feldolgozási és értékesítési szövetkezését, közös piacra jutását. Ennek alap-

eszközeit a vidékfejlesztés tartalmazza. Ez is azt valószínűsíti, hogy a kisebb méretkategóriába tar-

tozó birtokok meghatározó aránya miatt a vidékfejlesztési támogatások tartós és növekvő súlyú 

elemei lesznek a Közös Agrárpolitikának.  

 
4 EAFRD: European Agricultural Fund for Rural Development (Európai Mezőgazdasági Alap a Vidék Fejlesztésére: 

EMAVF ) 
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A 2004. július 14-ei – a 2007-2013-as tervciklusra vonatkozó – vidékfejlesztési EU tanácsi 

rendelettervezet a források gyors ütemű emelése és egységes alapba rendezése mellett egyúttal bő-

víti a vidékfejlesztés eszköztárát, szélesíti hatásspektrumát, harmonizálja intézkedéseit. A négy 

„tengely” mentén tervezett intézkedések az alábbiakban foglalhatók össze: 

2. táblázat: EU tanácsi rendelettervezet a vidékfejlesztés támogatására  

az Európai Mezőgazdasági Alap a Vidékfejlesztésért (EAFRD) keretéből  

(Javaslat, Brüsszel, 2004. 7. 14.) 

Javasolt EU vidékfejlesztési politika 2007-2013 

Cél meghatározás 

EU stratégia 

nemzeti stratégia 

vidékfejlesztési programok 
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intézkedések 

• Humán erőforrások: 

 szakoktatás és tájékoztatás 

 fiatal gazdák támogatása 

 korai nyugdíjazás 

 szaktanácsadási szolgáltatás erősítése (beleértve a környezetvé-

delmi-, állatjóléti és higiéniai követelményeknek való megfele-

lés elősegítését is) 

 mezőgazdasági vállalatirányítási és erdőgazdálkodási szakta-

nácsadó szolgálat felállítása 

• Fizikai tőke: 

 mezőgazdasági/erdészeti beruházások támogatása 

 feldolgozás/értékesítés segítése 

 mezőgazdasági/erdészeti infrastruktúra fejlesztése 

 mezőgazdasági termelési potenciál javítása 

• A mezőgazdasági termelés és termékeinek minősége (2003 CAP 

reform): 

 a környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeknek 

való megfelelés átmeneti támogatása 

 élelmiszer minőség ösztönző program támogatása 

 élelmiszer minőség reklám elősegítése 

• Átmeneti intézkedések 

 félig önellátó gazdaságok támogatása 

 termelői csoportok felállításának segítése 

részaránya minimum 15% 

EU társfinanszírozási aránya max. 50/75% 

területi alkalmazás minden vidéki terület 

Az 1. (versenyképesség) tengely intézkedései kapcsán – a későbbiek megértése okán is – fel-

tétlenül érdemes a figyelmet egy fontos szempontra felhívni. Ezek az intézkedések ugyanis önma-

gukban jelzik a „versenyképesség” európai értelmezését. Eszerint a versenyképesség nem szűkít-

hető le a vállalatok, gazdasági vállalkozások, a tőkés társaságok versenyhatékonyságára. A verseny-

képességet, a hatékonyságot egy közösségi politikának a társadalom magasabb szerveződési szintjén 

kell(ene) értelmeznie. Egy társadalmat tehát nem lehet úgy és olyan szempontok szerint vezetni és 

támogatni, mint egy nagyvállalatot, egy tőkebefektető társaságot, a közpénzeket pedig végképp nem 

ez utóbbi szint, a tőkebefektetés hatékonyságának növelése mentén kell elkölteni. Ha ez történik, 

akkor ennek beláthatatlan – vagy nagyon is belátható, katasztrofális – következményei lehetnek a 

közösség, a társadalom együttes hatékonyságára, versenyképességére, környezeti és társadalmi sta-

bilitására. A társadalom versenyképessége több és más, mint a gazdaság szereplőinek egydimenziós 

versenyképessége. Az európai vidékfejlesztési elképzelések versenyképességi tengelyében javasolt 

intézkedéseinek többsége láthatóan a közösség versenyképességének, a társadalmi hatékonyság nö-

velésének szolgálatába állhat, a „köz” gazdasága és a vidék társadalma megerősítését, belső kohézi-

ójának növelését (a generációk között kapcsolatok javítását, a zökkenőmentesebb átmenetet, a családi 
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gazdaságok folytonosságának fenntartását, a kisebbek helyzetbe hozását, közös erőfeszítéseik segíté-

sét, a leszakadók felzárkóztatását) célozza. 

A 2. táblázat folytatása 
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intézkedések 

• Mezőgazdasági területek fenntartható használatának ösztön-

zése: 

 hegyvidéki kedvezőtlen adottságú térségek 

 más szempontból hátrányos helyzetű területek 

 Natura 2000 mezőgazdasági területek 

 agrár-környezetgazdálkodás/állatjólét (kötelező) 

 nem-produktív beruházások  

• Erdőgazdasági területek fenntartható használatának ösztön-

zése 

 erdősítés (mezőgazdasági/nem-mezőgazdasági területek) 

 agroerdészet (Agroforestry) 

 Natura 2000 erdőterületek 

 erdészeti környezetgazdálkodás 

 erdészeti termelési potenciál javítása 

 nem-produktív beruházások  

kiindulási alap  

(mezőgazdaság) 
kölcsönös megfelelés (cross compliance) 

részaránya minimum 25% 

EU társfinanszírozási 

arány 
max. 55/80% 

területi alkalmazás minden vidéki terület 
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intézkedések 

• Életminőség javítása: 

 alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki gazdaság és társa-

dalom számára (megteremtése és fenntartása) 

 falumegújítás és fejlesztés, a kulturális örökség védelme és 

megőrzése 

 szakképzés támogatása 

 kapacitás építés a helyi fejlesztési stratégiákhoz 

• Gazdasági diverzifikáció: 

 nem-mezőgazdasági tevékenységek támogatása 

 mikrovállalkozások támogatása 

 turizmussal kapcsolatos tevékenységek elősegítése 

 természeti örökség megőrzése és kezelése 

végrehajtás lehetőleg helyi vidékfejlesztési stratégiákon keresztül 

részaránya minimum 15% 

EU társfinanszírozási 

arány 
max. 50/75% 

területi alkalmazás minden vidéki terület 
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végrehajtás 
LEADER módszer a 3. tematikus tengely céljainak megfelelően 

kiválasztott területeken  

részaránya minimum 7% 

tartalék a teljes EU vidékfejlesztési forrás (kivéve a modulációt) 3% -a  

EU társfinanszírozási 

arány 
max. 55/80% 

területi alkalmazás kiválasztott térségek a vidéki területeken 
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1.4. AZ ÁTALAKULÓ EURÓPAI AGRÁR- ÉS VIDÉKTÁMOGATÁSI RENDSZER 

Az EU-ban az agrártámogatásoknak ma tehát két, eltérő jellegű csoportja létezik: a régi típusú, 

mennyiségekhez (kvótákhoz) kötött, un. 1. pilléres támogatások, illetve az új típusú, gazdálkodási rend-

szerekhez és területekhez kötött vidékfejlesztési (ökoszociális) vagy 2. pilléres kifizetések.  

Az első csoportba tartozó – a termeléshez, a mennyiségekhez kötött, 1. pilléres – támogatások 

három alapvető formája alakult ki. 

• Az első a közvetlen kifizetések, melyeket meghatározott termésszintig és adott területnagy-

ságig finanszíroz az EU, túlnyomó többségében az un. GOFR (gabona-, olaj-, fehérje- és rost-

) növények termesztése esetében. Ez a kvótákhoz kötött támogatás ma a gabonaféléknél pl. 

63 euró/t. Magyarország esetében 4,73 t/ha termésszintig fizeti ezt az összeget az EU, így ez 

a támogatás hektáronként 63 x 4,73 ≈ 300 euró (kb. 75 eFt/ha). 2004-ben ennek legfeljebb 55 

%-át kaphatták meg a magyar gazdák, ami mintegy 40 eFt/ha kifizetést jelentett volna e nö-

vények termesztése esetén. Ebből 25 %-ot az EU keretek biztosítanak, 30 %-ot pedig nemzeti 

forrásból fizethetünk a gazdáknak. Ez a közvetlen kifizetési összeg 2010-re éri el a 100 %-ot, 

vagyis a 75 eFt/ha értéket (ha addig a 100 % nem csökken!). 

• A másik támogatási forma az intervenciós állami felvásárlás. Ezzel az állam illetve az EU 

garantál egy minimális felvásárlási árat, amelyen – ha ez alá csökkennének a piaci árak – 

felvásárolja a gazdáktól a termésfelesleget. Ez az árszint gabonaneműeknél, 2004-ben 25 eFt/t 

körül alakult. Ehhez bizonyos minőségi követelményeknek is meg kell felelni, és – a magyar 

belső szabályozás szerint – a felajánlott mennyiségnek a 80 t-t meg kellett haladnia. Közepes 

termésátlagot (búzánál pl. 4 t/ha-t) feltételezve ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy legalább 20 

ha azonos fajtával bevetett területtel kell rendelkezni, vagyis a 100 ha alatti szántóterülettel 

rendelkező gazdaságok ehhez egyedül gyakorlatilag nem tudnak hozzájutni, ami jelzi az esz-

köz kiválasztott célcsoportját (a nagy agráripari vállalkozásokat) is. 

• A harmadik támogatási forma az exporttámogatások köre. Ezek olyan termékekre – az ex-

portálóknak – nyújtható támogatások, amelyekre az adott évben a piaci helyzettől függően 

eseti jelleggel hirdet meg szubvenciót az EU.  

Az erősödő új elemek a gazdálkodási rendszerekhez és területekhez kötött, ún. 2. pilléres 

vagy vidékfejlesztési támogatások nemcsak a GOFR-növények, hanem különböző ágazatok és el-

térő adottságú területek támogatására is felhasználhatók. Ilyen – az Európai Mezőgazdasági Orientá-

ciós és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlegéből 80 %-os mértékben EU társfinanszírozott 

– kifizetési jogcímek pl.: az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek és a kedvezőtlen adottságú tér-

ségek támogatása, speciális intézkedések félig önellátó gazdaságok („a kicsik”) számára, agrárterü-

letek erdősítése, termelői csoportok létrehozása, állatvédelmi és növényegészségügyi EU előírások 

átvételének támogatása, stb.. További lehetőségeket kínálnak azok a források, amelyeket az EMOGA 

Orientáció Részlege 15-40 %-os mértékben társfinanszíroz, és amelyekből fedezhetők pl.: mezőgaz-

dasági beruházások, feldolgozás, kereskedelem támogatása, fiatal gazdák támogatása, oktatás, a vi-

déki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése, stb.. Ezek közül a gazdák számára a 

legjelentősebb jövedelemforrást az alábbi négy kifizetési forma jelenti.  

• Az agrár-környezetgazdálkodási programokban meghirdetett gazdálkodási rendszerek-

hez (ökológiai/bio/gazdálkodás, gyepre alapozott legeltetéses állattartás, érzékeny természeti 

területek gazdálkodási rendszerei, vizes élőhelyek, tó, nádas, ártér külterjes mezőgazdasági 

hasznosítása, tájgazdálkodás, integrált növénytermesztés, stb.) kötődő földalapú, normatív 

támogatások távlatilag is a legnagyobb hektáronkénti kifizetéseket biztosítják azoknak a gaz-

dáknak, akik vállalják az adott rendszerek gazdálkodási előírásainak betartását. Értékük felső 

határa ma az EU-ban célprogramtól függően 450-900 euró/ha/év, azaz mintegy 110-220 

eFt/ha/év.  

• Az ún. kedvezőtlen adottságú térségek normatív, földalapú támogatása a gyenge termő-

helyi adottságú, a hegy és dombvidéki lejtős illetve a környezet- és/vagy természetvédelmi 
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korlátozások alá eső területek valamint a demográfiai és/vagy foglalkoztatási szempontból 

hátrányos helyzetű térségek gazdálkodóinak jövedelemkiegészítését szolgálja. E kifizetések 

felső határa ma az EU-ban 200 euró/ha/év, azaz mintegy 50 eFt/ha/év. 

• Az ún. félig-önellátó gazdaságok egyszerűsített, normatív támogatásának összege 2004-

ben 1000 euró/gazdaság volt. Ez a 10 hektár alatti területű gazdaságok célzott támogatási for-

mája lehet, hiszen birtoknagyságtól függetlenül és egyszerű eljárással juthatnak ennek révén 

mintegy 250 eFt/gazdaság/év kifizetéshez.  

• Végül a termelői csoportok létrehozásához nyújtott vidékfejlesztési típusú támogatás a 

csoport termelési értékétől függően 50-100 ezer euró/csoport/év, és a megalakulását követő 5 

évben folyósítható. Ez az eszköz egyúttal jelzi az európai agrárpolitika azon stratégiai elkép-

zelését, hogy kis mozaikokból – családi gazdaságokból – építkezve, de azok piaci versenyké-

pességét társulásukkal megteremtve kívánja az egyéni gazdálkodás és tulajdonosi szemlélet, 

valamint a méretökonómia előnyeit egyesíteni.  

A felsorolt támogatási formák többsége a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) valamint az Agrár- 

és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében 2004 őszén már Magyarországon is pályáz-

ható volt. Az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek föld alapú támogatására rendelkezésre álló for-

ráskeretek 2004-ben meghaladták a 19 milliárd Ft-ot, a tárca deklarálta, hogy az ehhez szükséges 3,8 

milliárd Ft nemzeti forrást a költségvetésben biztosítja, és e forráskereteket 2006-ra 29 milliárd forint 

fölé emeli. Ez a keret a koppenhágai megállapodás következtében e 3 évben sajnos dinamikusabb 

növekedést vélhetőleg nem tesz lehetővé, ám biztató lehet Magyarország vidéki térségei és egész 

agráriuma számára. Ezek ugyanis várhatóan az EU-ban is növekvő, tartós és legelőnyösebbek támo-

gatási formává válnak. Mindezen folyamatok és eszközök lehetőségeket kínálnak a vidékfejlesztés-

hez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási rendszerek elterjesztésére, a minőségi agrár-szerkezet-

váltás és ezzel az élhető vidék megteremtésére.  

1.5. A HAZAI ELŐZMÉNYEK 

E 2. pilléres, vidékfejlesztési támogatási rendszer magyarországi bevezetését készítették elő 

olyan előcsatlakozási programok, mint a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) és a 

SAPARD5 program. Mindkét program alapját a 1257/1999. számú EU tanácsi (vidékfejlesztési) 

rendelet adja. Míg az NAKP az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási rendszerek kidolgozásá-

nak és kísérleti indításának, addig a SAPARD alapvetően a rendelet strukturális, beruházási, szerke-

zeti jellegű intézkedései bevezetésének kereteit teremtette meg. 

1.5.1. Magyarország SAPARD terve 

A SAPARD program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról 

szóló 2349/1999. (XII. 21.) sz. kormányhatározat az alábbi intézkedéseket hagyta jóvá: 

• mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, 

• mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése, 

• szakképzés, 

• agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztése, 

• termelői csoportok felállítása, működtetése, 

• falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése, 

• a tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékeny-

ségek fejlesztése, 

• a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása, 

 
5 SAPARD: Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Előcsatlakozási program a mező-

gazdaság és a vidék fejlesztésére ) 
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• technikai segítségnyújtás. 

A 2004 április 30-án lejárt programhoz – amely a kormányhatározatban felsorolt összes jogcímet 

nem hirdette meg – több mint 8 000 pályázatot nyújtottak be a megelőző másfél évben. A rendelke-

zésre álló forrás 52 milliárd Ft volt, az igényelt támogatási összeg meghaladta a 400 milliárd Ft-ot. A 

pályázatokat elsősorban beruházástámogatásra, infrastruktúrafejlesztésre, falufejlesztésre, kisebb-

részt feldolgozási és marketing tevékenységre nyújtották be. A szerződéskötések – EU által jóváha-

gyott – határideje 2004. augusztus 31-e volt. 

1.5.2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) 

Az NAKP-t a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intéz-

kedésekről szóló 2253/1999. sz. kormányhatározat rendelte indítani 2000 január 1-jén, ám végül csak 

2002-ben indult. A költségvetés az agrártámogatások között 2002-ben 2,2, 2003-ban 4,5 milliárd Ft-

ot különített el e támogatási, kifizetési rendszer indítására. A hat támogatott gazdálkodási rendszerre 

2002-ben 5 321 db, 2003-ban pedig 7 529 db pályázat érkezett 272 ezer illetve 301 ezer ha területre. 

A pályázott támogatási összeg 4,5 milliárd Ft illetve 5,5 milliárd Ft volt. A rendelkezésre álló összeg 

csak az igények mintegy 60 %-os kielégítését tette lehetővé, így 2002-ben 2 691 pályázat összesen 

153 ezer ha területtel, majd 2003-ban 5 114 pályázat összesen 235 ezer ha területtel került be a prog-

ramba.  

A programban résztvevő gazdáknak kifizetett összeg 2002-ben 2,1 milliárd Ft, majd 2003-ban 

4,1 milliárd Ft volt, 13 700 Ft/ha majd 17 450 Ft/ha átlagos értékkel. A kifizetési összeg – programtól 

függően – 10-50 eFt/ha között változott. A területi arányok alapján a legnagyobb érdeklődés sorrend-

ben  

• a gyephasznosítási célprogram (38 %), 

• az ökológiai gazdálkodási célprogram (25 %) és  

• az ÉTT6 célprogram (17 %) 

iránt mutatkozott, a vizes élőhelyek, az alapprogram illetve az integrált gazdálkodási célprogram ré-

szesedési aránya a teljes programterületből összesen 20 % (sorrendben 7,2, 6,6 illetve 6,2 %) volt. 

1.6. A VIDÉKFEJLESZTÉS MAGYAR KERETTERVEI  

Magyarország előcsatlakozási vidékfejlesztési programjai – az NAKP és a SAPARD – 2004 május 

1-jével, az EU-csatlakozással végetértek. A tagországokra vonatkozó vidékfejlesztési kerettervek egysé-

ges rendszerbe foglalják, és továbbviszik, kibővítik az előcsatlakozási vidékfejlesztési terveket. Ezek – a 

Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-hez) illeszkedő – tervek: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

és az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Pénzügyi kereteiket, az európai források 

évenkénti megoszlását a 2004-2006-os időszakra az 1. ábra szemlélteti. 

A vidékfejlesztési programok mentén 1 Ft nemzeti forrással 3 Ft (AVOP) illetve 4 Ft (NVT) 

európai forrást tudunk megmozdítani és megszerezni a magyar agrárium és vidék számára. 

 
6 ÉTT: Érzékeny Természeti Területek 
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1. ábra: Magyarország számára előirányzott európai agrár- és vidékfejlesztési források évenkénti és  

jogcímek szerinti megoszlása (2004-2006) (millió euró) (nemzeti kiegészítés nélkül) 

 

1.6.1. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

Az NFT részét képező AVOP intézkedéseinek célja az NVT-ben megfogalmazott, támogatott 

gazdálkodási rendszerekhez kapcsolódó mezőgazdasági termelés és élelmiszerfeldolgozás feltételei-

nek megteremtése, versenyképességének javítása valamint a vidék felzárkóztatásának elősegítése. A 

program négy prioritást fogalmaz meg. Támogatott intézkedései az alábbiak: 

• 1. prioritás: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban: 

– a mezőgazdasági beruházások támogatása, 

– fiatal gazdálkodók pályakezdési támogatása, 

– erdőgazdálkodás korszerűsítése, 

– szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, 

– a halászat modernizálása; 

• 2. prioritás: az élelmiszer-feldolgozás modernizálása: 

– mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése; 

• 3. prioritás: vidéki térségek fejlesztése: 

– a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 

– mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, 

– alapvető szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára, 

– falufejlesztés és -felújítás, 

– közösségi kezdeményezésű programok (LEADER+) támogatása; 

• 4. prioritás: technikai segítségnyújtás:  

– technikai segítségnyújtás. 

1.6.2. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

Az NVT egységes keretbe foglalja az EMOGA7 Garancia Részlegéből 80 %-os mértékben EU-

társfinanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtását. Intézkedései első sorban a 

 
7 EMOGA: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
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gazdálkodás folyó támogatását biztosítják, és részben a környezeti kihívásokra adnak válasz (agrár-

környezetgazdálkodási rendszerek, kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, EU-követelmé-

nyeknek való megfelelés elősegítése, mezőgazdasági területek erdősítése), illetve segítenek az átala-

kulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében (termelői csoportok létrehozásának 

támogatása, félig önellátó gazdaságok támogatása, korai nyugdíjazás). Támogatott intézkedései az 

alábbiak: 

1. agrár-környezetgazdálkodás: 

a. agrár-környezetgazdálkodási alapprogram, 

b. integrált növénytermesztési célprogram, 

c. ökológiai gazdálkodási célprogram, 

d. Érzékeny Természeti Területek programja, 

e. kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási támogatások; 

2. kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatása; 

3. az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése; 

4. mezőgazdasági területek erdősítése; 

5. korai nyugdíjazás; 

6. szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; 

7. termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása; 

8. technikai segítségnyújtás. 

A 3. táblázat az NVT forrásainak jogcímek szerinti tervezett megoszlását foglalja össze a 2004-

2006-os időszakra. Az ezekre vonatkozó támogatási rendeletek és közlemények megjelentek. A korai 

nyugdíjazás (5) támogatási jogcím csak 2006-ban kerül meghirdetésre. Az egyes jogcímekhez kap-

csolódó támogatások 2004-ben az alábbi határidőkig voltak igényelhetők: 

1.  Agrár-környezetgazdálkodás október 15. – november 26. 

2.  Kedvezőtlen adottságú területek október 15. – november 26. 

3.  EU követelményeknek való megfelelés november 1. – 2005. április 30. 

4.  Mezőgazdasági területek erdősítése szeptember 15. – október 15.  

6.  Félig önellátó gazdaságok október 11. – november 7. 

7.  Termelői csoportok november 1. – november 30. 

A források közel 80 %-a az első négy intézkedési terület finanszírozását szolgálja. Ezek közül is 

kiemelkedik az 1. intézkedési terület, az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek föld alapú tá-

mogatásának forráskerete, amely az NAKP kibővített folytatását biztosítja. 

1.7. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS: AZ NVT ALAPVETŐ INTÉZKEDÉSI 

TERÜLETE 

Az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedési területe célprogramok formájában olyan tá-

mogatható gazdálkodási rendszereket fogalmaz meg, amelyekhez a gazdák területükkel, gazda-

ságukkal önkéntes módon csatlakozhatnak, ha  

• legalább 0,5-1 ha saját tulajdonú mezőgazdasági területük, vagy erre vonatkozó – legalább 5 

éves – tartós földbérleti szerződésük van; 

• elfogadják az adott gazdálkodási rendszer technológiai és egyéb előírásait, követelményeit; 

• azokat saját gazdálkodásukba beépítik, és annak betartását a szerződés időtartamára vállalják, 

a teljesítés ellenőrzését pedig elfogadják; 

• betartják a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásait, és vezetik a kötelező nyilvántartáso-

kat (gazdálkodási naplót); 

• a vállalt gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó képzési programban a szerződés időtartama 

alatt évente 1 alkalommal részt vesznek. 
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Az EU és a Magyar Állam ennek fejében a szerződés időtartamára vállalja, hogy ezért a gazdát 

minden hektár bevitt mezőgazdasági terület után a választott rendszertől függő normatív, hektá-

ronkénti és az infláció mértékével valorizált (értékálló) évenkénti kifizetésben részesíti. A program-

ban való részvétel: 

• gazdaönrészt nem igényel; 

• a kifizetés 80 %-át az EU, 20 %-át a nemzeti költségvetés biztosítja;  

• nem kell az egész gazdaságot egyszerre bevinni, sőt a különböző gazdaságrészek – az ökoló-

giai gazdálkodás kivételével – különböző gazdálkodási rendszerekhez is csatlakoztathatók; 

• nem komplikált pályázat benyújtásával, hanem gyakorlatilag speciális regisztrációs folyamat-

tal indul, amelyben a gazda megadja 

− saját maga és gazdasága alapadatait; 

− azon területei adatait, amelyeket be kíván vinni az adott gazdálkodási rendszerbe; 

− az e területek tulajdoni vagy bérleti viszonyait igazoló dokumentumokat; 

− kinyilvánítja, hogy az adott rendszer szabályait, előírásait magára nézve kötelező érvény-

nyel elfogadja, és vállalja, hogy a képzési programban részt vesz; 

• a képzési programban való részvétel költségeit a program fedezi, tehát a gazdának külön költ-

séget az nem jelent. 

Az NVT támogatott agrár-környezetgazdálkodási rendszereinek meghirdetése és a kérelmezés 

a tervek szerint mindig tavasszal, a támogatási határozatok kiadása mindig ősszel, és a kifizetések 

a vegetáció indulása előtt történnek. A támogatási év szeptember 1-jétől augusztus 31-éig terjed. A 

programban résztvevő gazdák a támogatás időtartamáig minden év elején, egyszerű kifizetési kérelem 

alapján egy összegben megkapják az adott évre vonatkozó hektáronkénti kifizetést.  

A pályázható rendszereket a 2. ábra foglalja össze. Minden művelési ágban és az állatte-

nyésztésben is többféle rendszer pályázható. Az ábrán felfelé egyre szigorúbb – és ezzel arányosan 

nagyobb hektáronkénti kifizetésű – rendszerek találhatók. Aki ezek közül valamelyik rendszerhez 

csatlakozik, a bevitt területein kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseket is vállalhat, 

amelyekért külön kifizetés illeti meg.  

A fő programcsoportok tervezett hektáronkénti kifizetéseit a 4. táblázat szemlélteti. 

Az agrár-környezetgazdálkodási rendszerekhez kötődő kifizetések az 1. pilléres közvetlen 

(SAPS8) támogatással valamint a kedvezőtlen adottságú térség (LFA) támogatással is kombinál-

hatók, azaz összeadódnak. Ha például valaki gabonát termel ökológiai gazdálkodásban, vállal ki-

egészítő erózióvédelmi intézkedéseket és a területe gyenge termőhelyi adottságú, akkor az alábbi ki-

fizetésekben részesülhet: 

• közvetlen (SAPS) alaptámogatás: 18 eFt/ha, 

• NVT: ökológiai gazdálkodás: 45 eFt/ha, 

• NVT: kiegészítő erózióvédelem: 10 eFt/ha, 

• NVT: kedvezőtlen termőhelyi adottság: 20 eFt/ha, 

• Összesen:  93 eFt/ha. 

A példában szereplő gazda tehát az induló évben 93 eFt/ha kifizetésben részesülhet. Ennek NVT-

ből származó (75 eFt/ha), inflációval növelt értékét minden év első 2 hónapjában kézhez kapja, ha a 

vállalt intézkedéseket a szerződés és annak mellékletét képező elfogadott üzemterv szerint betartja, 

és azt az ellenőrzések is igazolják. 

További részletes információk a http://www.nakp.hu valamint a http://www.mvh.gov.hu inter-

netcímről nyerhetők, ahol az NVT végleges, teljes dokumentációja is megtalálható. 

 
8 SAPS: Standard Area Payment System (Standard Területalapú Kifizetési Rendszer) 

http://www.nakp.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
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3. táblázat: Az NVT forrásainak támogatott intézkedések szerinti megoszlása (2004-2006) (millió euró) 

(80/20 %-os EU/nemzeti társfinanszírozás)  

Támogatott intézkedés  

(FVM rendelet elnevezése) 

2004 2005 2006 Összesen Arány 

% EU nem-

zeti 

ösz-

szes 

EU nem-

zeti 

ösz-

szes 

EU nem-

zeti 

ösz-

szes 

EU nem-

zeti 

ösz-

szes 

1. Agrár-környezetgazdálkodás 66,7 16,7 83,4 80,0 20,0 100,0 99,1 24,8 123,9 245,8 61,5 307,3 40,8 

2. Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások 

alá eső területek támogatása 
19,8 4,9 24,7 22,1 5,5 27,6 23,3 5,8 29,1 65,1 16,3 81,4 10,8 

3. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelmé-

nyeinek való megfelelés elősegítése 
57,2 14,3 71,5 54,8 13,7 68,5 23,7 5,9 29,6 135,7 33,9 169,6 22,5 

4. Mezőgazdasági területek erdősítése 16,1 4,0 20,1 19,4 4,8 24,2 28,3 7,1 35,4 63,8 15,9 79,7 10,6 

5. Korai nyugdíjazás - - - - - - 15,5 3,9 19,4 15,5 3,9 19,4 2,6 

6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok tá-

mogatása 
3,4 0,8 4,2 5,7 1,4 7,1 10,1 2,5 12,6 19,2 4,8 24,0 3,2 

7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének tá-

mogatása 
6,1 1,5 7,6 9,9 2,5 12,4 11,2 2,8 14,0 27,2 6,8 34,0 4,5 

8. Technikai segítségnyújtás 12,0 3,0 15,0 10,0 2,5 12,5 8,0 2,0 10,0 30,0 7,5 37,5 5,0 

Összesen 181,3 45,2 226,5 201,9 50,5 252,4 219,2 54,8 274,0 602,3 150,6 752,9 100,0 

 

A támogatási rendeletetek, közlemények és gazdatájékoztatók a www.nakp.hu weboldalon a „Kiadványok, publikációk” címszó alatt megtalálhatók. 

http://www.nakp.hu/
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2. ábra: Az NVT-ben pályázható agrár-környezetgazdálkodási rendszerek (2004) 
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4. táblázat: Az NVT fő agrár-környezetgazdálkodási programcsoportjainak kifizetései (2004) 

Célprogramok Kifizetés* 

€/ha Ft/ha 

A. Szántóterületek  

A.1. Szántó alapprogram a) szántóföldi növények 98,04 25 000 

b) zöldségfélék  172,55 44 000 

A.2. Tanyás gazdálkodás a) szántóföldi növények 145,10 37 000 

b) zöldségfélék 215,69 55 000 

A.3. Méhlegelő program 74,51 19 000 

A.4. Integrált szántóföldi gazdálkodás a) szántóföldi növények 133,33 34 000 

b) zöldségfélék 223,53 57 000 

A.5. Ökológiai gazdálkodás a) szántóföldi növények-átállási 176,47 45 000 

b) szántóföldi növények-átállt 125,49 32 000 

c) zöldségfélék-átállási 325,49 83 000 

d) zöldségfélék-átállt 200,00 51 000 

A.6. Hosszútávú terület-pihentetés a) 1. évben 376,47 96 000 

b) 2. évtől 133,33 34 000 

A.7. Ritka növényfajták termesztése a) szántóföldi növények 129,41 33 000 

b) zöldségfélék 231,37 59 000 

A.8. Érzékeny Természeti Területek szántóföldi programjai 192,16-266,66 49-68 ezer  

B. Gyepterületek 

B.1. Gyepgazdálkodási alapprogram a) gyepes élőhelyek fenntartása 58,82 15 000 

b) szántóföldi területek gyepesítése 290,20 74 000 

B.2. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram 58,82 15 000 

B.3. Érzékeny Természeti Területek a) gyepes élőhelyek fenntartása 98,04-129,41 25-33 ezer  

b) szántóföldi területek gyepesítése 194,12 75 000 

C. Ültetvények 

C.1. Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztési célprogram  388,24 99 000 

C.2. Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztési 

célprogram 

a) átállás alatt 396,08 101 000 

b) átállás után 278,43 71 000 

C.3. Ritka szőlő- és/vagy gyümölcsfajták termesztése 231,37 59 000 

D. Vizes élőhelyek 

D.1. Extenzív halgazdálkodás 203,92 52 000 

D.2. Vizes élőhelyek létrehozása szántókon a) 1. évben 317,65 81 000 

b) 2. évtől 133,33 34 000 

D.3. Ívóhelyek kialakítása 117,65 30 000 

D.4. Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása 101,96 26 000 

D.5. Nádgazdálkodás 86,27 22 000 

E. Állattartási intézkedések 

E.1. Őshonos állatfajták tartása (Ft/egyed) a) magyar szürke szarvasmarha 113,73 29 000 

b) lovak  119,80 30 550 

c) mangalica sertés 78,43 20 000 

d) juhok 20,59 5 250 

e) baromfi 0,33-1,53 85-390 

E.2. Ökológiai állattartás (Ft/egyed) a) szarvasmarha 74,51 19 000 

b) sertés 58,82 15 000 

c) juh, kecske 18,82 4 800 

d) baromfi 0,26-1,04 65-265 

F. Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási intézkedések 

F.1. Erózió elleni védelem a) szántóföldön 39,22-98,04 10-25 ezer 

b) ültetvények 39,22-231,37 10-59 ezer 

F.2. Táblaszegélyek, füves mezsgyék létesí-

tése szántókon 

a) 1. évben 462,75 118 000 

b) 2. évtől 39,22 10 000 

F.3. Cserjeirtás gyepterületeken a) 1. évben 168,63 43 000 

b) 2. évtől 62,75 16 000 

*: 1 € = 255 HUF 
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Az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés európai és hazai kereteinek e vázlatos bemu-

tatása után lássuk, hogy milyen módon akarja ezeknek – a magyar agrármodernizáció, minőségi szer-

kezetváltás valamint a vidék gazdaságának és társadalmának megerősítése szempontjából rendkívül 

fontos – programoknak és lehetőségeknek a forrásait az FVM és az általa képviselt érdekcsoport 

megcsapolni. 

2.  AZ FVM KEZDEMÉNYEZÉSE AZ NVT FORRÁSAINAK ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRA  

Az FVM 2004-ben – március és június után – decemberben immár harmadszor kezdeményezte 

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 2004. évi forrásainak 25%-os, a 2004-2006-os teljes pénz-

ügyi megállapodási időszakra vonatkozóan pedig a három éves teljes keret 20%-os csökkentését. 

Egyúttal kezdeményezte annak átcsoportosítását a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (GOFR 

– növények, top-up) társfinanszírozására. 

Az FVM három hónapos szűk körű belső előkészítés után december első dekádjában hozta nyil-

vánosságra javaslatát az NVT 2004. évi forrásainak csökkentésére. A javaslatot a tárca december 

14-én tárcakörözésre, 15-én „társadalmi vitára” bocsátotta, a Monitoring Bizottsággal december 17-

én elfogadtatta, majd azt a Kormány – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ellenvéleményét 

és a társadalmi tiltakozást figyelmen kívül hagyva – december 22-ei ülésén jóváhagyta. Az agrártárca 

a Kormány felhatalmazás alapján december végén kezdeményezte az EU Bizottságnál Brüsszelben 

az NVT 2004. évi forráskeretének 25%-os csökkentését. 

A kezdeményezés európai jóváhagyása esetén a Magyarország és az EU által 2004. augusztusá-

ban aláírt magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-es, 56,8 milliárd forintos forráskerete 14,156 

milliárd forinttal csökkenne. A különböző időpontokban és célcsoportoknak készült előterjesztések 

pénzügyi táblázatainak összehasonlítása alapján első pillantásra is szembetűnő, hogy miközben az 

egyes területekről elvonni tervezett források nagysága változott, a végösszeg mindig pontosan 

ugyanaz a 14,156 milliárd Ft maradt. Ez arra utalhat, hogy nem az egyes területeket, és az ott kelet-

kező esetleges szabad forrásokat vizsgálta a tárca, hanem megkaphatta a végső számot, az elvonási 

igényt, és ezt próbálta a különböző támogatási területek között elosztani. A végső változat szerint a 

forrás átcsoportosítás az alábbi területeket érintené: 

Jogcímek, támogatási területek Az elvonás mértéke 

Mrd Ft % 

Agrár-környezetgazdálkodási rendszerek támogatása 8,0 38 

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 2,0 32 

Félig önellátó gazdaságok támogatása 0,8 73 

Termelői csoportok létrehozásának támogatása 1,4 74 

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményei-

nek való megfelelés elősegítése 

2,0 11 

Összesen: 14,2 25 

Ez az összeg a tárca írásos előterjesztése szerint átkerülne a kiegészítő nemzeti közvetlen kifi-

zetések (GOFR, top-up) társfinanszírozására, kicserélve ezzel az erre szánt nemzeti források egy 

részét. Bár az FVM írásos anyagai és a kormányelőterjesztés ezt egy szóval sem említi, de a vezetés 

nyilatkozataiból az derül ki, hogy az így felszabaduló összeget vélhetően az EU által nem támo-

gatott állattenyésztési ágazatokban kívánja felhasználni. Azok a feltételezések sem tűnnek elkép-

zelhetetlennek, amelyek szerint valójában a Pénzügyminisztérium nyomására ez az összeg a költség-

vetési hiány csökkentését szolgálja. Ez esetleg oly módon valósulhat meg, hogy ezzel egyenlítené ki 

az FVM a hitelező bankok azon követelését, amely azáltal keletkezett, hogy az agrártárca helyett a 

bankok teljesítették a direkt támogatások 2004-ben megkezdett kifizetését, illetve a gazdáktól csök-

kentett áron felvásárolták a támogatásokra vonatkozó állami igérvényeket. Ezen FVM felé megjelenő 

banki követelések kiegyenlítését szolgálná a „felszabaduló” nemzeti forrás. 
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Annak ellenére, hogy a tárca kommunikációja egyszeri, a 2004-es „maradványpénzeket, szabad 

kereteket” érintő átcsoportosításról szól, a 2005-ös költségvetési törvény ennél is nagyobb elvonást 

jelez az NVT forráskeretéből. A 2005. évi költségvetés XII. (agrár) fejezete a „10.11. Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Terv (NVT)” alcím keretében mindössze 43,8 Mrd. Ft-ot irányoz elő. Ez a Brüsszel által 

jóváhagyott és a Magyar Kormány által is aláírt, kötelező érvénnyel elfogadott NVT 2005-ös költ-

ségvetéséhez képest – mely 63,3 Mrd Ft-ot tett ki – 19,5 Mrd Ft deficitet mutat. Ezt a tárca a „10.5.2.2. 

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” jogcím alá csoportosította át. A 10.5.2.2. jogcím döntő 

mértékben szintén az első pilléres, direkt (mennyiséghez kötött) terület alapú támogatás nemzeti ki-

egészítésének (top-up) finanszírozását szolgálja. 

A tárca tehát a jelek szerint 2005-ben is folytatni tervezi az NVT 2004-ben is előirányzott 

és többször megkísérelt megcsonkítását. Míg azonban 2004-ben ez – az FVM előterjesztése szerint 

és európai jóváhagyása esetén – az NVT költségvetésének 25%-os (14,2 Mrd Ft-os) elvonását jelen-

tené, addig a 2005. évi költségvetésben az NVT már eleve 31 %-kal (19,5 Mrd Ft-tal) alacso-

nyabb összeggel került megtervezésre, mint a Brüsszel által az NVT-ben 2005-re jóváhagyott költ-

ségvetés. Teszi ezt annak ellenére, hogy maga a 2005-ös költségvetési törvény egyebek mellett az 

alábbiakat rögzíti. 

„54. § 

(1) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által elfogadott Nemzeti Vidékfejlesz-

tési Tervben (a továbbiakban: NVT) meghatározott összegek (kötelezettségvállalási keret-előirány-

zatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A keretek összegét a 

18. számú melléklet mutatja be.” 

A csökkentés tehát sérti az EU Bizottsággal az NVT-ről kötött megállapodást.  

A 2005-ös költségvetésben tervezett elvonás az NVT egyes területeit az alábbi mértékben 

érinti: 

Jogcímek Elvonás 

Mrd Ft % 

10.11.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási rendszerek támogatása 8,2 32,8 

10.11.1.2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 2,3 33,3 

10.11.1.3. Mezőgazdasági területek erdősítése 2,7 44,3 

10.11.1.6. Termelői csoportok létrehozásának támogatása 0,8 25,8 

10.11.1.7. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai kö-

vetelményeinek való megfelelés elősegítése 

3,5 20,5 

10.11.1.8. Technikai segítségnyújtás  2,0 64,5 

10.11.1. Összesen: 19,5 30,8 

A 2004-2006-os három éves teljes NVT forráskeret tervezett, összességében 20%-os csökkentése 

a 2004-es és 2005-ös erőteljes elvonások után 2006-ra már „csupán” 4,1 milliárd forint forrás 

elvonását teszi lehetővé, ami az NVT-ben 2006-ra jóváhagyott indikatív pénzügyi tervhez képest 

6%-os forráscsökkentést jelent. 

Az NVT 2004-2006-os három éves teljes pénzügyi keretének csökkentésére vonatkozó fenti 

FVM elképzelések áttekintését a 6.1.11. melléklet tartalmazza. E szerint az EU-val aláírt NVT 

megállapodás indikatív pénzügyi tervében 2004-2006-ra előirányzott 188,8 milliárd forint forrás-

keretet a tárca három év alatt – a november 11-ei előterjesztésben (6.1.3. mellékletben) jelzett 25-

20-15 %-os, évenként csökkenő elvonási arány ellenére végül is zömében az első két évben – össze-

sen 37,8 milliárd forinttal csökkentené, melynek közel felét, 18,3 milliárd forintot az agrár-kör-

nyezetgazdálkodási rendszerek támogatásától vonná el. A három évre tervezett összes elvonás az 

NVT egyes területeit az alábbi mértékben érintené: 
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Jogcímek, támogatási területek Az elvonás mértéke 

Mrd Ft a jogcím  

keretéből (%) 

a teljes elvo-

násból (%) 

Agrár-környezetgazdálkodási rendszerek támoga-

tása 

18,3 23,8 48,5 

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 4,6 22,5 12,2 

Mezőgazdasági területek erdősítése 3,6 18,0 9,5 

Korai nyugdíjazás 0,4 8,9 1,0 

Félig önellátó gazdaságok támogatása 0,8 12,7 2,1 

Termelői csoportok létrehozásának támogatása 2,2 25,9 5,8 

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai kö-

vetelményeinek való megfelelés elősegítése 

5,9 13,9 15,6 

Technikai segítségnyújtás 2,0 21,3 5,3 

Összesen: 37,8 20,0 100,0 

 

A felhasznált dokumentumok: 

• Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire (Magyarország), 

FVM, Budapest, 2004. július 19., elérhető például az alábbi internetcímen: 

https://www.nakp.hu/download/nvt_vegleges.zip  

• A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat XII. 

(agrár) fejezete, 10.11. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv cím intézkedései és alcímei (12/78-80. 

oldal), Budapest 2004. október., elérhető például az alábbi internetcímen: 

https://www.nakp.hu/download/2005_kv/index.htm. 

• Előterjesztés a Szűk Körű Vezetői Értekezlet részére. Tárgy: döntéshozatal az NVT 2004. 

évi forrásainak 25%-os átcsoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (2004. 

évi GOFR top-up) társfinanszírozására, FVM Tagállami Működési Főosztály, Budapest 2004. 

november 11. (Dr. Mácz Miklós főosztályvezető) (5 oldal) (6.1.3. melléklet) 

• Vitaanyag „A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásainak 25%-os átcsoportosításá-

ról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozására” témában tartandó 

társadalmi egyeztetéshez, FVM Budapest 2004. december ’’ ’’ (földművelésügyi és vidékfej-

lesztési miniszter) (7 oldal) (6.1.4. melléklet) 

• Javaslat „A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásainak 25%-os átcsoportosításáról 

a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozására” témában a Monitor-

ing Bizottság általi jóváhagyásra, FVM Budapest 2004. december ’’ ’’ (földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszter) (7 oldal) (6.1.5. melléklet) 

• NVT módosítási kérelem: A Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Tervére vonatkozó 

2004HU06GDO001 sz. Bizottsági Határozat módosításának kérelme  (munkaanyag) (2004. 

december 20, FVM) (6.1.9. melléklet) 

• KNKK módosítási kérelem: A Magyarország 2004-es Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Kifi-

zetéseire vonatkozó 29/VI/2004 Bizottsági Döntés módosításának kérelme  (munkaanyag) 

(2004. december 20., FVM) (6.1.10. melléklet) 

• Áttekintő táblázat: Az FVM forrásátcsoportosítási tervének áttekintő pénzügyi táblázata  (a 

tárca elképzelése és kezdeményezése a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) indikatív pénz-

ügyi forráskereteinek csökkentésére (2004. december 30.) (6.1.11. melléklet) 

 

https://www.nakp.hu/download/nvt_vegleges.zip
https://www.nakp.hu/download/2005_kv/index.htm
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3. AZ FVM INDOKAI ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 

Arra vonatkozóan, hogy miért, mely területeken és milyen mértékben van szükség az NVT for-

rásainak átcsoportosítására, valamint hogy azok hova kerülnek, a tárca belső előterjesztéseiben rész-

ben egymástól is eltérő, itt-ott egymásnak ellentmondó indokok jelennek meg, amelyekhez képest az 

egyeztető fórumokon (a FŐVÉT9 kibővített ülésén, az NVT-MB10 ülésén) illetve a vezetés nyilatko-

zataiban részben új, az EU felé megfogalmazottaktól teljesen eltérő indokok is felbukkannak. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy mást mond a tárca az EU Bizottságnak, mint amiről itthon beszél. Ezek az 

alábbiakban összegezhetők. 

3.1. ÁLTALÁNOS INDOKOK 

Az átcsoportosítás melletti FVM érveket valamint az ellenérveket illetve cáfolatokat az alábbi-

akban foglalhatjuk röviden össze. 

3.1.1. Az írásos dokumentumokban megjelenő érvek 

1. FVM álláspont: A megkésett programindítás következtében veszélybe kerülhet az európai for-

rások lehívása. Egyébként is hamarosan megnyílnak az NVT 2005. évi forráskeretei, így pénz-

ügyi kötelezettség annak terhére is hamarosan vállalható. Ha nem csoportosítunk át, akkor az 

„hullám-effektust” válthat ki, a támogatások egymásra torlódnak, és a rendelkezésre álló rövid 

idő miatt nem fogjuk tudni azokat felhasználni. Ez késleltetheti a 2007-2013-as vidékfejlesztési 

források felhasználását is. 

 

Idézetek a dokumentumokból: 

„A 2004. évre tervezett források – a program késői indulása következtében – 2004-ben csak rész-

ben lesznek lekötve. 2005. első negyedévében a Bizottság megnyitja az NVT 2005. évi forrását, 

így pénzügyi kötelezettség annak terhére vállalható lesz.” (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 

2004. november 11.) 

„A 2004. évre tervezett források – a program késői (október) indulása következtében – 2004-ben 

csak igen kis részben lesznek lekötve. Emellett a 2005. évi forrást már 2005. márciusban meg-

nyitja a Bizottság, így pénzügyi kötelezettség annak terhére is vállalható lesz. Így a zömmel fel 

nem használt 2004. évi forrással megindul a „hullám-effektus”, vagyis az éves támogatási ke-

retek egymásra torlódása a rövid, mindössze három éves pénzügyi periódus alatt.” (társadalmi 

egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. decem-

ber 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

2004. december 17.) 

„A 2004. évre tervezett források – a program késői (október) indulása következtében – 2004-ben 

csak igen kis részben lesznek lekötve. Emellett a 2005. évi forrást már 2005. márciusában meg-

nyitja a Bizottság, így pénzügyi kötelezettség annak terhére is vállalható lesz. Így a zömmel fel 

nem használt 2004. évi forrással megindul a „hullám-effektus”, vagyis az éves támogatási ke-

retek egymásra torlódása a rövid, mindössze három éves pénzügyi periódus alatt. A Miniszté-

rium szándékában áll elkerülni a programok forrásinak késői felhasználásából eredő problé-

mákat, melyek késleltethetik a 2007-2013-as vidékfejlesztési források felhasználását, és átfedé-

seket okozhatnak a két időszak között elsősorban a rájuk vonatkozó szabályozás szintjén, meg-

ismételve a SAPARD Program kapcsán tapasztaltakat.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesz-

tés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 
9 FÖVÉT: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács 
10 NVT-MB: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottsága 
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„Az első meghirdetésben beérkező kérelmek megfelelésére vonatkozó tapasztalatok hiánya miatt 

nagyon nehéz előre jelezni, hogy az igen jelentős forrás-tömeg tényleges lekötése és kifizetése 

megtörténhet-e, illetve várható a „hullám-effektus, és ennek következtében a 2007-2013-as idő-

szak késedelmes indítása.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földműve-

lésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„Az NVT alapján a támogatási kérelem-benyújtási időszak – a szükséges jogi és eljárási háttér 

kialakítását követően - 2004. októberében kezdődött meg, későn ahhoz, hogy a 2004. évben 

rendelkezésre álló keret jelentős része lekötésre kerülhessen. Bár az n+2-es szabály érvényes a 

program éves elosztását tekintve is, egy vegetációs periódus gyakorlatilag elmúlt amíg az ér-

vényes kérelmek beérkeztek. Ennek következtében a kötelezettségvállalások és a kifizetések is 

döntő mértékben 2005-ben fognak megvalósulni, míg a pénzügyi allokáció a 2004. és 2005. 

évre szól.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Nincs veszélyben az európai források lehívása, mert azokat n+2 évig, tehát 2008-ig fel lehet 

használni.  

− Az előzetes becslések szerint a 32 ezer pályázó nem hogy nem kötötte le az első támogatási 

évre (2004. szeptember 1. - 2005. augusztus 31. közötti időszakra) előirányzott keretet, hanem 

túl is igényelte azt. Az FVM saját becslése szerint az igényelt összeg egyedül az agrár-kör-

nyezetgazdálkodás területén megközelíti az NVT teljes forráskeretét, s meghaladhatja az 50 

milliárd Ft-ot is. 

− A 2005. márciusában hamarosan kötelezően kiírásra kerülő pályázatok elbírálása 2005. nya-

rára, a szerződéskötések 2005. kora őszére, a kifizetések pedig 2006 első negyedévére esnek. 

2005-től kezdve tehát mindig ez az ütemezés lesz, hiszen az NVT-ben a „támogatási év” 

szeptember 1-jétől augusztus 31-éig terjed. Így tehát semmiféle egymásra torlódásról, „hul-

lám-effektusról” nincs szó. 

 

2. FVM álláspont: A gazdatüntetések és az ezek hatására megkötött megállapodások olyan több-

letkiadást jelentettek a tárcának, hogy az elvitte a 2004. évi top-up nemzeti kiegészítő kifizetések 

forrását. Ezek 2005-re áthúzódó kifizetése után sem a top-up-ra, sem egyéb nemzeti támogatásra 

nem marad a tárcának semmi forrása a költségvetésében. E költségvetési hiány egy részének 

fedezésére kívánja a tárca az átcsoportosítani tervezett forrást felhasználni. 

 

Idézetek a dokumentumokból: 

„A 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági eseményekből fakadó többlet forrás-felhasználási kény-

szerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. 

A jelen kalkulációk szerint a 2004. évi top-up kifizetések 2005-re áthúzódó kifizetései teljes 

mértékben determinálják a 2005. évi előirányzati keretet, így 2005-re a tárcának semmiféle 

mozgástere nem marad sem hazai támogatások fenntartására, sem előre nem várható év közi 

támogatásokra, kiadásokra.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi 

és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földmű-

velésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„A 2004. év harmadik negyedévére nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli ag-

rárgazdasági eseményekből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca 

csak igen nehezen tudja biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A 2005. évi előirányzat 

ismertében elvégzett kalkulációk szerint a 2004. évi top-up támogatások 2005-re áthúzódó ki-

fizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirányzati keretet, így 2005-re a tárcának 

semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások fenntartására, sem előre nem 
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várható év közi támogatásokra, kiadásokra.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági elő-

terjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„A különösen feszítő 2005. évi költségvetési kényszerhelyzet enyhítése érdekében ismételten fel-

merült az NVT-módosítás keretében megtehető top-up átcsoportosítás lehetősége.” (társadalmi 

egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. decem-

ber 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

2004. december 17.) 

„A 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági eseményekből fakadó többlet forrás-felhasználási kény-

szerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja biztosítani a már garantált 2004-es és 2005-

ös top-up kifizetéseket.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. decem-

ber 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− A Franz Fischler EU főbiztos október 20-ai levelében (6.1.1. melléklet) foglaltak alapján a 

tárca maga elvégezte az átcsoportosítási lépés kockázatelemzését (6.1.2. melléklet). Ebben a 

szakmai elemzésben a tárca e területért felelős szakmai vezetője maga szögezi le, hogy: „A 

vonatkozó 817/2004/EK rendelet 51. cikkelye alapján nyilvánvaló, hogy a Bizottság számára 

a módosítás indokaként nem elfogadható csupán a költségvetési helyzetre való hivatkozás. 

Ettől eltérő indoklás viszont csak az első teljes körű támogatási kérelem-befogadás után le-

hetséges. Szolid hivatkozási alap nélkül viszont a Bizottság különböző szolgálataival lefolyta-

tandó belső egyeztetés ideje és végkimenetele erősen kérdéses.” 

− Miután az átcsoportosítási kérelem brüsszeli benyújtását megelőzően még a kérelmek feldol-

gozása sem történt meg, nem hogy „teljes körű támogatási kérelem-befogadás” történt volna, 

így a költségvetési hiányon túl egyéb, a kérelmek mennyiségével és minőségével kapcsolatos 

indok az átcsoportosításra nem hozható fel, vagy legalábbis az EU bizottság félrevezetését 

szolgáló, megalapozatlan magyarázkodásnak tűnhet. 

− A nemzeti támogatás egyébként nemzeti forrásokat feltételez. Sajnátos, hogy a tárca ennek 

keretét nem tervezte meg és a kormány nem biztosította az FVM költségvetési fejezetében 

sem 2004-ben, sem 2005-ben. 

 

3. FVM álláspont: A vidékfejlesztési források igénybe vétele olyan szigorú feltételekhez kötött, és 

igénylése olyan bonyolult, hogy a gazdák erre nincsenek felkészülve, így nem fogják tudni le-

kötni ezeket a forrásokat. 

 

Idézetek a dokumentumokból: 

„Az NVT alapján a támogatási kérelmek beadásának lehetősége 2004. októberében nyílt meg, 

azonban a támogatások igénylése több intézkedés esetében nem egyszerű, az alábbiak miatt: 

• teljesen új támogatási lehetőség (Félig önellátó gazdálkodók támogatása),  

• a korábbi, hasonló hazai támogatásnál lényegesen szigorúbb követelmény- és ellenőrzési 

rendszert tartalmaz (Agrár-környezetgazdálkodás),  

• a támogatható beruházások időigényes előkészítést takarnak (Megfelelés az EU környezet-

védelmi, állatjóléti előírásainak)” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földműve-

lésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesz-

tés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„Több intézkedés esetében az első évi kérelembenyújtás nem egyszerű az alábbiak miatt: 

• teljesen új támogatási lehetőség (Félig önellátó gazdálkodók támogatása),  

• a korábbi, hasonló hazai támogatásnál lényegesen szigorúbb követelmény- és ellenőrzési 

rendszert tartalmaz (Agrár-környezetgazdálkodás),  
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• a támogatható beruházások időigényes előkészítést takarnak (Megfelelés az EU környezet-

védelmi, állatjóléti előírásainak).” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 

2004. december 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Az FVM az NVT és az AVOP pályázati rendszerét valószínűleg összetéveszti. Az NVT „pá-

lyázat” gyakorlatilag egyszerű gazdaregisztrációt jelent. Egyébként a tárca által jelzett nehéz-

ségek ellenére több tízezer támogatási kérelem érkezett, bár a gazdák tájékoztatása és segítése 

érdekében a tárca szinte semmit nem tett. 

− Az agrár-környezetgazdálkodás esetében az NAKP folytatásaként a program már a 3. évéhez 

ért, a gazdák tehát megértették és tudják, hogy mire vállalkoznak. Ezt jelzi a benyújtott kérel-

mek robbanásszerű növekedése (2002: 4500, 2003: 7500, 2004: 32200 kérelem). A gazdatár-

sadalom tehát – úgy tűnik – az akadályozó FVM vezetés ellenére is jól reagált a programra. 

− Az NVT-n belüli programok közötti forrásátcsoportosításnak semmi akadálya nincsen, tehát 

a források felhasználhatók azokon a területeken, ahol már most is nagyon nagy az érdeklődés 

(pl. agrár-környezetgazdálkodási rendszerek támogatására). Ezen a területen ugyanis a gazdák 

már kellő tapasztalattal rendelkeznek, s az igényelt források mennyisége az eredeti terv sze-

rinti 20 milliárdos keret több mint kétszerese. 

 

4. FVM álláspont: Az EU főbiztos sem zárta ki annak lehetőségét, hogy az NVT-ből forrásokat 

csoportosítsunk át a GOFR növények top-up nemzeti kiegészítő támogatási keretébe. Egyébként 

mindkét támogatási forma integráns része a kormány agrárpolitikájának, így igény szerint 

egyikből a másikba átcsoportosíthat. Ráadásul a top-up a gazdálkodók sokkal nagyobb körét 

érinti, és a legegyszerűbben, legkisebb kockázattal kifizethető illetve felvehető. 

 

Idézetek a dokumentumokból: 

„A tárca előzetes kérdésére Franz Fischler mezőgazdasági főbiztos úr tárgybani állásfoglalása 

alapján az NVT határozat és a 2004. évi top-up határozat módosításán keresztül nem zárta ki 

annak lehetőségét, hogy a 2004. évi NVT forrás 25%-a – az összes szükséges indoklási és eljá-

rási feltételek teljesülése esetén – átcsoportosításra kerüljön a 2004. évi GOFR top-up kiegé-

szítésére.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidék-

fejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„Mindkét támogatási célkitűzés (közvetlen támogatások és garancia-rendszerű vidékfejlesztési tá-

mogatások) integráns része a kormány agrárpolitikájának.” (társadalmi egyeztetésre készült 

előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15., Monitoring 

Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„A top-up támogatás mintegy 300.000 gazdálkodót érint, az EU-s támogatási lehetőségek közül a 

jogosult részéről legegyszerűbben, az FVM és az MVH oldalán a leggyorsabb átfutási időkkel 

és a legkisebb kockázattal működethető. Mindezeken túl a közvetlen támogatás „szétterjedése” 

közvetve mintegy 2 millió vidéki ember jövedelmét érinti a földbérleti díjakba szétáramló, illetve 

a földingatlan értékében megjelenő jövedelem és ingatlan-érték formájában.” (társadalmi 

egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. decem-

ber 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

2004. december 17.) 

„A nemzeti kiegészítő közvetlen támogatások hozzávetőlegesen 300 000 termelőt érintenek. A ked-

vezményezettek számára ez a legegyszerűbb EU támogatási forma, a Minisztérium illetve a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ezt a támogatástípust működtetheti a legkisebb koc-

kázat mellett. Ezen felül a közvetlen támogatások hozzávetőleg 2 millió ember 
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jövedelembiztonságához is hozzájárul azáltal, hogy kiegyenlítő hatással van a földbérletek és 

földterületek árára az EU régi tagországaival való összehasonlításban is.” (Az NVT-re vonat-

kozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 „A különösen feszítő 2005. évi költségvetési kényszerhelyzet  ismeretében  felmerült az NVT-

módosítás keretében megtehető top-up átcsoportosítás lehetősége. A tárca felvetésére Franz 

Fischler mezőgazdasági főbiztos úr e tárgyban adott állásfoglalása alapján az NVT határozat 

és a 2004. évi top-up határozat módosításán keresztül nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a 

2004. évi NVT forrás 25%-a – az összes szükséges indoklási és eljárási feltételek teljesülése 

esetén – átcsoportosításra kerüljön a 2004. évi GOFR top-up kiegészítésére abban az esetben, 

ha annak indoklása és a módosítás formai követelményei teljesülnek.” (Az NVT-re vonatkozó 

EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Franz Fischler EU főbiztos levelében (6.1.1. melléklet) egy mondatban említi, hogy az átcso-

portosításnak jogi akadálya nincsen, majd két oldalon keresztül annak problémás voltára, a 

kezdeményezés elbírálásának időigényességére és kétes kimenetelére valamint mindezzel a 

kifizetések késleltetésére és a magyar intézményrendszer súlyos további megterhelésére hívja 

fel a figyelmet. 

− A top-up támogatás gyors átfutása és kifizetésének kis kockázata – amint arra az EU főbiztoson 

és a Bizottság képviselőjén, Fonseca úron túl maga az FVM elemzés (6.1.2. melléklet) is világo-

san rámutat – alapvetően megváltozik, ha a közvetlen kifizetések nemzeti hányadának fedezésére 

EU forrást is felhasználunk. Ha egyetlen euró kerül a top-up nemzeti keretbe, úgy az egész kifi-

zetésre – az egyszerűsített rendszer helyett – az EU standard ellenőrzési és kifizetési rendszerét, 

az IIER-t kell alkalmazni. Ez az MVH akkreditációját is érintheti, és befolyásolhatja a már kifize-

tett összegek felhasználásának szabályait is. Mindez azt jelenti, hogy éppen az átcsoportosítási 

kezdeményezés teszi kétségessé a források kifizetését, s ezzel több mint kétszázezer top-up 

igénylő valamint több tízezer NVT igénylő forráshoz juttatását. 

− Azzal, hogy mindkét támogatási forma integráns része a kormány agrárpolitikájának, nem 

lehet indokolni a vidékfejlesztési források átcsoportosítását. A nemzeti támogatási formák és 

a nemzeti társfinanszírozás nemzeti forrásokat feltételez. Ráadásul az európai agrárpolitika a 

vidékfejlesztés irányába halad, és ennek megfelelően forrásait is fokozatosan a vidékfejlesztés 

intézkedéseire csoportosítja át. A magyar átcsoportosítási szándék tehát ezzel ellentétes. 

 

5. FVM álláspont: A pályázatok feldolgozása még nem történt meg, azok minősége még nem ítél-

hető meg. 

 

Idézetek a dokumentumokból: 

„A 2004. évi támogatási kérelmek beadása zömmel megtörtént, azok feldolgozása jelenleg zajlik, 

így azok minőségi megfeleléséről még nem lehet képet alkotni. A 2004. évi döntések és a kifize-

tések megindulása 2005-től várható.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földműve-

lésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„A 2004 évben várt kérelmek benyújtásra kerültek, feldolgozásuk jelenleg is tart. A kérelmek mi-

nősége változó, az egyes intézkedések tekintetében eltérő. A támogatási határozatok megszüle-

tése és az ehhez kapcsolódó kifizetések 2005-től várhatók.” (Az NVT-re vonatkozó EU előter-

jesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 
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Az álláspont értékelése 

− Ez az érv éppen az átcsoportosítási kérelem abszurd voltára hívja fel a figyelmet, hiszen az FVM 

belső szakmai elemzése (6.1.2. melléklet) maga is világosan leszögezi, hogy az átcsoportosítás 

megfelelő indoklása „csak az első teljes körű támogatási kérelem-befogadás után lehetséges”. Az 

átcsoportosítási kérelem brüsszeli benyújtása idején nemhogy teljes körű támogatási kérelem-be-

fogadás nem történt, de még a kérelmek feldolgozására sem került sor az MVH-ban. 

 

6. FVM álláspont: Rövid a rendelkezésre álló idő, és ehhez képest sok a forrás az NVT-n. Túl ambíci-

ózus volt a tervezés. Ezért az NVT módosítása új intézkedésként bevezeti az EU forrásokból finan-

szírozott nemzeti kiegészítő közvetlen támogatásokat. Ezzel az átcsoportosítással az NVT intézkedé-

seinek belső arányai alapvetően nem változnak meg, egyedül az agrár-környezetgazdálkodás túldi-

menzionált forráskerete csökken. Ennek azonban kicsi a jelentősége, hiszen a korábbi években is 

kis igény mellett sokkal kevesebbet fordítottunk erre a területre. 

 

Idézetek a dokumentumokból: 

„A teljes 2004-2006. évi NVT támogatási összeg (mintegy 180 milliárd forint) felhasználására 

mindösszesen 2 (+2) év áll rendelkezésre. A NVT tervdokumentum az évenkénti növekvő forrá-

sokkal igen ambiciózus támogatotti kör bővülést célzott meg évről évre a 2004-2006. közötti 

időszakra.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidék-

fejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„A teljes 2004-2006. évi NVT támogatási összeg (180 milliárd forint) felhasználására mindössze-

sen 2 (+2) év áll rendelkezésre. A NVT tervdokumentum az évenkénti növekvő forrásokkal a 

támogatottak körének igen ambiciózus bővülését célozta meg évről évre a 2004-2006. közötti 

időszakra. Az első meghirdetésben beérkező kérelmek megfelelésére vonatkozó tapasztalatok 

hiánya miatt nagyon nehéz előre jelezni, hogy a forrástömeg tényleges lekötése és kifizetése 

időben megtörténhet-e." (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. decem-

ber 20.) 

„Az NVT 2004. évi módosítása egy új intézkedés bevezetését tartalmazza: a nemzeti kiegészítő 

közvetlen támogatásokat. A módosítások kevéssé befolyásolják az egyes intézkedések között 

fennálló pénzügyi súlypontokat és jól illeszkednek az ex-ante értékelők által elsődlegesen is 

javasoltakhoz. Mivel a reallokáció a jelenleg is fennálló pénzügyi súlypontokon alapul, a leg-

nagyobb összeg a jelenleg is legnagyobb intézkedésből került átcsoportosításra (agrár-környe-

zetgazdálkodás). Az új „intézkedés” bevezetésével – amely a gazdálkodók bevételeit érintő sta-

bilitását célozza – a Terv gazdasági prioritásában megfogalmazott célok hangsúlyosabbakká 

váltak. A Terven belül az agrár-környezetgazdálkodás viszonylagos térvesztése kis jelentőség-

gel bír, tekintve a megelőző nemzeti támogatási jogcímhez kapcsolódó igény- és forrás-szintet 

(lásd: 2.1.2. fejezet). Így a 2004. évi módosítás a Terv belső konzisztenciáját nem torzítja, vi-

szont a jelenlegi szociális és gazdasági igényeknek megfelelően javítja azt.” (Az NVT-re vo-

natkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

„A módosításhoz kötődően a prioritások közötti pénzügyi hangsúlyok nem változnak. A stratégiai 

célokat és a várt hatásokat a módosítás szintén nem érinti. Azonban tekintettel a nagyon rövid 

programozási időszakra, a kedvezményezettek számának dinamikus emelkedése, a Terv hatás-

körébe kerülő területek növekedése természetes módon folytatódni fog a 2007-2013-as időszak-

ban. Másrészt nem várható nagy mennyiségű fel nem használt forrás felhalmozódása, melyet a 

következő időszakban kellene kihelyezni, és amely operatív akadályát jelentené a következő 

pénzügyi periódus megfelelő indításának. A „hullám-effektus” kezelése 2007-től jelenthet prob-

lémát, amikor a következő programozási időszaknak új struktúrái, új eljárásrendjei kerülnek 

alkalmazásra.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 
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Az álláspont értékelése 

− A 2004-2006-os NVT forráskeretet n+2 évig, vagyis 2008 végéig lehet lekötni.  

− A támogatotti kör bővülésére vonatkozó terv egyáltalán nem volt „túl ambiciózus”. Annak 

ellenére, hogy az FVM részéről elmaradt egy átfogó információs kampány az NVT támogatott 

programjainak bemutatására, a benyújtott támogatási kérelmek összesített becsült forrásigé-

nye várhatóan messze meghaladja már a 2004-re jutó NVT forráshányadot is. 

− A 3. évébe lépett agrár-környezetgazdálkodási program esetében a kérelmek száma (2002: 

4500, 2003: 7500, 2004: 32200 kérelem) 3 év alatt 7-szeresére, az igényelt összeg (2002: 5 

milliárd Ft, 2003: 10 milliárd Ft, 2004: 46,6 milliárd Ft becsült igény) pedig 9-szeresére, azaz 

robbanásszerűen növekedett. Az tehát, hogy éppen ettől a területtől tervezi az átcsoportosítási 

kérelem arányaiban a legtöbb forrást elvonni, teljességgel érthetetlen és magyarázhatatlan. Ezt 

a lépést az pedig végképp nem magyarázza, hogy a korábbi években is kicsi volt az e területre 

fordított összeg. Az NVT éppen hogy ezt az anomáliát akarta megszüntetni, közelítve az ag-

rár-környezetgazdálkodásra szánt forráskeretet a gyorsan növekvő igényekhez. A pénzügyi 

hangsúlyok, a források belső arányai tehát – az előterjesztő kijelentésével szemben – alapve-

tően megváltoznak, amit semmi nem indokol. 

− Ezzel az érveléssel a tárca egyúttal rendkívüli mértékben rontja Magyarország pozícióit a 2007-

2013-as EU tervciklus költségvetési tárgyalásain, azt erősítvén, hogy Magyarország nem tudja 

felhasználni a vidékfejlesztési forrásokat. Nehéz lesz ezzel egyidőben a minőségi agrár-szerkezet-

váltáshoz, a vidék modernizációjához elengedhetetlenül szükséges európai vidékfejlesztési forrá-

sok megszerzése. Ez ismét a koppenhágai végeredményhez vezethet, ahol a vidék számára meg-

szerzett források tekintetében Magyarország a legutolsó helyre került. 

 

3.1.2. A tárca vezetőinek nyilatkozataiban megjelenő érvek 

1. FVM álláspont: Az NVT-ből a nagy gondokkal küzdő állattenyésztési ágazatok támogatására 

kell forrásokat átcsoportosítani. Olyan tevékenységek támogatására csoportosítjuk át tehát a 

vidékfejlesztési forrásokat, amelyek az EU-ból nem kapnak támogatást. Az EU lehetőséget biz-

tosít arra, hogy olyan célokra használjuk fel a vidékfejlesztési forrásokat, amit a nemzeti agrár-

politika jónak lát, illetve amit az agrárhelyzet megkíván. 

 

Nyilatkozatok: 

„Az NVT forrásait olyan tevékenységek támogatására csoportosítjuk át, amelyek az EU-ból nem 

kapnak közvetlen támogatást.” (Németh Imre, 2004. 12. 17.) 

„Legfőképpen a sertés és baromfitenyésztők részére tudjuk biztosítani, hogy ha a jövő évben az 

átcsoportosítás megtörténik, akkor bizonyos támogatásokat fenn tudunk tartani.” (Németh 

Imre, 2004. 12. 17.) 

„A Brüsszeli Bizottság lehetővé teszi, hogy más célra – amit a nemzeti agrárhelyzet igényel – át 

lehessen csoportosítani a vidékfejlesztési forrásokat.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

„Ezt a forrást – ha sikerül átcsoportosítani – elsősorban a nehéz helyzetben lévő ágazatok, sertés-

, baromfi- és tejágazat szereplőinek kellene valamilyen formában odajuttatni, hiszen rendkívül 

elmaradott a versenyképességük, komoly környezetvédelmi beruházásokat kell végrehajtani, 

olyan szerveződést kell elősegíteni, amellyel fel tudják venni a versenyt az uniós társaikkal.” 

(Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

„A tárca nem a szántóföldi növénytermesztés támogatása miatt helyezné át a vidékfejlesztési tá-

mogatásokat, hanem elsősorban állattenyésztéssel foglalkozók számára csoportosítaná át 

olyan meg nem térülő beruházásokra, amelyek környezeti célokat szolgálnak. Példaként az ál-

latjóléti beruházások támogatása említhető.” (Németh Imre, 2004. 12. 29.) 
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„Technikai megfontolásból az átcsoportosításnál a pénzeket a főként szántóföldi növénytermesztés 

támogatását szolgáló közvetlen kifizetések nemzeti kiegészítésére juttatnánk, és az erre a célra 

már betervezett költségvetési forrást felszabadítván támogatnánk az állattenyésztést.” (Németh 

Imre, 2004. 12. 29.) 

„Tekintettel kell lenni a mezőgazdaságban zajló átmeneti időszakra és közvetetten támogatást kell 

biztosítani olyan ágazatok versenyképességének növelésére, amelyek megsegítését közvetlenül 

az EU nem engedélyezi. Az állatállomány évek óta tartó csökkenését meg kell fékezni, különben 

az ágazat és a növénytermesztési szektor egyensúlya felbomolhat.” (Németh Imre, 2004. 12. 

29.; 2005. 01. 04.) 

„Ha az átcsoportosítás nem történik meg, akkor 2005-ben a tárca nem tudja támogatni a nemzeti 

támogatások terhére az állatjóléti és egyéb állattenyésztési beruházásokat.” (Németh Imre, 

2004. 12. 31.) 

„Maradt olyan 8 milliárd Ft, amelyet nem fizettünk vissza az Európai Uniónak, hanem az FVM 

javaslata alapján a kormány úgy döntött, hogy átcsoportosítja a sertéságazat illetve a barom-

fiágazat támogatására.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 

„A kormány, amikor jóváhagyta az átcsoportosítást, azt tartotta szem előtt, hogy a mezőgazdaság 

jelenleg átmeneti időszakban van. Ezért támogatást kívánt biztosítani azoknak az agrárágaza-

toknak, amelyek nem jutottak közvetlen EU-támogatáshoz. Ebben egyetértés volt a kormány-

ban. A kormány ezt követően juttatta el az NVT módosítására tett javaslatát Brüsszelbe.” (Dé-

kány András, 2005. 01. 05.) 

„Fontos, hogy a sertéstartók és a baromfitartók se menjenek tönkre, mert akkor nem lesz mit meg-

etetni, és igazán a kettőt mindenképpen össze kell hangolni. Lehet, hogy e nemzeti támogatáson 

belül a 30 %-ot kell úgy megbontani, hogy abból egy 5 %-ot az állattenyésztés igényei felé 

csoportosítsunk át.” (Magda Sándor, 2005. 01. 06.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Ezen ágazatokra nem lehet átcsoportosítani vidékfejlesztési európai forrásokat, tehát az állat-

tenyésztési ágazatok nem lehetnek a nyertesei az átcsoportosításnak. Nem véletlen az, hogy 

ez a lehetőség az FVM írásos előterjesztéseiben (6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. melléklet), vala-

mint az EU Bizottság számára megküldött módosító indítványokban (6.1.9., 6.1.10. mellék-

let) egy szóval sem szerepel. Ez a hazai gazdatársadalom egyértelmű megtévesztése. 

− Elfogadhatatlan, hogy az egyes agrárágazatok szereplőit (agrár-környezetgazdálkodók, ser-

téstenyésztők, baromfitartók) szembefordítja egymással az FVM, vetélytársakká teszi, holott 

az EU agrártámogatási rendszerében ezek nem ellenfelei egymásnak. 

− Ha úgy akar forrásokat a tárca a nehéz helyzetben lévő állattartási ágazatokra átcsoportosítani, 

hogy az EU-val nem egyezteti, annak rendkívül súlyos következményei lesznek az országra 

nézve, hiszen az EU-ban az agrárpolitika valóban közös, azaz nemzeti forrásokat is csak a 

közös „játékszabályok” szerint lehet elkölteni. Az tehát nem csupán „technikai kérdés”, hogy 

az NVT-ből átcsoportosított forrásokat csak a GOFR növények közvetlen nemzeti top-up ki-

fizetéseire lehet felhasználni. Elképesztő, hogy a miniszter ezt csak technikai kérdésnek te-

kinti. 

− Az állattenyésztés valamennyi ágazata számára a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (NVT-

ben) vannak a stratégiai jelentőségű szerkezeti, technológiai és a folyó gazdálkodást érintő 

állattartási rendszerekhez kötött EU támogatások, azaz éppen ott, ahonnan a tárca a forrásokat 

az állattartás nehéz helyzetére hivatkozva el akarja vonni. Ilyen vidékfejlesztési jogcímek: az 

EU állatjóléti, higiéniai és környezetvédelmi követelményeinek való megfelelés önálló jog-

címként; a gyepre alapozott legeltetéses állattartási rendszerek, az ökológiai állattartás, az ős-

honos állatfajták tartása és a halgazdálkodás (vizes élőhely) az agrár-környezetgazdálkodás 
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területéről. Az állattartás ezek révén támogatható az EU-ban. Ám ehhez a forrásait meg kell 

hagyni. 

− A kezdeményezés a közvetlen támogatások (I. pillér) nemzeti önrészére csoportosítana át pén-

zeket a vidékfejlesztés (II. pillér) forrásaitól. Az I. pilléren így felszabaduló összegből támo-

gatná azokat az ágazatokat (sertés- és baromfi a tárca kommunikációi szerint), amelyek az 

EU-tól közvetlenül nem kapnak támogatást. Ezzel marginális forráshoz juttatja ezeket az ága-

zatokat, ám egyúttal egy rossz struktúrát is konzervál. Teszi ezt ahelyett, hogy a források ere-

deti felhasználásával az EU politikájával összhangban biztosítana lehetőséget a fejlesztésre, 

amely a gazdák számára is ésszerűbb és tartósabb megoldást jelentene. Az EU agrár- és vi-

dékpolitikai főirányának ilyetén „kijátszása” a sertés- és baromfiszektor válságát nem enyhíti, 

hanem mélyíti. Mindehhez még hozzá kell tenni azt a tényt is, hogy a marginális nagyságú 

források átcsoportosításának következményeként a kifizetések és támogatások lehívása rend-

kívül bonyolulttá válik, több min kétszázezer top-up igénylő valamint több tízezer NVT 

igénylő forráshoz juttatását késlelteti. Azaz még a „sikeres” átcsoportosítás is időben és pénz-

ben mérhető veszteségeket okoz a mezőgazdaságnak. 

 

2. FVM álláspont: A gazdák felkészületlenek, nem lennének képesek a gazdálkodási rendszerek 

feltételeit teljesíteni, és így nem tudnák lehívni a rendelkezésre álló forrásokat. 

 

Nyilatkozatok: 

„Az októbertől decemberig rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a gazdák nem lennének képesek 

lehívni az NVT összes ezévre rendelkezésre álló forrását” (Maácz Miklós, 2004. 12. 14.) 

„A szigorú előírások teljesítése kapcsán a pályázatok jelentős részénél az FVM-nek „félelmei” 

vannak” (Maácz Miklós, 2004. 12. 14.) 

„A tavalyi év Magyarország uniós tagságát tekintve csonkaévnek számít, így a gazdálkodóknak 

nem volt lehetőségük felkészülni arra, hogy teljesíthető vállalásokat tegyenek.” (Dékány And-

rás, 2005. 01. 05.) 

„Nagyon sok pályázat érkezett, de látnivaló volt, hogy a gazdák nem fogják tudni teljesíteni azokat 

a feltételeket, amelyeknek fejében megkaphatják az európai uniós támogatásokat.” (Dékány 

András, 2005. 01. 05.) 

„Ha a gazdák nem tudják teljesíteni a kritériumokat, akkor nem hogy elesnek a pályázatoktól, de Ma-

gyarországot ki is fogják ebből a jogcímből zárni a jövőben.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 

„Az új logikájú rendszerre tavaly még nem volt idejük felkészülni a gazdáknak, ezért az agrár-

környezetgazdálkodásra szánt pénzek felhasználása kétségesnek látszott” (Németh Imre, 2005. 

január 14., Szabad Föld) 

 

Az álláspont értékelése 

− A magyar gazdák képesek teljesíteni a EU által támogatott gazdálkodási rendszerek szabá-

lyait. Nem tehetségtelenebbek vagy ostobábbak, mint európai társaik. Szégyenletes, hogy a 

tárca Brüsszel felé éppen a magyar gazdák alkalmatlanságával és felkészületlenségével indo-

kolja a forrásátcsoportosítást. Ezzel egyúttal a 2007-2013-as időszak éppen most zajló európai 

költségvetési tárgyalásain rontja Magyarország pozícióit, nehezíti a minőségi agrár-szerkezet-

váltáshoz, a vidék modernizálásához elengedhetetlenül szükséges vidékfejlesztési források 

megszerzését. 

− A magyar gazdáknak – bár a tárca ehhez szinte semmiféle támogatást nem adott – módjuk 

volt ezekkel a rendszerekkel az NAKP keretében 2002 óta megismerkedni. A 2004-es támo-

gatási év (2004. szeptember 1. – 2005. augusztus 31.) tehát már e programok 3. éve. A 2 év 

tapasztalatai alapján éppen most kezd robbanásszerűen növekedni az érdeklődés e rendszerek 
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iránt. Ezt jelzi az is, hogy a támogatási kérelmek száma meghétszereződött, az igényelt forrá-

sok mennyisége pedig a 9-szeresére nőtt. Ezt az európai folyamatok tükrében kedvező lendü-

letet töri derékba a forráselvonás. 

− Ha a gazdák felkészületlenek lennének, az egyébként nem az ő hibájuk, hanem a kormány 

felelőssége, amely nem készítette fel őket az EU-csatlakozásra, az információkat visszatartja, 

a gazdákat segítő hálózatokat (falugazdászokat, laborhálózatot, stb.) leépíti, a gazdaságokat a 

források visszatartásával kivérezteti, a gazdákat negatív kommunikációjával elkeseríti, tevé-

kenységének feladására ösztönzi. Elképesztő ezek után, hogy épp az agrárkormányzat hivat-

kozik a gazdák felkészületlenségére. 

 

3. FVM álláspont: Az átcsoportosítás csak a 2004. évi forrásokat érinti. Az a fel nem használt 

illetve 2004-ben fel nem használható források, maradványpénzek megmentését szolgálja. Nem 

veszhet el egyetlen fillér európai forrás sem a magyar gazdák számára. 

 

Nyilatkozatok: 

„Egyetlen fillér sem vész el, ennek éppen az ellenkezője történik. Csak a 2004. évi pénzügyi ma-

radvány átcsoportosításáról van szó.” (Németh Imre, 2004. 12. 17.) 

„A 2004. évi pénzügyi maradványt csoportosítjuk át 100 %-os mértékben az állattenyésztőkhöz.” 

(Németh Imre, 2004. 12. 17.) 

„Azt a lehetőséget nem szabad megengedni, hogy valamilyen oknál fogva források akadjanak el, 

ne tudják azokat a magyar gazdálkodók igénybe venni.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

„Inkább átcsoportosítjuk a nehéz helyzetben lévő ágazatok felzárkóztatására, minthogy elvesszen 

a forrás.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

„Ha nem tudja igénybe venni az ország ezt a 180 milliárdot, hanem csak 146-ot, akkor a többi 

elvész a magyar gazdálkodó elől.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

„Mivel a májusi EU csatlakozás és az NVT júliusi elfogadása miatt csonka évünk volt 2004-ben, 

ezért a pályázók egy része eleve nem is tudta elvégezni a támogatás fejében elvégzendő felada-

tokat, továbbá az MVH nem tudta lefolytatni a biztonságos kifizetéshez szükséges ellenőrzése-

ket.” (Németh Imre, 2004. 12. 29.) 

„A 3 év helyett 2 év áll rendelkezésre a források felhasználására.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

„Ilyen megkésett időpontban biztosan nem tudjuk igénybe venni ezeket a forrásokat.” (Pásztohy 

András, 2004. 12. 21.) 

„A tavalyi év Magyarország uniós tagságát tekintve csonka évnek számít. Így a gazdálkodóknak 

nem volt lehetőségük felkészülni arra, hogy teljesíthető vállalásokat tegyenek. Ezért az agrár-

környezetgazdálkodásra szánt múlt évi források felhasználása kétségesnek látszott. A forrás 

átcsoportosításával azt a kockázatot kívántuk kiszűrni, hogy az esetlegesen fel nem használt 

pénz elvesszen Magyarország számára.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 

„Tavaly a gazdálkodóknak nem volt idejük felkészülni az új logikájú támogatási rendszerre, ezért 

az agrár-környezetgazdálkodásra szánt pénzek felhasználása kétségesnek látszott. A kormány 

azért döntött az átcsoportosítás mellett, nehogy a fel nem használt összeg elvesszen. Az érve-

lésnek ellentmond, hogy későn, csupán novemberben(!) meghirdetett pályázatra a keretet más-

félszeresen meghaladó igény érkezett.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 

„A vidékfejlesztési forrásokból az agrártárca kizárólag az idei keretből csoportosítna át elsősor-

ban maradványpénzeket, és azokat is részben környezeti célokat szolgáló tevékenységekre for-

dítaná.” (Németh Imre, 2004. 12. 29.) 

„A forrás átcsoportosításával azt a kockázatot kívánjuk kiszűrni, hogy az esetlegesen fel nem hasz-

nált pénz elvesszen Magyarország számára.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 
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„Nem átcsoportosításról van szó, hanem egy olyan pénznek a hasznosításáról, amelynek a kifize-

tése kétségessé vált 2004. év végére.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 

„Nem átcsoportosításról van szó, hanem egy ki nem fizethető pénz hasznosításáról.” (Dékány 

András, 2005. 01. 05.) 

„A kormány úgy fogadta el az agrártárca javaslatát, és döntött ennek a pénznek a felhasználásár, 

hogy egyszeri és kivételes alkalomról van szó. 2005 teljes év, innentől kezdve a vidékfejlesztési 

pénzek már csak erre fordíthatók. Sem átcsoportosításról, sem más technikai, pénzügyi átcso-

portosításról.” (Dékány András, 2005. 01. 05.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Az NVT-ben a „támogatási év” szeptember 1-től augusztus 31-ig terjed, tehát e rendszer sze-

rint még időben vagyunk. A pályázatok meghirdetésére a továbbiakban mindig tavasszal (leg-

közelebb 2005. márciusában), a támogatási határozatok kiadására koraősszel, a kifizetésekre 

pedig a naptári év elején, a vegetáció indulása előtt kerül sor. 

− Az NVT-ben 2004-2006-ra rendelkezésre álló forrásokat n+2 évig, azaz 2008. végéig kell 

lekötnünk. „Maradványpénz” ennek megfelelően csak 2008-ban keletkezhetne, ha addig nem 

tudnánk a rendelkezésre álló összesen mintegy 190 milliárd Ft vidékfejlesztési forráskeretet 

felhasználni. Ennek igen kicsi a valószínűsége, hiszen ha a 2004-ben igényelt forrás (becsült 

értéke mintegy 70 milliárd Ft) semmit nem emelkedne, akkor is kevés lenne a teljes összeg a 

hátralevő és a felhasználásra rendelkezésre álló 4 év várható igényeinek kielégítésére. Hát 

még akkor, ha figyelembe vesszük, hogy maguk az FVM előterjesztések is dinamikus növe-

kedéssel számolnak (6.1.9. melléklet). 

− Honnan tudhatta egyébként a tárca a brüsszeli előterjesztés időszakában, hogy „maradvány-

pénzek” keletkeznek, hiszen még a benyújtott kérelmek feldolgozása sem történt meg. Ráadá-

sul az egyik jogcím, és éppen a tárca vezetői által gyakran hivatkozott „EU-állatjóléti, higié-

niai és környezetvédelmi követelményeinek való megfelelés támogatása” kérelmeinek benyúj-

tási határideje csak 2005. április 30-án(!) jár le, a „Mezőgazdasági területek erdősítése” jog-

címet pedig a tárca maga tervezi ismét megnyitni. Egyébként ez is jelzi: a tárca pontosan tuja, 

hogy a jogcímek bármikor ismét megnyithatók, ha a kérelmek száma túlságosan kevés lenne. 

− Nem igaz, hogy átmeneti megoldásról van szó, mert az FVM saját belső anyagai szerint nem 

csak a 2004. évi összeget, hanem a 2005. (20%) és 2006. évit (15%) is tovább akarja csök-

kenteni – a három évre vonatkozóan összességében 20 %-kal (6.1.3. melléklet). Ráadásul a 

2005. évi költségvetési törvény agrárfejezete már eleve közel 20 milliárd forinttal, több, mint 

30 %-kal kisebb forrást tartalmaz az NVT programjainak végrehajtására, mint a Brüsszellel 

2004. augusztusában épphogycsak aláírt NVT megegyezés pénzügyi terve (lásd korábban a 

2. fejezetben). 

 

4. FVM álláspont: A csak területalapú támogatásban részesülő gazdálkodókhoz képest a környe-

zetgazdálkodási programokban résztvevők igazságtalan forrástöbblethez jutnak. A vidékfejlesz-

tési programok támogatására így is többszöröse jut, mint a korábbi években. Egyébként is a 

szűkösen rendelkezésre álló forrásokat racionálisabban is elkölthetnénk, minthogy vidékfejlesz-

tésre fordítjuk. 

 

Nyilatkozatok: 

Ha például egy vállalkozás mondjuk megkapja a 30 %-ot a gabona-, olaj- és fehérjenövényekre 

területalapú támogatásként, és nyer a környezetgazdálkodási pályázata is, akkor kap még hozzá 

20-25 ezer forintot. A forrásokat okszerűen, célszerűen használjuk fel. 2004-2006-ban a több-

szörösét kapják meg a környezetgazdálkodók is területalapú támogatás címén.” (Pásztohy And-

rás, 2004. 12. 21.) 
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„Vidékfejlesztésre még az átcsoportosítás esetén is az idén háromszor annyi pénz jut, mint a meg-

előző években és ez tendencia mindenképpen tovább folytatódik a jövőben.” (Németh Imre, 

2004. 12. 29.; 2005. 01. 04.) 

„Nem árt, ha az uniós csatlakozást követően a kormányzatot kicsit racionálisabb gondolkodás 

jellemzi.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

 

Az álláspont értékelése 

− A vidékfejlesztési, ezen belül az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések fejében a gazdák 

vállalják az adott rendszerek előírásait, a minőségi, környezetbarát agrár-szerkezetváltás vég-

rehajtását. Az ezekért járó kifizetés tehát nem ajándék, nem felelőtlen, irracionális pénzoszto-

gatás. A nyilatkozók láthatóan az agrár-környezetgazdálkodás alapvető logikájával sincsenek 

tisztában, vagy szándékosan félrevezető információkat közölnek. 

− A kormányzat részéről éppen az lenne a „racionális gondolkodás az uniós csatlakozást köve-

tően”, ha a minőségi szerkezetváltás európai útját követné, és felhasználná az erre rendelke-

zésre álló közösségi forrásokat. 

 

5. FVM álláspont: A költségvetés nehéz helyzete indokolja a forrásátcsoportosítást. 

 

Nyilatkozatok: 

„Az átcsoportosítás egyben költségvetési kényszer is, hiszen a fel nem használt uniós vidékfejlesz-

tési forrásokkal csökkenthető a központi költségvetésnek az a terhe, amelyet a közvetlen kifize-

tések mellé adható nemzeti kifizetés jelentene” (Maácz Miklós, 2004. 12. 14.) 

 „Ha az átcsoportosítás nem történik meg, akkor jövőre a tárca nem tudja támogatni az állatjóléti 

és egyéb állattenyésztési beruházásokat, mert a közvetlen kifizetések nemzeti hányada és az 

agrárhitelek állam által fizetett kamatterhei felemésztik a lehetőségeit.” (Németh Imre, 2004. 

12. 29.) 

„A nemzeti támogatás 2005. évi keretének működtetésére vonatkozóan meg kell várni a költségve-

tési feltételek biztosítását. Ehhez a 2004. évi vidékfejlesztési maradványpénzek átcsoportosítá-

sát jóvá kell hagyatni Brüsszellel, ami hosszabb időt vesz igénybe.” (Németh Imre, 2004. 12. 

31.) 

 

Az álláspont értékelése 

− A Franz Fischler EU főbiztos október 20-ai levelében (6.1.1. melléklet) foglaltak alapján a 

tárca maga elvégezte az átcsoportosítási lépés kockázatelemzését (6.1.2. melléklet). Ebben a 

szakmai elemzésben a tárca e területért felelős szakmai vezetője maga szögezi le, hogy: „A 

vonatkozó 817/2004/EK rendelet 51. cikkelye alapján nyilvánvaló, hogy a Bizottság számára 

a módosítás indokaként nem elfogadható csupán a költségvetési helyzetre való hivatkozás. 

Ettől eltérő indoklás viszont csak az első teljes körű támogatási kérelem-befogadás után le-

hetséges. Szolid hivatkozási alap nélkül viszont a Bizottság különböző szolgálataival lefolyta-

tandó belső egyeztetés ideje és végkimenetele erősen kérdéses.” 

− Miután az átcsoportosítási kérelem brüsszeli benyújtását megelőzően még a kérelmek feldol-

gozása sem történt meg, nem hogy „teljes körű támogatási kérelem-befogadás” történt volna, 

a költségvetési hiányon túl egyéb, a kérelmek mennyiségével és minőségével kapcsolatos in-

dok az átcsoportosításra nem hozható fel, vagy legalábbis az EU bizottság félrevezetését szol-

gáló, megalapozatlan magyarázkodásnak tűnhet. 

 

6. FVM álláspont: Ezzel a lehetőséggel a többi újonnan csatlakozó ország is élt.  
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Nyilatkozatok: 

„Az átcsoportosítás nem egyedi kezdeményezés, hiszen az EU 10 új tagállamából az összes mező-

gazdasági ország ilyen kérelemmel folyamodott Brüsszelhez.” (Maácz Miklós, 2004. 12. 14.) 

„Ezzel a lehetőséggel rajtunk kívül az összes csatlakozó ország élt már.” (Németh Imre, 2004. 12. 

17.) 

„A 10 csatlakozó országból 9-en kérik ezt a lehetőséget.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Nem élt az összes csatlakozó ország ezzel az átcsoportosítási lehetőséggel. 

− Az átcsoportosítás kezdeményezését az érintett országok az NVT tárgyalási folyamatában tet-

ték meg, erre hosszú időszak állt rendelkezésre. Egyebek mellett ezért is fejezi ki csodálkozá-

sát Franz Fischler Németh Imréhez írt októberi levelében (6.1.1. melléklet), hiszen nemrég 

írta alá Magyarország az NVT-re vonatkozó megállapodást Brüsszellel, s ezután alig 1 hónap-

pal kezdeményezi a „kényes egyensúlyokra épülő” megállapodás módosítását. 

− Nem mindegy, hogy milyen szintről kezdeményezi egy ország vidékfejlesztési forrásai csök-

kentését. Tény, hogy Magyarország a koppenhágai megállapodás agrárfejezetében 1 ha me-

zőgazdasági területre vetítve a 10 csatlakozó ország közül a legkisebb vidékfejlesztési forrás-

hoz jutott/forrást kért. Ezt a hibás döntést teszi még súlyosabbá a magyar kormány, ha tovább 

csökkenti az egyébként is legalacsonyabb vidékfejlesztési forráskereteket. 

 

7. FVM álláspont: A vidékfejlesztési források csökkentése szempontjából nehezen érthető magya-

rázatok. 

 

Nyilatkozatok: 

„A fő érv az, hogy minden létező uniós forrást a mezőgazdaság maximálisan a vidékfejlesztés, a 

környezetgazdálkodás érdekében használjon ki.” (Pásztohy András, 2004. 12. 21.) 

 „A vidékfejlesztésre szánt forrásokat szeretné az agrárkormányzat minél gyorsabban és hatéko-

nyabban eljuttatni azokba a kistérségekbe, ahol fel kell gyorsítani a szerkezetváltást, és segíteni 

kell a mezőgazdaságból kiszorulók foglalkoztatását.” (Pásztohy András, 2004. 12. 22.) 

 

Az álláspont értékelése 

− A „fő érv” eléggé meglepő, mert ha a kormány tényleg „a vidékfejlesztés, a környezetgazdálkodás 

érdekében” akar „minden létező uniós forrást” felhasználni, akkor ennek finoman szólva nem a 

legmegfelelőbb módja, ha a forrásokat éppen az NVT-től vonja el. 

− Ahhoz, hogy a vidékfejlesztési források „gyorsan és hatékonyan” eljuthassanak az ezekre 

„rászoruló kistérségekbe”, annak első feltétele az, hogy ezek a források az NVT-ben marad-

janak. Persze ha kevesebb a forrás, az még gyorsabban célba juttatható. 
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3.2. AZ EGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INDOKOK 

3.2.1. Agrár-környezetgazdálkodás 

FVM álláspont: Az igen bonyolult, új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételez-

hető, hogy a helyszíni ellenőrzések keretében feltárásra kerülő hiányosságok a jogosultak nagy 

részénél a teljes támogatás részbeni csökkentését eredményezik. A korábbi hazai gyakorlatnál 

sokkal szigorúbb feltételrendszer és a gazdálkodók tapasztalatlansága és forráshiánya miatti 

túlvállalás várhatóan a program első évében a tervezettnél alacsonyabb effektív kifizetési 

igényt jelent majd. Egyébként is túldimenzionált, túl ambiciózus a program, és a forrásainak 

mértéke. Ekkora forrást a gazdák felkészületlensége és az ellenőrzési feltételek teljesíthetetlen-

sége miatt úgy sem tudnánk igénybe venni. A keret még a csökkentés után is közel háromszo-

rosa lenne a 2003-as forrásnak. 

 

Idézetek a dokumentumokból:  

„Ugyan az intézkedés a magas fajlagos támogatások miatt igen vonzó, a program felfutása va-

lójában csak a 2.-3. évtől várható.” (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.; 

társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter, 2004. december 17.) 

„A támogatási kérelmek beadási határideje 2004. november 26-án lejárt. Az intézkedés a magas 

fajlagos támogatások miatt igen vonzó. A beérkezett támogatási kérelmek száma hatszor eny-

nyi, mint az előző, nemzeti támogatásból megvalósult program esetén (lásd 2.1.2. fejezet). 

Másrészt az NVT-ben foglalt programok sikeressége döntően a támogatásigénylőktől függő. 

E mellett a figyelembe kell venni, hogy a menedzsment és az ellenőrzési rendszer is teljesen 

új.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 „Az igen bonyolult új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételezhető, hogy a be-

nyújtásra kerülő kérelmek forrásigénye messze meghaladja a megítélésre kerülő támogatástö-

meget. Ugyancsak valószínű, hogy a helyszíni ellenőrzések keretében feltárásra kerülő hiá-

nyosságok a jogosultak nagy részénél a teljes támogatás részbeni csökkentését eredményezi. 

A korábbi hazai gyakorlatnál sokkal szigorúbb feltételrendszer és a gazdálkodók tapasztalat-

lansága és forráshiánya miatti túlvállalás várhatóan a program első évében a tervezettnél ala-

csonyabb effektív kifizetési igényt jelent majd.” (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 2004. 

november 11.; társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesz-

tési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.) 

„A program eredeti benyújtása előtt az ex-ante értékelők jelezték, hogy az intézkedés felülterve-

zett. A STAR Bizottság által 2004. júliusában jóváhagyott végső változat több eredetileg be-

tervezett alintézkedést már nem tartalmazott, illetve több jogcímnél csökkentett fajlagos tá-

mogatási összegeket szerepeltetett, viszont a pénzügyi tábla a csökkentés előtti előirányzato-

kat tartalmazta. A jelenlegi módosítás így tekinthető az eredeti intézkedés pénzügyi terve „ter-

mészetes” korrekciójának is.” (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.; tár-

sadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 

2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter, 2004. december 17.) 

„A jelenleg jóváhagyott program benyújtása előtt az ex-ante értékelők jelezték, hogy az intézke-

dés felültervezett, csökkentésére nem került sor. A jóváhagyott terv végül több jogcímnél – az 

EU szakértők által indokoltnak tartott - csökkentett fajlagos támogatási összegeket szerepel-

tetett, a pénzügyi tábla a azonban a csökkentés előtti előirányzatokat tartalmazta. A jelenlegi 
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módosítás így tulajdonképpen tekinthető az eredeti intézkedés pénzügyi terve „természetes” 

korrekciójának is.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 

20.) 

„Fontos megjegyezni, hogy az így rendelkezésre álló keret is közel háromszorosa a 2003. évi 

nemzeti támogatási előirányzatnak.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földmű-

velésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.; Monitoring Bizottsági előterjesz-

tés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 17.; Az NVT-re vonatkozó 

EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 „Az igen bonyolult, új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételezhető, hogy a hely-

színi ellenőrzések keretében feltárásra kerülő hiányosságok a jogosultak nagy részénél a teljes 

támogatás részbeni csökkentését eredményezi. A korábbi hazai gyakorlatnál sokkal szigorúbb 

feltételrendszer és a gazdálkodók tapasztalatlansága és forráshiánya miatti túlvállalás vár-

hatóan a program első évében a tervezettnél alacsonyabb effektív kifizetési igényt jelent 

majd.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

„A Terven belül az agrár-környezetgazdálkodás viszonylagos térvesztése kis jelentőséggel bír, 

tekintve a megelőző nemzeti támogatási jogcímhez kapcsolódó igény- és forrás-szintet (lásd: 

2.1.2. fejezet). Így a 2004. évi módosítás a Terv belső konzisztenciáját nem torzítja, viszont a 

jelenlegi szociális és gazdasági igényeknek megfelelően javítja azt.” (Az NVT-re vonatkozó 

EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.)  

„A töredék évben sem Magyarország, sem a velünk együtt csatlakozó 9 ország nem tudja kielé-

gíteni a környezetgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feltételeket, és nem is tudnánk 

igénybe venni ezt a forrást.” (Németh Imre, 2004. 12. 17.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Az NVT jogcímeinél – szemben az AVOP-pal – az eljárásrend nem bonyolult. Gyakorlatilag 

azonos az egyszerű gazdaregisztrációval, annyi kiegészítéssel, hogy meg kell jelölni azt a gaz-

dálkodási rendszert/programot, amelyben részt kíván venni a gazda, ki kell nyilvánítania, 

hogy elfogadja annak gazdálkodási előírásait, és meg kell adnia azokat a területeit, amelyekkel 

a programhoz csatlakozni akar. Tervet nem kell készíteni, gazdaönrészre nincs szükség, és 

már 0,3-0,5 ha területtel csatlakozni lehet a programhoz. Az eljárásrend bonyolultságára való 

hivatkozás tehát csak a gazdák elriasztását szolgálja. 

− A helyszíni ellenőrzések „a jogosultak nagy részénél” nem eredményezhetik a forrásmegvo-

nást, hiszen a gazdák jelentős része már 3. éve részt vesz ezekben a rendszerekben, ismeri 

ezeket. A helyszíni ellenőrzés évente a gazdák véletlenszerűen kiválasztott 5 %-át érinti, ami 

elvileg is kizárja, hogy többségüket forrásmegvonás sújtsa. Egyébként a részbeni forrásmeg-

vonás nem létezik, hiszen a hektáronkénti kifizetés a vállalt intézkedés költségnövelő vagy 

jövedelemcsökkentő hatásainak 20 %-os prémiummal emelt kompenzálását jelenti, az tehát 

nem jutalom. A játékszabályok súlyos és többszöri megsértése a teljes összeg megvonását 

jelentheti. Mindaddig azonban, amíg ez nem következik be, a teljes hektáronkénti összeg ki-

fizetésre kerül, részbeni megvonás tehát nem létezik. 

− A csökkentett keret (12 milliárd Ft) 20 %-os nemzeti része 2,4 milliárd Ft. 2003-ban a nemzeti 

költségvetés 4,5 milliárd Ft-ot fordított erre a programra, a csökkentéssel tehát a magyar nem-

zeti költségvetés részvételét a programban az előző évinek közel felére csökkenti a kormány. 

Ez rossz jelzés a gazdáknak és az EU-nak is. Jelzi, hogy a magyar kormány nem érdekelt a 

minőségi, környezetbarát agrárstratégia-váltásban, a vidék gazdasági és társadalmi stabilizá-

lásában. 

− Hogy a forrás nem túldimenzionált, azt a közel 50 milliárd Ft-os forrásigény is jól jelzi, melyet 

a csökkentés nélkül rendelkezésre álló keret (20 milliárd Ft) is csak 40 %-os mértékben képes 

kielégíteni. 
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− A 3. évébe lépett agrár-környezetgazdálkodási program esetében a kérelmek száma (2002: 

4500, 2003: 7500, 2004: 32200 kérelem) 3 év alatt 7-szeresére, az igényelt összeg (2002: 5 

milliárd Ft, 2003: 10 milliárd Ft, 2004: 46,6 milliárd Ft becsült igény) pedig 9-szeresére, azaz 

robbanásszerűen növekedett. Az tehát, hogy éppen ettől a területtől tervezi az átcsoportosítási 

kérelem arányaiban a legtöbb forrást elvonni, teljességgel érthetetlen és magyarázhatatlan. Ezt 

a lépést az pedig végképp nem magyarázza, hogy a korábbi években is kicsi volt az e területre 

fordított összeg. Az NVT éppen hogy ezt az anomáliát akarta megszüntetni, közelítve az ag-

rár-környezetgazdálkodásra szánt forráskeretet a gyorsan növekvő igényekhez. A pénzügyi 

hangsúlyok, a források belső arányai tehát – az előterjesztő kijelentésével szemben – alapve-

tően megváltoznak, amit semmi nem indokol. 

− A tárca folyamatosan úgy érvel, hogy sok nekünk ez a forrás. Ez önmagában is nehéz hely-

zetbe hozza az országot, amikor most zajlanak a 2007-2013-as európai költségvetési tárgya-

lások, amelyeken feltétlenül több forrást kellene megszereznünk a minőségi agrár-szerkezet-

váltást, a vidék modernizálását segítő vidékfejlesztési, agrár-környezetgazdálkodási források-

ból, mint ahogyan azt Koppenhágában tettük. 

 

3.2.2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 

FVM álláspont: Az NVT végső változatában kisebb támogatott területtel és alacsonyabb hek-

táronkénti támogatási összeggel szerepel az intézkedés, mint az eredeti elképzelések szerint. A 

csökkentett mértékek finanszírozását a csökkentett forrás is fedezi. Várható bővülése a követ-

kező évek megemelt forráskeretéből fedezhető lesz. 

 

Idézetek a dokumentumokból:  

 „A jogcím az eredeti benyújtást megelőzően mind a területek mértékében, mind pedig a fajlagos 

támogatás tekintetében csökkent az előirányzat csökkenése nélkül. Ennek következtében a je-

lenlegi becsült támogatási igény – az MVH előzetes számításai szerint - 8 millió euró körül 

van. Az előirányzat 8 millió euróval való csökkentése után is még több mint 16 millió euró áll 

rendelkezésre. A program várható bővülése a következő évek megemelt előirányzatából fedez-

hető lesz.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter, 2004. december 15.) 

„A jogcím az eredeti benyújtást megelőzően mind a területek mértékében, mind pedig a fajlagos 

támogatás tekintetében csökkent, az előirányzat csökkenése nélkül. Ennek eredményeképpen 

a jelenlegi becsült támogatási igény – az MVH előzetes számításai szerint - 8 millió euró körül 

van. Az előirányzat 8 millió euróval való csökkentése után is még több mint 16 millió euró áll 

rendelkezésre. A program várható bővülése a következő évek megemelt előirányzatából fedez-

hető lesz.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Szakmailag elhibázott a területek lehatárolása, ebből fakad a területcsökkenés. A lehatárolás 

részben olyan adatbázisokra alapul, amelyek alapján csak torz célterület-kijelölés születhetett. 

Így fontos térségek kimaradtak a programból. A lehatárolás sürgős felülvizsgálatra szorul, így 

a terület a lehetséges 10 %-os mértékig még jelentősen növelhető és növelendő. 

− A hektáronkénti kifizetések is nyomottak. Az EU vidékfejlesztési rendelete szerint azok ma-

ximális értéke 200 €/ha lehet. A magyar érték ennek alig 40 %-a. 

− A várható területnövekedés és fajlagos támogatásnövelés a források megtartását indokolja, 

annál is inkább, mert azok 2008. végéig (n + 2 évig) felhasználhatók. 
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3.2.3. Mezőgazdasági területek erdősítése 

Az NVT módosítás ehhez a területhez nem nyúlt hozzá. Érdekes módon az NVT Monitoring 

Bizottság ülésén a tárca úgy érvelt, hogy bár a beérkezett igények nem kötik le a rendelkezésre álló 

teljes forráskeretet, de a jogcímet 2005. januárjában ismét meg fogják nyitni, és így várhatóan lekö-

tésre kerülnek a források. Ez rámutat arra, hogy a tárca vezetése pontosan tudja: a forrásokat nem 

kell a tárgyévben lekötni, a jogcímek bármikor újra megnyithatók, ha kevés a beérkezett igény-

lés, és a 3 éves keretet n+2 évig, azaz 2008 végéig felhasználhatjuk. 

3.2.4. Korai nyugdíjazás 

A „Korai nyugdíjazás” jogcím megnyitásának 2006-ra halasztása fontosnak tűnő szempontra 

hívja fel a figyelmet, és rámutat bizonyos háttértörekvésekre.  

Az európai „Korai nyugdíjazás” jogcím mentén ugyanis a gazdák már akkor jogosulttá válnak 

a nyugellátás folyósítására, ha olyan adásvételi vagy ajándékozási szerződést mutatnak fel, amelyben 

átadják gazdaságukat, és befejezik mezőgazdasági tevékenységüket. Ennek a szerződésnek a jogo-

sultság megszerzése érdekében azt kell továbbá tartalmaznia, hogy a 40 évesnél nem idősebb vásárló 

vagy megajándékozott legalább 5 évig folytatja a mezőgazdálkodást, és 10 éven belül nem idegeníti 

(adja) el a birtokot. Ezt a legtöbb európai tagállamban általában családon belüli ajándékozással oldják 

meg. Az intézkedés célja tehát Európában a gazdálkodás folytonosságának, a generációk közti átme-

net zökkenőmentességének biztosítása.  

Az ehelyett működtetett „Földet életjáradékért” magyar program viszont életjáradékot annak 

a gazdának folyósít, aki földjét átadja a Nemzeti Földalapnak.  

Míg Európában tehát ezen eszköznek a célja a gazdálkodás folytonosságának fenntartása, 

és a családi gazdaságok megerősítése, addig a magyar program épp e folytonosság megszakítá-

sát, megszüntetését célozza.  

Minderről a gazdák mit sem tudnak. A kormány valószínűleg ezért hozott több ízben olyan ha-

tározatot, hogy gyorsítani kell a „Földet életjáradékért” programot, és valószínűleg ezért késlelteti 

az ezzel konkurens, a gazdák és a vidék számára sokkal kedvezőbb „Korai nyugdíjazás” európai 

jogcím megnyitását. 

3.2.5. Félig önellátó gazdaságok támogatása 

FVM álláspont: Kevés az erre a jogcímre benyújtott kérelem, és annak jelentős növekedése a 

meghosszabbított beadási határidő ellenére sem várható. Ez részben belső aránytalanságokkal, 

részben azzal magyarázható, hogy több támogatásra és információra lett volna a gazdáknak 

szükségük az adminisztrációt és jelentkezést illetően. Az igények növekedése a 2004-2006-os 

időszak végére várható. 

 

Idézetek a dokumentumokból:  

„A támogatási jogcím megnyitásától kezdve eddig 226 pályázati kérelem érkezett. A visszajelzé-

sek szerint a meghosszabbított támogatási kérelem beadási határidőig is összesen mintegy 

ezer kérelem várható. Ez a tény elsősorban a támogatási lehetőség újszerűségének, továbbá 

a támogatás összege és az adózási szempontok közti aránytalanságnak tudható be.” (Dr. Ma-

ácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.) 

„A támogatási jogcím megnyitásától kezdve eddig mintegy 1000 pályázati kérelem érkezett. A 

visszajelzések szerint a meghosszabbított támogatási kérelem beadási határidőig is összesen 

mintegy ezer kérelem várható. Ez a tény elsősorban a támogatási lehetőség újszerűségének, 

továbbá a támogatás összege és az adózási szempontok közti aránytalanságnak tudható be 

(igen nagy számú potenciális jogosult gazdálkodó semmiféle dokumentációval nem rendelke-

zik árbevételéről).” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földművelésügyi és 
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vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.) 

„A 2004. évben 1024 támogatási kérelem érkezett. Ez a tény az intézkedés újszerűségén kívül a 

következőknek is tulajdonítható: 

− jelentős számú potenciális kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő dokumentációval a 

bevételeit illetően, 

− némely szempontból a kalkulált jogosultsági kritériumok módosításra szorulnak: pl. a ker-

tészeti és szőlészeti termőterület maximumát illetően, 

− a potenciális kedvezményezetteknek további támogatásra van szükségük az adminisztrációt 

és a támogatásra való jelentkezést illetően.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés mun-

kaanyaga, 2004. december 20.) 

„A támogatási kérelmek számának jelentős növekedése a 2004-2006 éves időszak végén vár-

ható.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Ahogyan a tárca maga is beismeri, a gazdák e jogcím igénybe vételéhez vajmi kevés segítsé-

get, támogatást és információt kaptak. A tárca feltételezhető eligazítása alapján a pályázatok-

kal foglalkozó területi szervek inkább lebeszélték a potenciális érdeklődőket, a 10 ha alatti 

földterülettel rendelkező gazdákat e jogcímről.  

− A tárca által is előre jelzett – várhatóan növekvő – igények nem indokolják a forráselvonást, 

hiszen a jelenleg még lekötetlen források e jogcím esetén is n+2 évig, vagyis 2008-ig felhasz-

nálhatók.  

 

3.2.6. Termelői csoportok létrehozása 

FVM álláspont: A jogcím kedvezményezettjei a végleges elismeréssel rendelkező termelői cso-

portok. Bár ezek száma várhatóan növekedni fog, de előre jelezhető forrásigényüket a csök-

kentett keret is képes fedezni. 

 

Idézetek a dokumentumokból:  

„A támogatási jogcím kedvezményezettjei az elismert termelői csoportok. Eddig összesen 10 db 

támogatás igénylés érkezett erre a jogcímre. A korlátozott számú még be nem jelentkezett 

termelői csoportok várható és benyújtott kérelmek -árbevétel alapú- támogatás-szükséglete a 

rendelkezésre álló csökkentett forrásból is kielégíthető.” (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 

2004. november 11.) 

„A támogatási jogcím kedvezményezettjei az elismert termelői csoportok. Eddig összesen 10 db 

támogatás igénylés érkezett erre a jogcímre, mivel az igénylés alapfeltételét képező végleges 

elismerést lassú ütemben kérik meg a csoportok. A még be nem jelentkezett termelői csoportok 

várható, és a már benyújtott kérelmek - árbevétel alapú- támogatási szükséglete - tekintettel 

az évi maximum 100 000 eurós támogatási felső határra is - a rendelkezésre álló csökkentett 

forrásból (mintegy 2 millió euró) is biztonságosan kielégíthető.” (társadalmi egyeztetésre ké-

szült előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.) 

„Az intézkedés potenciális kedvezményezettjei a hivatalosan elismert termelői csoportok. Eddig 

10 támogatási kérelem érkezett az intézkedés alapján. Amint a termelői csoport a hivatalos 

elismerését megkapja jogosult lesz a támogatásra. A befogadott kérelmek támogatási igénye 

(a bevételek alapján) – figyelembe véve a 100 000 eurós évi maximális támogatási összeget is 

– biztonságosan kielégíthető a csökkentett támogatási forrásból is (~ 2 millió Euro).” (Az 

NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 
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Az álláspont értékelése 

− A tárca elfelejti említeni, hogy a jogcím megjelenésének hatására igen kedvező folyamat in-

dult el. Megbízható információk szerint több mint 100 termelői csoport alakult igen rövid idő 

alatt, és kérte végleges elismerését. Ezek a kérelmek ott fekszenek az FVM döntéshozói asz-

talán. A forráselvonás ezt a lendületet töri meg.  

− Ez annál inkább szomorú, mert teljesen ellentétes azzal az európai elképzeléssel, hogy a ki-

sebb mozaikokból, kis- és közepes méretű családi (egyéni) gazdaságokból álló szerkezet piaci 

versenyképességét éppen azáltal akarja növelni, hogy minden erővel és jelentős közösségi 

forrásokkal támogatja e kisebb egységek társulását, és közös piacra jutását. 

− Célszerű lenne azért is megvárni a bejelentkezett csoportok elismerését, mert a rendelkezésre 

álló források e jogcím esetén is n+2 évig, azaz 2008 végéig felhasználhatók, így jelenleg 

semmi nem veszélyezteti azok lehívását. 

 

3.2.7. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való meg-
felelés elősegítése 

FVM álláspont: Bár a jogcím április 30-áig nyitott, mindezidáig kevés igénylés érkezett. 

Egyébként is az intézkedés a kis- és közepes méretű állattartó telepeket célozza, melyek közép-

távon a támogatás iránt csak a megfelelő, intézkedés-specifikus tanácsadói és szakértői háttér 

létrejötte után képesek megfelelő érdeklődést mutatni. 

 

Idézetek a dokumentumokból:  

 „Az intézkedésre eddig kevés számú támogatási igénylés érkezett. Ez a jogcím hosszú távon nyi-

tott, a beadási határidő 2005. április 30., a beérkezett pályázatok számát tekintve időarányo-

san nem indokolható a jelenleg fennálló támogatási összeg nagyságát megtartani.” (Dr. Ma-

ácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.)  

„A jogcím a közepes méretű állattartó telepeket célozza meg, amelyek várhatóan csak közép tá-

von, megfelelő intézkedés-specifikus szaktanácsadási háttér megteremtése esetén mutatnak 

majd fokozottabb érdeklődést.” (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.) 

„A jogcím a kis- és közepes méretű állattartó telepeket célozza meg, amelyek várhatóan csak 

közép távon, megfelelő intézkedés-specifikus szaktanácsadási háttér megteremtése esetén mu-

tatnak majd fokozottabb érdeklődést.” (társadalmi egyeztetésre készült előterjesztés, földmű-

velésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december 15.) 

 „Az intézkedés a kis- és közepes méretű állattartó telepeket célozza, melyek középtávon a támo-

gatás iránt csak a megfelelő, intézkedés-specifikus tanácsadói és szakértői háttér létrejötte 

után képesek megfelelő érdeklődést mutatni.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés mun-

kaanyaga, 2004. december 20.) 

„A várható támogatási kérelmek többsége beruházás jellegű, amelyek beadásához megfelelő elő-

készítő munkafolyamatok szükségesek.” (Az NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munka-

anyaga, 2004. december 20.) 

„Eddig mindössze két kérelem érkezett, bár ez a jogcím hosszú ideig nyitott: a kérelmek végső 

beadási határideje 2005. április 30. Tekintettel a benyújtott támogatási kérelmek számára 

nem indokolt, hogy a 2004. évre az intézkedés a jelenlegi forrásösszeggel rendelkezzen. ” (Az 

NVT-re vonatkozó EU előterjesztés munkaanyaga, 2004. december 20.) 

 

Az álláspont értékelése 

− Az, hogy a jogcím megnyitását követő másfél-két hónapban kevés kérelem érkezett, értelmez-

hetetlen egy olyan jogcím esetén, amelynek pályázati határidejének lejártáig a kijelentés 
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időpontjában még 4-5 hónap hátra volt. A helyzet reális megítéléséhez meg kellene várni tehát 

2005. április 30-át, a pályázati határidő lejártát. 

− Éppen a kis és közepes méretű állattartó gazdaságok és telepek vannak végveszélyben. Ezért 

nem azt kellene felemelt kézzel mondani, amit a 2004. március 18-ai agráriummal foglalkozó 

kormányülésre készült előterjesztés tesz, hogy 40-45 ezer állattartó gazdaság – elsősorban az 

EU követelményeknek való meg nem felelése miatt – tönkre fog menni, hanem  

 fel kéne hívni az érintettek figyelmét arra, hogy ez a jogcím életmentő lehet a kis és kö-

zepes méretű állattartó gazdaságok számára, másrészt  

 segíteni kellene őket e források igénybe vételében, harmadsorban 

 végképp nem volna szabad ettől a jogcímtől és így a kis és közepes mérető állattartó gaz-

daságoktól forrásokat elvonni. 

− Arrogáns kijelentés az, hogy ezek iránt a gazdák „nem képesek megfelelő érdeklődést mu-

tatni”. Inkább az lehet az igazi érv, hogy ezen a jogcímen az 1 kérelmező által igénybe 

vehető összeg felső korlátos, ezért a nagy agráripari, állattenyésztési tőkés társaságok 

számára nem vonzó, a kisebbek pedig nem érdekesek!!! 

 

3.2.8. Technikai segítségnyújtás 

FVM álláspont: A programmal kapcsolatos gazdaképzési, tájékoztatási, tanácsadási, admi-

nisztratív segítési feladatok ellátása és a program hatékony végrehajtása, lebonyolítása a csök-

kentett összeggel is elvégezhető. 

 

Idézetek a dokumentumokból:  

 „Az eddig megtervezett és folyamatban lévő, az NVT-vel kapcsolatos végrehajtási, képzési és 

tájékoztatási feladatokra a lecsökkentett összegű TS forrás is elegendőnek tűnik. ” (Dr. Maácz 

Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.)  

 

Az álláspont értékelése 

− Elképesztő az az arrogancia, amellyel a tárca e jogcímnek – a 2005-ös költségvetési törvény 

alcímei szerinti – több, mint 60 %-os megkurtítását indokolja (lásd korábban: 2. fejezet és 

6.1.11. melléklet). Az az FVM írja le, hogy sokkal kevesebb is elégséges a gazdák felkészí-

tésére, képzésére, informálására, az őket segítő tanácsadó rendszer kiépítésére, amely szinte 

semmit nem tett a gazdák felkészítéséért. Ráadásul ugyanez az FVM írja az átcsoportosítási 

kérelem brüsszeli előterjesztésében, hogy a magyar gazdák felkészületlenek e programok fo-

gadására. Úgy tűnik ebből, hogy a tárca nem is érdekelt a sikeresen pályázok arányának nö-

velésében. 
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4.  A MÓDOSÍTÁSI FOLYAMAT ÉS TANULSÁGAI  

4.1. ELŐZMÉNYEK 

Az FVM forrásátcsoportosítási szándékai nem előzmények nélkül valók, sőt egy folyamat szer-

ves részének tekinthetők, melynek forrásvidéke valahol az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején 

található. Ennek a folyamatnak csak legutolsó, az EU csatlakozást megelőző néhány momentumát 

villantjuk fel, melyek jelzik e folyamat „szerves” voltát.  

4.1.1. A koppenhágai megállapodás 

A koppenhágai megállapodás (2002. december 13.) agrárfinanszírozási fejezete önmagában is 

számos tanulsággal szolgál. Elemezve a csatlakozás első három évének számait az alábbi fontosabb 

megállapítások tehetők (6.5.2. melléklet).  

a) A 10 csatlakozásra váró ország – az EMOGA garanciarészlegében rendelkezésre álló – teljes ag-

rártámogatási EU forráskerete a 2004-2006-os időszakra mintegy 9,8 milliárd euró, amelyből 52 

%-ot (5,1 milliárd eurót) tesznek ki a második pilléres, vidékfejlesztési (ökoszociális) forrás-ke-

retek, és 48 %-ot (4,7 milliárd eurót) az első pilléres, termelési típusú (direkt és piaci) támogatá-

sok.  

b) A 40 millió hektár csatlakozó mezőgazdasági területre biztosított mintegy 9,8 milliárd euró for-

ráskeret több, mint 47 %-át Lengyelország, 15 %-át Magyarország, 11 %-át pedig Csehország 

szerezte meg. A fennmaradó 7 ország a teljes összeg 27 %-án osztozik. Az 1 ha mezőgazdasági 

területre jutó közösségi források 3 éves teljes értékét tekintve Magyarország a 6. helyre került.  

c) A termeléshez, mennyiségekhez, „kvótákhoz” kötött un. 1. pilléres, régi típusú közösségi agrár-

támogatási keretek tekintetében Magyarország a második legnagyobb hektáronkénti értéket érte 

el. E támogatások elsősorban a GOFR (gabona-, olaj-, fehérje- és rost-) növényeket termelő, zö-

mében a legjobb adottságú agrárterületek (3-3,5 millió ha) közepes és nagyüzemeinek verseny-

pozícióját javítják. A Világgazdasági Kutatóintézet becslése szerint ennek következtében „az 1. 

pilléres agrártámogatások mintegy 90 %-át a regisztrált termelők nem több, mint 5 %-a fogja 

élvezni. […] Egyértelmű, hogy a nagytermelők lesznek olyan helyzetben, hogy a támogatásokhoz 

hozzájussanak. […] Ha a támogatások elosztásának fenti egyenlőtlensége beáll, akkor erőteljes 

polarizáció kezdődik majd meg az agrártermelők között, és nőni fog az agrárszektort elhagyók 

száma.” (Kiss, 2003)  

d) A 2. pilléres vidékfejlesztési (ökoszociális) agrártámogatási keretek tekintetében Magyarország – 

feltételezhetően az 1. pilléres erőfeszítések és a 2. pilléres lehetőségek iránti meglehetős érdekte-

lenség következtében – a 10 ország közül az utolsó helyre került, a legkisebb hektáronkénti érté-

ket érte el (3. ábra)!  
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3. ábra: A csatlakozó országok 2004-2006-os 2. pilléres közösségi agrártámogatási kereteinek 1 ha mező-

gazdasági területre vonatkoztatott értékei  

 

Ez nem volt túl jó hír a zömében környezetileg érzékeny, sérülékeny és egyúttal jelentős munka-

nélküliséggel küzdő mintegy 3 millió ha mezőgazdasági terület, e területek mintegy 900 ezer mikro, 

kis és középbirtoka, a vidék igen jelentékeny része, az itt élő családok és a természeti környezet szá-

mára. Szlovénia, Lengyelország vagy akár Szlovákia valószínűleg határozottan törekedtek – és az 

ábra alapján nem is eredménytelenül – e keretek lehető legnagyobb kiterjesztésére.  

Ezek az eredmények és országonkénti eltéréseik nem véletlenül születtek, azok eltérő értékren-

deket és szándékokat tükröznek. E törekvések mibenlétéről sok mindent elárulhat egy európai agrár-

ügyekkel foglalkozó, a magyar tárgyalódelegációhoz közel álló tanácsadó, konzultációs cég stratégiai 

tanulmánya (www.agrar-europa.hu/cikkek/uzem.html), amely egyebek mellett a következőket ja-

vasolta:  

„A csatlakozásig tartó időszakban a magyar agrárpolitika a »felső harmad« gazdálkodóira kon-

centráljon, és minden rendelkezésre álló eszközzel erősítse meg (ár)versenyképességi helyzetüket. A 

fő feladat az árutermelő üzemek jövedelemtermelő képességének erőteljes növelése. Külön stratégiát 

kell kidolgozni az átmeneti csoportba tartozók egy részének megerősítésére és valódi business 

farmmá történő »feljavítására«. A CAP köréből kikerülő, önellátó »üzemek« jövőképét ki kell dol-

gozni, és részben agrárpolitikai, de nagyobbrészt más, vidék és szociális politikai eszközökkel kell 

biztosítani fennmaradásukat. […] Ezzel kapcsolatban agrárpolitikusaink rendkívül fontos feladata 

tisztázni az Unió szakértőivel, hogy e legkisebb méretkategóriába tartozó háztartások túlnyomó több-

sége nem fog agrártámogatási alannyá válni a csatlakozás után. Ez máris sok félreértés okozója 

Brüsszelben.”  

Ez világos beszéd! A birtokok kétharmadával egyszerűen nem kell foglalkozni, hanem arra kell 

törekedni, hogy a fölső egyharmad, a legnagyobb birtokok, tőkebefektető társaságok, agráripari társas 

vállalkozások jussanak hozzá a teljes európai agrártámogatási kerethez. Sőt rá kell döbbentenünk 

Európát, hogy ostobaságot művel, amikor a kisebb birtokokat támogatja, és ennek jegyében modulá-

cióról, degresszióról, a nagybirtoktámogatás csökkentéséről beszél! A Koppenhágában elért első és 

második pilléres forráskeretek aránya e stratégiai elképzelés megvalósítását tükrözi.  
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4.1.2. A magyar vidékfejlesztési elképzelések, tervek, programok európai  
megítélése  

Az utolsó, csatlakozás előtti (2003 október végi) országértékelés négy területen súlyos hiányossá-

gokat állapított meg Magyarország felkészülésében. Ezek közül kettő (az európai források befogadását 

lehetővé tévő kifizető ügynökség valamint az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) kiépíté-

sének hiánya) intézményrendszerbéli, ám a másik kettő (az élelmiszeripari üzemekre vonatkozó köz-

egészségügyi követelményeknek való meg nem felelés, de még inkább a vidékfejlesztési intézkedések 

kidolgozásának, akkreditálásának és végrehajtása előkészítésének súlyos hiányosságai) tartalmi problé-

mákra utal. Arra enged következtetni, hogy Magyarország agrárszakmai, szakmapolitikai elitje az európai 

fejleményekről és lehetőségekről hallani sem akar! Ez – különösen a 2003. június 26-ai luxemburgi EU 

döntések valamint a magyar vidékfejlesztési elképzelések (AVOP, NVT, SAPARD11) 2003. július 4-ei 

brüsszeli bizottsági véleményezése ismeretében – finoman szólva is gyanakvásra adott okot! Miközben 

ugyanis a második pillérről a közbeszédben szó sem esett, azonközben – bármilyen meglepő is – készültek 

azok a tervek, amelyeket e pillér támogatott intézkedéseire vonatkozóan Magyarországnak az EU-hoz be 

kellett nyújtania. Az érintettek valószínűleg nem is sejtették, hogy e tervek közül az egyik (AVOP) akkor 

már a 24/d változatánál, a másik (NVT) pedig a 9/1. változatánál tartott, sőt, állítólag megtörtént azok 

„társadalmi vitája” is.  

Az elkészült és akkor brüsszeli egyeztetési fázisban lévő NVT-t és AVOP-ot azonban elsősorban 

az minősítette, hogy az 2003. október végi utolsó országértékelés azokat egyértelműen elutasította. 

Ez persze egyáltalán nem volt véletlen, és előzmények nélkül való. A vidékfejlesztéssel kapcsolatban 

benyújtott magyar tervekre 2003. július 4-én, Brüsszelben adott bizottsági vélemény keménysége 

és a régi típusú „agráripari modernizációs” elképzelésekkel kapcsolatos egyértelműen elutasító 

hangvétele és tartalma kijózanító lehetett volna. Az erről készült emlékeztető 

(www.nakp.hu/download/EU_misszio_email_2003.07.07.pdf) az AVOP-pal kapcsolatban pl. 

egyenesen így fogalmazott: „A Bizottság képviselői súlyos kritikával illették az EU-nak 2003. máju-

sában benyújtott – a Kormány által is jóváhagyott – AVOP-ot. Véleményük szerint a program össze-

állításakor Magyarország nem vette figyelembe a vonatkozó közösségi jogszabályban rögzített elve-

ket. A terv szinte teljesen a mezőgazdasági termelés fejlesztésére, általános feltételeinek javítására, 

ezen belül is a termelési célt szolgáló beruházások támogatására koncentrál. A közösségi elvárások-

kal ellentétben nem foglalkozik a vidéki térségek általános – a mezőgazdasági termelésen is túlmutató 

– fejlesztésével. A vidékfejlesztésnek, a CAP 2. pillérének célja a vidéki térségek revitalizálása. […] 

Elfogadhatatlan, hogy e szempontot Magyarország nem veszi figyelembe! […] Az aránytalanság 

oly mértékű, hogy a Bizottság ebben a formájában nem tudja támogatni a tervet. […] A Bizottság 

számára elfogadhatatlan az a megközelítés is, hogy bizonyos intézkedéseket kizárólag hazai forrá-

sokból kíván fedezni. Ez felveti annak a gyanúját, hogy a jogosultság elbírálását és a lebonyolítást 

nem a közösségi kritériumrendszer alapján kívánják végezni12. Abból kell kiindulni, hogy minden vi-

dékfejlesztési intézkedés finanszírozásának forrása az EMOGA. Amennyiben a társfinanszírozott kö-

zösségi hányad nem elegendő, a közösségi rendelkezéseknek megfelelően van lehetősége Magyaror-

szágnak a nemzeti hányad szükséges mértékű növelésére.” Az összeállítás végén az összegző értéke-

lés megállapítja: „A találkozó kapcsán egyértelművé vált, hogy mind az AVOP-ot, mind az NVT-t 

módosítani kell annak érdekében, hogy az elfogadásra kerülhessen.”  

A 2003. október végi országértékelés vidékfejlesztésre vonatkozó piros lapja ennek a júliusi ér-

téke-lésnek – egyáltalán nem meglepő – egyenes következménye volt.  

 
11 AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program  

NVT: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv  

SAPARD: Vidékfejlesztési Előcsatlakozási Alap 
12 Lehet, hogy a lényegre tapintottak? Lehet, hogy bújtatottan még ezeket a forrásokat is másoknak és más célokra akarja 

a hazai agrárpolitika juttatni, mint amit a vidékfejlesztés megkívánna? 
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4.1.3. Az események vélhető háttere 

A parlament elnök asszonya bizonyára nagyon jól látta a helyzetet, amikor 2003-an megállapí-

totta, hogy pártjában „az MSZP-ben egyszerre három párt van jelen: egy ideológiai, egy technokrata 

és egy zsákmányszerző párt”. Egyetértve vele és szíves engedelmével megjegyezve, hogy ez a diag-

nózis sajnos nemcsak a szocialistákra jellemző, egyúttal egy érzésünkkel kiegészítenénk gondolatait. 

Úgy tűnik számunkra, hogy az agrár- és vidékfejlesztési ügyekben ez utóbbi döntő többséggel ren-

delkezik, és kirajzolódik egy olyan stratégia, amely e „zsákmányszerzés” keretfeltételeit igyekszik 

minden erővel kialakítani, javítani, a „lezsugázók” játékterét növelni. De az eddigi rövid utalásokon 

túl mire alapozzuk ezeket a súlyos következtetéseket? Nézzünk néhány személyes tapasztalást, ri-

asztó jelet.  

Nekünk egyre inkább úgy tűnik, hogy az agrárium és a vidék szereplői, az agrár- és vidékpolitika 

által létükben mélyen érintettek szándékos elkeserítése és bizonytalanságban tartása zajlik, miközben 

a háttéralkudozások az agráripari lobbi érdekei mentén tovább folytatódnak. Ennek az elkeserítésnek 

és bizonytalanságban tartásnak része a tényleges európai lehetőségek és folyamatok szándékos el-

hallgatása.  

De mi lehet ennek a célja? Számos válasz elképzelhető erre a kérdésre, pl. egy olyan válasz is, 

amely szerint egyszerűen tájékozatlanságról, ostobaságról, az érintett döntéshozók, szereplők alkal-

matlanságáról van szó. Mi most mégis ezek közül a lehetséges válaszok közül egy másik elképzelhető 

forgatókönyvet szeretnénk Önökkel ismertetni, melynek meglétére számos jel utal. Ez pedig a föld 

és az ehhez kötődő várható európai források megszerzésének forgatókönyve. Ennek elvi menete a 

következő lehet:  

1. Az érintettek, vagyis a gazdálkodók, földtulajdonosok nem juthatnak információhoz a vázolt eu-

rópai átalakulási folyamatról, és forrásszerzési lehetőségekről! Ezek „kiszivárgását” minden esz-

közzel meg kell akadályozni! Néhány erre utaló személyes tapasztalás:  

• A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról (NAKP-ról) és annak bevezetéséről szóló 

1999-es kormányhatározat háttéranyagaként több ezer példányban elkészült részletes, több, 

mint 150 oldalas tanulmánykötetet a tárca a legutóbbi időkig „szamizdat”-ként kezelte, az 

„hűvös halmokban” állt a minisztériumban, elzárva a közvéleménytől, az érintettektől, de 

még a megyei FVM hivataloktól is.  

• Az NAKP-t, annak támogatott gazdálkodási rendszereit, valamint európai hátterét részletesen 

bemutató, 1999-2000 telén elkészült, 6x30 perces, azonnal vetíthető – egyebek mellett Dr. 

Franz Fischler agrár- és vidékfejlesztési EU főbiztossal készített hosszabb interjú részleteit is 

tartalmazó – televíziós sorozatot évek óta visszatartja az FVM, és nem adja át vetítésre egyik 

televíziós csatornának sem.  

• Az FVM hivatalos EU-s kiadványaiban vagy nem is, vagy csak ködös és összegek nélküli, a 

támogatás várható mértékét nem közlő módon szerepelnek a vidékfejlesztési intézkedések. Ez 

persze nem véletlen, hiszen az FVM vidékfejlesztési programokkal foglalkozó 2003. március 

25-ei vezetői értekezlete (www.nakp.hu/download/FVM_eml_2003.pdf) egyenesen úgy fo-

galmazott, hogy: „A társadalmi vitára szánt tervezetek támogatási összegeket, pénzügyi táb-

lázatokat ne tartalmazzanak!”  

• Az egyik vezető agrárgazdasági folyóiratba 2002 tavaszán e tárgykörben írt cikkünk lektora 

annak közlését azzal utasította el, hogy: „A CAP második pillére nem is létezik!”.  

• Az európai agrárátalakulással foglalkozó, az FVM szoros felügyelete alá tartozó egyik szak-

lapba 2002 végén e tárgykörben írt elemzésünk kéziratára – az 50 évvel ezelőtti gyakorlatnak 

megfelelően, és a két komoly szakmai lektor egyértelmű támogató véleménye ellenére – a 

„cenzor” egyszerűen széljegyzetként ennyit írt: „A cikk nem közölhető!”.  

• A vidék érdekeit nyíltan felvállaló, a sanda szándékokat minden eszközzel leleplezni igyekvő, 
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az érintetteket tájékoztató és túlélésüket segítő egyetemi intézet13, a „piacrontó”, a „le-zsu-

gázás” körülményeit nehezítő közösség karalapítási kérelmének elutasíttatása, kari jogállásá-

nak megszüntettetése, a hagyományos agrárkarba helyeztetése, anyagi forrásainak meg-csa-

polása, modellterületének14
 elvétele, fokozatos erodálása, ellehetetlenítése, végső soron elhall-

gattatása.  

2. A teljes információ- és hírzárlat közepette egyre nagyobb bizonytalanságba és elkeseredésbe ke-

rülő agrártársadalom előtt nagy fórumokon megnyilvánuló politikusok – többek között Magda 

Sándor a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke – több ízben olyan kijelentést tesznek, 

hogy „Az Európai Unióban 500 ha-os birtokméret alatt nincs is élet, a kisebbeknek nincs semmi 

esélyük!15” Pedig hát láttuk, az európai birtokstruktúrát és az agrár- és vidékpolitika ezzel kap-

csolatos törekvéseit! De ettől a megszólalók nem hagyják magukat zavartatni, egy ízben például 

azzal toldva meg ezt a blöfföt, hogy „Olaszországban ennyi az átlagos birtokméret” (mármint 

hogy 500 ha!!), amely kijelentés egyenesen a nyílt színi hazudozás kategóriájába tartozik.  

3. Jön ezután az államtitkár, Szanyi Tibor, és a televízióban megosztva velünk az agráriumra vo-

natkozó jövőképét, kijelenti: „Hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy a mezőgazdaságban csak 

80-100 ezer ember fog munkát találni. A többieket kezelje a szociálpolitika!”. (Ez az a nagy lati-

fundiumokra és bérmunkára alapuló agrármodell, amely a bérmunkára kiválasztott „szerencsés 

zsellérek” mellett többszázezres munkanélküliséggel és elvándorlással fenyeget!)  

4. Az információhiánytól szenvedő és a látszólag különböző irányokból egybehangzóan érkező po-

litikusi kijelentésektől elbizonytalanodó, elkeseredő közegben megjelenik az ajánlat! „Adja oda 

a földjét! Hiszen látja, úgy sincs esélye! Mi segítünk magán! Jó pénzt adunk érte, vagy ha azt 

akarja, pl. életjáradékot fizetünk!” A piacról ugye ismerős ez az eljárás! Ha olcsón akarom meg-

venni a portékát, akkor fel kell bérelni néhány álvevőt, akiknek az a dolga, hogy egymás után, 

látszólag egymástól függetlenül, mintegy odatévedve ócsárolják az árut, azt az érzetet keltve az 

eladóban, hogy egyáltalán nem, de legalábbis annyiért, amennyire tartotta, biztosan nem tudja 

eladni azt.  

5. Ha a „méz a madzagon elég vastag”, akkor a dolog sikerrel járhat, és ha a vevő maga „a zsák-

mányszerző birtokos”, akkor a törekvés máris elérte célját. Ha az ajánlatot közvetítő állami szer-

vezet – pl. a Nemzeti Földalap (NFA) – tette, akkor következik még egy, a folyamatot célba jutató 

lépés. Ezt előkészítendő hangzik el – az állami vagyon privatizálása kapcsán oly gyakran hallott 

kijelentés, hogy: „Az állam rossz tulajdonos. A vagyont jobban, hatékonyabban tudja működtetni 

a magángazdaság. Annak kell adni tehát a földet, aki már ma is hatékonyan gazdálkodik, és a 

piaci versenyhez szükséges tőkeerővel, technológiával és tudással rendelkezik.” És itt következik 

a földek privatizálása, a „zsákmányszerzők”-höz juttatása16. (Lásd a „Korai nyugdíjazás” európai 

jogcím késleltetett, 2006-os indításával és a „Földért életjáradékot” programmal kapcsolatos ko-

rábbi megjegyzéseket!) 

Az lehet a baj, hogy ezt a piacot rontja minden olyan információ, ami reményt ad a gazdáknak, 

a földek tulajdonosainak. Amíg ez a folyamat le nem zajlik, addig – az egyik illetékes államigazgatási 

szereplő szavaival élve – „Nincs itt a beszéd ideje! Nem kell türelmetlenkedni! Most még a múlt utolsó 

éve következik!”  

 
13 Szent István Egyetem, Gödöllő, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
14 Babatvölgyi Ökológiai Modellközpont 
15 Magyarországon ma mintegy kétezer ilyen méretű birtok van, ami a 30 évvel ezelőtti állapotok iránti nosztalgiát jelzi! 

Persze kapitalista környezetbe helyezve, ahol a megszólaló maga lesz természetesen a tulajdonos. 
16 A vidékfejlesztéssel foglalkozó vezetői értekezlet (2003. március 25.) illetékes résztvevője hozzászólásában ezt „sze-

mérmesen” így fogalmazza meg: „Az NFA földet életjáradékért programjával részben a tulajdonviszonyokat lehet ren-

dezni (a piacról kivonja a sok kicsi földtulajdont), másrészt hozzájárul a birtokstruktúra átalakításához, a versenyképes 

méretek kialakításához.” (www.nakp.hu/download/FVM_eml_2003.pdf) 
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Félreértés ne essék, a kritika nem a nagybirtoknak szól! Láttuk, hogy mindig is voltak Magyarorszá-

gon magántulajdonú, továbbá egyházi vagy kincstári nagybirtokok, melyek igen fontos szerepet játszottak 

az agrártársadalomban. A telhetetlen zsákmányszerzést, a szolidaritás teljes hiányát bíráljuk! Lassan és 

tagoltan mondjuk: Nagy baj lesz abból, ha az agrárium és a vidék szereplőinek egy szűk érdekcso-

portja a többiek rovására, a többiek „testén keresztül” akar Európában előre jutni!!  

Úgy tűnik tehát, hogy a magyar agrárszakmai, szakmapolitikai elit szűk, néhány ezer (sőt esetleg 

„kevesebb mint 100”, lásd Szanyi Tibor „elszólását”, 6.2.13. melléklet) fős csoportjának saját tő-

keérdekeit követő törekvései egy dél-amerikanizálódó „agrárfejlődés” vízióját vetíti előre, a maga 

tömegtermelő nagy latifundiumaival, bérmunkára alapuló tőkés megabirtokaival, a munkanélkülivé 

váló agrárnépesség tömeges elvándorlásával, a városok körüli fokozódó gazdasági, szociális, bűnö-

zési, egészségügyi gettósodás, kriminalizálódás gyors ütemű növekedésének fenyegetésével. Vagy 

talán már nem is csak a jövőre vonatkozó fenyegetésével. A KSH 2003 végén végzett mezőgazdasági 

szerkezeti összeírásának előzetes adatai szerint ugyanis 2000-hez viszonyítva az egyéni, családi gaz-

daságok száma 20 %-kal (960 ezerről 766 ezerre), a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdasági szer-

vezetek száma pedig 7 %-kal (8400-ról 7800-ra) csökkent. Az állattartók száma a magángazdaságok-

ban 22,5 %-kal, a gazdasági szervezeteknél pedig 11 %-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan folytató-

dott a birtokkoncentráció, ami – hacsak az életképtelen törpebirtokok megszűnését jelentené – akár 

kedvező is lehetne, ám a megszűnés illetve annak közvetlen közelsége már a kis- és középbirtokot is 

elérte illetve veszélyezteti. 

Az agrárkormányzat által gyakran hangoztatott szektorsemlegesség a szemünk láttára viszi 

tehát tovább a kolhozokból épphogycsak kiszabadult, éledező kis- és középbirtokok pusztulá-

sának, a vidék kiürülésének és a tőkés nagybirtokrendszer kialakulásának – az egész társadalom 

számára katasztrofális következményekkel járó – folyamatát. Az e folyamatot fékezni, leállítani hi-

vatott 2. pilléres, vidékfejlesztési intézkedésekről pedig még ekkor sem esett szó, sőt minthogyha 

azok és bennük az agrár-környezetgazdálkodási rendszerekhez kötődő, valamennyi ágazat és birtok-

kategória számára a megmaradás esélyét fenntartó és fejlődést hozó támogatási formák még mindig 

szitokszavaknak számítottak volna.  

Mi sem jellemezte jobban ezt a helyzetet, hogy miközben Franz Fischler mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési EU főbiztos március 16-án Szófiában, a csatlakozásra váró országok képviselő előtt 

elmondott beszédének (www.nakp.hu/download/SPEECH-04-134_EN.pdf) közel fele a vidékfej-

lesztéssel foglalkozott (büszkén állapította meg pl., hogy hivatali évei alatt „a vidékfejlesztés a CAP 

kísérő intézkedéséből teljesen kiforrott politikává vált, és mint annak 2., növekvő pillére már évi 7 

milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik”, majd később megjegyezve, hogy „a következő tervcik-

lusban forrásainak 25 %-os növelését irányozták elő”), azonközben a Magyar Kormánynak az agrár-

gazdaság helyzetéről tartott március 18-ai, soron kívüli ülésére készített Németh Imre által jegyzett 

27 oldalas előterjesztés (www.nakp.hu/download/FVM_taj_2004.03.18.pdf) a 25. oldalán, a 4. 

mellékletben egy bekezdésben intézi el a vidékfejlesztés hazai kereteit megteremtő Nemzeti Vidék-

fejlesztési Tervet az alábbiak szerint „A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 12. változata angolul elkészült, 

az ex-ante értékelést végző cég is elkészítette a jelentést. Ennek és a brüsszeli utolsó «interservice 

consultation»-nak az eredményeképpen készülhet el a végleges változat 2004 márciusában. A hazai 

jogszabály, pályázati felhívás és a dokumentáció párhuzamosan készül. Az előzetes tájékoztatási fel-

adatokat is rövidesen meg lehet kezdeni!”  

Jól értették! Rövidesen el lehet kezdeni beszélni ezekről a lehetőségekről! Feltehetőleg majd ak-

kor, amikor már a szereplők száma lényegesen kevesebb lesz, ha már elég sokan talán éppen azért 

adták föl a gazdálkodást, mert nem is tudtak az európai folyamatokról, a családi gazdaságokra és azok 

társulásaira épülő európai agrármodellről, az ennek megerősítését szolgáló vidékfejlesztési eszközök-

ről. 

Ez az egy mondat is jól jelzi: a kormány pontosan tudja, hogy ezekről az érintettek, a vidék 

társadalma mit sem tud. A kormány azonban nem beszél. A 2004. március 18-ai kormányülés ag-

ráriummal foglalkozó része ezért valószínűleg – szemben a sajtó számára nyilvános első felével – 
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nem véletlenül zajlott a sajtó kizárásával. Ehelyett – mintha az előterjesztő miniszter, Németh Imre 

egy helyzetfelmérő, elemző szociológiai csoportot vezetne – a kormányelőterjesztés három állatte-

nyésztési ágazatban 45 ezer család tönkremenetelét a következők szerint ismerteti:  

„Romló jövedelempozícióra számíthat:  

• a tejvertikum, mivel a termelők közvetlen támogatása a jelenlegi szinthez képest csökken; (…) 

számításaink szerint a termelői fázisban az egyéni gazdaságok mintegy 35 százaléka, míg a 

társas vállalkozások akár 30-40 százaléka is a tejtermelés felhagyására kényszerülhet, ami 

körülbelül 10-15 ezer család jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül;  

• a sertéstenyésztés, mivel a sertéshús-szabályozás közös piaci rendszerének átvételével szűkül-

nek a közvetlen ágazatspecifikus támogatások, és megszűnnek az árhoz kötött minőségi támo-

gatások is; a romló versenyhelyzet következményeként a kisüzemi keretek közt termelő állat-

tartók feltehetően kiszorulnak az árutermelésből; a sertéstartó egyéni gazdaságok közel 20 

százaléka, míg a társas vállalkozások 20-30 százaléka kényszerülhet a termelés felhagyására, 

ami több mint ötezer család jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül;  

• a baromfitenyésztés, mivel a közvetlen támogatások csökkenése, az uniós állatjóléti intézke-

dések érvényesítése és a harmadik országból származó import vámvédelmének mérséklődése 

az ágazatot kedvezőtlenül érinti; a csirkehizlaló egyéni gazdaságok 40 százaléka, míg a társas 

vállalkozások 30-40 százaléka kényszerülhet a termelés felhagyására, ami 20-25 ezer család 

jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül.”  

A „családok jövedelemhelyzetét kedvezőtlenül befolyásoló események” magyarul tönkremenetelt 

jelentenek. 35–45 ezer család tönkremenetelének e szenvtelen leírása után joggal várná az ember 

azoknak az intézkedéseknek a felsorolását (pl. a kárhoztatott állatjóléti EU-előírásoknak való megfe-

lelés esetén azt, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplő egyik támogatási terület éppen 

ehhez nyújtana a gazdáknak segítséget!), amelyekkel e közvetlenül érintett 150–250 ezer ember ka-

tasztrófáját el kívánja hárítani a mezőgazdasági kormányzat. Ez azonban az előterjesztésből nem de-

rül ki, az az általánosságokon és az összkormányzati, még inkább össztársadalmi feladatok hangoz-

tatásán nem lép túl. Így azután akár természetesnek is vehető az anyag 16. oldalán a feladatok között, 

a 8. pontban megfogalmazott teendő: „Az agrárgazdaságban meglévő és a csatlakozást követően 

várhatóan növekvő feszültségek oldását jelentősen segítené néhány közérzetjavító intézkedés (pl. 

egyes szigorító intézkedések bevezetésének elhalasztása, egyes korábbi támogatásokhoz előírt köte-

lezettségek oldása, a »földért életjáradék« program bővítése, a kormányprogramban is szereplő üz-

letrészkérdések rendezése stb.).” Attól tartok, hogy a sokasodó problémák megoldására, a gazdatár-

sadalom egyre erősödő, jogos elégedetlenségének lecsillapítására és végveszélybe sodródásának 

megállítására a Kádár-korszakból is jól ismert közérzetjavító intézkedések már nem lesznek elegen-

dők.  

Nincs mire várnunk, de nincs is nagyon kire számítanunk. A kormány ugyanis, úgy tűnik, 

nincs egyedül törekvéseivel. Az agrárkerekasztal szakértői bizottságai által készített anyagok fel-

használásával született május végi végleges előkészítés előtti utolsó tervezet 

(www.nakp.hu/download/AVNS_terv_20040517.pdf) a bevezető szép szavak után, az ökoszociális 

eszme, a fenntarthatóság és az ezek iránti elkötelezettség deklarálását követően szinte minden konkrét 

elemében a tőkés nagybirtokrendszer megerősítését célzó megoldásokat javasol, hogy ne mondjam, 

követel. Megállapítja, hogy minden mást megelőző prioritás a versenyképesség javítása, ezért 

azután támogatásokban csak az ún. életképes gazdaságok részesíthetők. Most már csak az a kérdés, 

hol húzzuk meg az életképesség határát. Az agrár- és vidékfejlesztési operatív programhoz készítettek 

ugyanezen szakértők számításokat is. Eszerint életképesnek csak az alábbi méretnél nagyobb gaz-

daságok tekintendők:  

• kalászos gabonafélék: 13–26 ha (hektár);  

• rét-legelő: 55–60 ha;  

• szarvasmarhafélék (nőivarú): 100–135 db;  
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• baromfi: 800–2500 db stb.  

Értik, ugye? Akinek nincs 15–25 ha szántója, 55–60 ha legelője vagy 100–150 darab tehene, az 

eszerint nem méltó a támogatásra. A jelenlegi birtokok több mint kilencven százaléka azonban nem 

éri el ezt az életképességi határt, azaz az agrár- és vidékpolitika a gazdálkodók túlnyomó többségét a 

támogatásoktól távol kívánja tartani. S ezzel gyakorlatilag halálra ítéli. S hogy ez hány birtok és hány 

család? 650-700 ezer. Ezeket a gazdaságokat az agrárpolitika meg sem figyeli, az Agrárgazdasági 

Kutató- és Informatikai Intézet (AKII) által fenntartott és a folyamatok elemzését segítő „tesztüzemi 

hálózat” csak az ún. „életképességi határ” feletti 90 ezer egységet reprezentálja, ebből a halmazból 

veszi a megfigyelt gazdaságait, és ezek adatai alapján határozza meg a „játékszabályokat” az agrár-

gazdaság összes szereplője számára. Ez halálos következmény lehet a megfigyelésből kihagyott töb-

biekre.  

Mi történjen a létében fenyegetett 2-2,5 milliós vidéki népességgel? Van erre is javaslata az ag-

rárkerekasztalnak: „A versenyből kiesőket (a tönkremenőket – megjegyzés tőlem) nem méltányos 

sorsukra hagyni, de ez (…) más típusú gondoskodást jelent” – írják, majd „A versenyből kiszorulók 

orientálása” fejezetcím alatt egyebek mellett ezt olvashatjuk: „A veszélyeztetett gazdáknak, csalá-

doknak kormányzati felelősség (…) menekülési utakat biztosítani.” A kormányzatnak tehát nem az 

a feladata, hogy segítse a gazdákat abban, hogy eddigi munkájukból jobban meg tudjanak élni, hanem 

az, hogy segítse őket a menekülésben.  

De hát Szanyi Tibor államtitkár úr már többször figyelmeztetett, mondván: hozzá kell szoknunk 

a gondolathoz, hogy csak 80-100 ezer ember talál majd munkát a mezőgazdaságban. A többieket 

kezelje a szociálpolitika. Magda Sándor pedig nem egyszer hívta fel nyilvános plénumokon a fi-

gyelmet arra, hogy az EU-ban 500 hektár alatt nincs is élet. Az ennél kisebb birtokok a piaci verseny-

ben pusztulásra ítéltettek. Az emlegetett 500 hektár feletti birtokok száma azonban Magyarországon 

a KSH adatai szerint alig haladja meg a kétezret! Emlékezhetünk még erre a birtokszerkezetre. De 

ezek már nem tsz-ek, nem is állami gazdaságok lesznek. Ezek maguk a kizárólag tőkebefektetői 

szempontokat érvényesítő, dél-amerikai típusú nagybirtokok. És ennek a néhány ezer gazdaságnak 

már valóban nem lesz szüksége 80-100 ezernél több bérmunkásra. A többiek pedig meneküljenek! A 

menekülési utakat a kormányzat majd biztosítja.  

Az hiszem, nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy ez a jövőkép elfogadhatatlan. El-

fogadhatatlan nemcsak a vidék, hanem az egész magyar társadalom számára. Az, amit a kormányzati 

lépések jeleznek, és amit az agrárkerekasztal dokumentuma sugall, teljességgel tarthatatlan.  

A vidék társadalmának megerősítésére, az ezt szolgáló európai modernizációs vidékfejlesztési 

intézkedésekre és forrásokra, a többfunkciós európai agrármodell, az agrár-környezetgazdálkodás 

rendszereinek széles körű elterjesztésére van szükség. Valamint a kis és középbirtokok dominanciájára 

épülő családi gazdasági modell stabilizálására és pozitív megkülönböztetésére. Ahhoz azonban, hogy a 

kisebb méretű mozaikokból építkező gazdaságszerkezet a tőkés megabirtokokkal és multinacionális tő-

kebefektető társaságokkal fel tudja venni a piaci versenyt, ahhoz az agrár- és vidékpolitikának minden 

közösségi eszközt felhasználva segítenie kell e szuverén gazdasági egységeket és azok társulásai, termelői 

csoportjai létrehozását, termékpályás szövetkezését. Ám nem kolhozosítását, de nem is nagy integráto-

rokra való egyoldalúan kiszolgáltatott felfűzését.  

Önálló, erős, a jövőben bízó, létében nem fenyegetett, a közösség által támogatott, tényleges 

döntési helyzetben lévő és döntéseiért maga is felelősséget vállalni képes gazdatársadalomra van 

szükség. Ezt csak a város és vidék közti szolidaritáson, az egymásrautaltság felismerésén nyugvó 

újfajta társadalmi szerződés és az ökoszociális piacgazdasági modellnek megfelelő közösségi eszköz-

rendszer, nemzeti agrár- és vidékpolitika teremtheti meg. Olyan politika, amely a hangsúlyt a tőkeér-

dekekkel szemben a vidékfejlesztésre, a vidék társadalmának megerősítését szolgáló európai és hazai 

eszközök megszerzésére és megteremtésére helyezi.  

A közösségi agrár- és vidékpolitika több mint tíz éve zajló és gyorsuló reformfolyamata minderre 

jó lehetőségeket kínál, ám az európai rendszerből ezzel ellentétes, a globális tőkeérdekeket szolgáló 

eszközök is megszerezhetők. Rajtunk, nemzeti politikánkon is múlik, hogy milyen irányt vesznek a 
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folyamatok. Nem közérzetjavító intézkedésekre, de nem is menekülési útvonalak kiépítésére, hanem 

nemzeti elkötelezettségű és a magyar vidék érdekeit a tőkeérdekek elé helyező agrár- és vidékpoliti-

kára van szükség.  

A folyamatok, a vidék felgyorsult eróziója pontosan jelzi, hogy válaszúthoz érkeztünk. Ha az 

agrár- és vidékpolitika jelenlegi iránya nem változik, és nem történnek e változást szolgáló 

gyors lépések, akkor több százezer család sorsa végképp megpecsételődhet. Ennek beláthatat-

lan – vagy talán éppen beláthatóan súlyos – következményeit az egész társadalom fogja hosszú 

időszakon keresztül viselni. A jelek szerint a folyamatok ma még gőzerővel a katasztrófa felé tarta-

nak. Ennek egyik következő állomása az NVT megcsonkítására irányuló kormányzati lépés. 

4.1.4. Az NVT elleni előkészítő támadások 

Ezen folyamat és a folyamatok vélhető hátterének ismeretében teljesen természetesnek vehetők 

azok a Nemzeti Vidékfejlesztés Terv elleni, háromhavonta szinte „rohamszerűen” meg-meg-

újuló támadások, melynek fő állomásait 2004. márciusa, júniusa, szeptembere majd decembere je-

lentette. 

1) A márciusi próbálkozás 

Az első támadás 2004. március elején történt, a még tárgyalás, brüsszeli egyeztetés alatt álló 

NVT 12. változata ellen. Ennek hírére március 10-én civil szervezetek és agrárszakmai érdekkép-

viseletek „Magyarország a jelenlegi EU-tagok mezőgazdaságát kívánja finanszírozni a hazai költ-

ségvetésből” címmel sajtótájékoztatót tartottak. Az ezen kiadott sajtóközlemény (6.4.5. melléklet) 

egyebek mellett az alábbiakat állapította meg:  

„Közismert tény, hogy az EU piacán a folyamatos mezőgazdasági túltermelési válság miatt egyre 

nehezebb eladni a hagyományos szántóföldi növénytermesztés és az intenzív állattartás termékeit. A 

magyar kormányzat ugyanakkor nem hajlandó megadni az esélyt a vidék lakosságának a kitörésre: 

a 80%-os EU támogatással járó agrár-környezetvédelmi kifizetések hazai önrészét a tárgyalások 

utolsó fázisában hirtelen ötlettől vezéreltetve negyedére kívánja csökkenteni. Ezzel megalapozzák, 

hogy a magyar adófizetők az EU agrártermelőit támogassák, miközben hazánkban ugyanez a lépés 

közel egymillió embertől vonhatja meg a lehetőséget a túlélésre. A Magyar Madártani és Természet-

védelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Védegylet és a WWF Magyarország az 

EU Mezőgazdasági Főigazgatóságához fordult, hogy ne hagyja jóvá a magyar kormány ezirányú 

módosítási kérelmét.” 

A sajtótájékoztató anyagát több országos sajtóorgánum is átvette. A Népszabadság Online 

például „A II. pillér” címmel (6.5.4. melléklet) a helyzettel kapcsolatban az alábbi tudósítást és ér-

tékelést adta: 

„Zöldszervezetek fordulnak Franz Fischlerhez, az Európai Unió mezőgazdasági biztosához, 

hogy védje meg a vidéken élő magyar lakosság érdekeit a magyar kormánytól. Arról van szó, hogy 

a kormány negyedére akarja csökkenteni a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program támogatási 

keretének önrészét. Ezzel az EU-tól elnyerhető környezetbarát agrártámogatás is a negyedére csök-

kenne. Azzal kezdődne uniós tagságunk, hogy önként lemondunk több mint 11 milliárd forintnyi 

brüsszeli támogatásról, hogy 2,85 milliárd forint önerőt megtakarítsunk. A hazai természetvédő 

szervezetek szerint egymillió vidéken élő ember érdekeit veszélyeztetheti a tervezett lépés, hiszen az 

ilyen típusú támogatást öt évre adják, hogy tervezhető legyen.  

Ebben az ügyben jól lemérhető mind a társadalom uniós tudatlansága, mind némely döntéshozók 

cinizmusa. Arról van szó, hogy az EU közös agrárpolitikájának két pillére van: az I. foglalkozik a 

termelési típusú támogatásokkal. Kezdetben az unió átlagához viszonyítva csak 25 százalékos európai 

támogatást tesz lehetővé, és további 30 százalékot enged meg nemzeti forrásból. Ebből támogatják a 

gabona, vaj- és húshegyeket előállító túltermelést, erről dúlnak nálunk is a politikai viták, és ezt fogja 
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majd csökkenteni a következő költségvetési ciklusában az unió, hogy a támogatásait átcsoportosítsa 

a II. pillérbe, amelyről Magyarországon a többség azt sem tudja, hogy létezik. 

Márpedig éppen ez a II. pillér - az agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési kifizetések - hoz-

hatnának megoldást azoknak a vidéken élő családoknak a jövőjére nézve, amelyek nem lesznek képe-

sek versenyképes agrárgazdaságot működtetni, de egyéb pénzkereső álláshoz sem jutnak a lakóhe-

lyükön. Több százezer emberről van szó, akit nem készítettek fel a csatlakozásra, aki nagyrészt ma 

sem tudja, hogy az unióban igenis létezik számára is megnyugtató megoldás. Mellesleg, a magyar 

kormányok a csatlakozási tárgyalások idején a II. pillérre az összes csatlakozó ország közül a legki-

sebb arányt biztosítottak hazánk számára: mindössze 36 százalék jut a természeti állapot megőrzését, 

a vidéki térségek népességmegtartó képességét támogató II. pillérre, 64 a tömegtermelést támogató 

I. pillérre. Lengyelországban például az összes támogatás 55 százaléka jut a II. pillérre, Szlovákiában 

56, Szlovéniában 62 százalék. Ez a támogatás az első évtől teljesen kifizethető, 20 százalék belőle a 

nemzeti önrész. A 2007 és 2013 közti uniós költségvetési periódusban a II. pillér aránya 50 százalék 

fölé emelkedik, mert a közös agrárpolitika formálói rájöttek, hogy a versenyképes agrártermelést 

kevésbé kell támogatni, mint a természeti értékek megőrzését és a vidéki települések népességmeg-

tartó képességét. 

Úgy hallani, a döntéshozók azzal érveltek: nincs elegendő érdeklődés az agrár-környezetvédelmi 

program iránt. Ez, ha igaz volna, akkor is a kormányzati felvilágosító, "EU-információs" munka 

elégtelenségét bizonyítaná. Ám nem is igaz: a korábbi, kísérleti években rendre kétszer akkora volt a 

beadott pályázatok értéke, mint a kiosztható támogatásé. Ahol működnek megfelelő térségi civil szer-

vezetek, amelyek elvégzik azt a tájékoztató munkát, amit a kormányzatok elmulasztottak, ott van ér-

deklődés is. A számos szempontból hátrányos helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik térségé-

ben 600 millió forintot hívhattak le az agrár-környezetvédelmi programból, mert ott tudták azt, amit 

szerte az országban tudniuk kellene a vidéken élőknek. 

Van még egy cinikus momentuma annak, hogy éppen a legnehezebb helyzetben lévőktől próbál-

ják elvonni a nem egészen hárommilliárd forint önerőt: megint attól vesznek el, aki a legkevésbé 

képes megvédeni az érdekeit.” 

A társadalmi tiltakozás és a sajtóban megjelent cikkek és nyilatkozatok hatására az FVM elállt 

az NVT megcsonkítását célzó terveitől, és az ezzel kapcsolatos híreket cáfolandó Kommunikációs 

Önálló Osztálya március 10-én, „Agrár-környezetgazdálkodási támogatások” címmel sajtóközle-

ményt adott ki (6.2.2. melléklet), amit az MTI is átvett (6.2.3. melléklet), majd a tervek meglétét a 

tárca vezetői nyilvánosan is kénytelenek voltak cáfolni. A sajtóközlemény az alábbiakat rögzítette: 

„A március 8. és 10. napi sajtóorgánumokban valamint több környezetvédelmi szervezet által a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül az agrár-környezetgazdálkodási források 

átcsoportosításának kezdeményezéséről szóló cikkekkel és nyilatkozatokkal kapcsolatban a Miniszté-

rium az alábbiakat közli. 

Az FVM a megjelent sajtócikkek és nyilatkozatok megállapításait cáfolja, és az azokkal ellenkező, 

az agrár-környezetgazdálkodási támogatások forrásainak kiterjesztésére vonatkozó szándékait erő-

síti meg. 

Az EU általi jóváhagyáshoz szükséges pontosítások, módosítások kapcsán a 2003. szeptemberi 

állapothoz képest a minisztérium vezetésének nem áll szándékában a pénzügyi források csökkentése, 

sőt: az NVT 2004-2006-os árakra átszámított keretösszege mintegy 70 millió EURO-val nő. A hazai 

társfinanszírozási forrás a költségvetési törvényben rögzítetten, az FVM költségvetésében önálló költ-

ség-előirányzatként szerepel, ennek átcsoportosítására nem készült előterjesztés.  

A tervdokumentumnak – pénzügyi módosítás nélküli - 12-es változatának brüsszeli megküldése 

2004. március 10-én, azaz a mai napon megtörténik. 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások a 2002-ben beindított Nemzeti Agrár-környezet-

védelmi Program eddigi tapasztalatait figyelembe véve kerültek átdolgozásra, és az EU csatlakozást 

követően jelentős forrásnövekedés mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe kerültek beillesztésre. 
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2004-ben várhatóan több mint 19 milliárd forint áll rendelkezésre, ami 2006-ig, a Terv pénzügyi 

ütemezése szerint, 29 milliárd forintra emelkedik. Az NVT-ben a megpályázható agrár-környezetgaz-

dálkodási támogatások a program összes forrásának 40,8%-át teszik ki. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2003. szeptemberében hivatalos benyújtásra került Brüsszelben. 

Az Európai Unió Bizottságának jóváhagyásához szükséges további szakmai egyeztetés folyamatosan 

zajlik, és a végéhez közeledik a brüsszeli illetékesekkel, valamint független szakérők bevonásával.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatási kereteinek legnagyobb részét az agrár-környezetgaz-

dálkodási támogatások teszik ki. Ennek a területalapú támogatási rendszernek kiemelt célja a kör-

nyezetkímélő agrotechnikák bevezetése által elérni kívánt mezőgazdasági eredetű környezetterhelés 

csökkentése mellett, kiegészítő jövedelmet biztosítani a gazdálkodók számára.” 

2) A júniusi próbálkozás 

A második támadás 2004. júniusában, alig három hónappal az NVT csonkítását cáfoló sajtó-

közlemény után következett. Az FVM tervéről több sajtóorgánum is beszámolt. A Magyar Nemzet 

pl. ezt írta (6.5.5. melléklet): 

„Radikálisan csökkentené a kis gazdaságok túléléséhez nélkülözhetetlen vidékfejlesztési támo-

gatásokat az agrártárca. A pénzt a SAPARD-ra pályázó nagy agrárcégek kapnák meg. 

Immáron másodszor tesz kísérletet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a 

biogazdálkodáshoz, a kedvezőtlen adottságú földek megműveléséhez felvehető pénzkeretek megkur-

títására. Első alkalommal hét civil szervezet tiltakozott az FVM napvilágra került elképzelései ellen. 

Németh Imre földművelésügyi miniszter akkor határozottan kijelentette: fel sem merült a tárcánál a 

vidékfejlesztési támogatások csökkentésének ötlete. Információink szerint a múlt héten az FVM veze-

tői értekezlete – a miniszter állításával szemben – mégis döntött az említett támogatások lefaragásá-

ról.  

Értesüléseink szerint Nyujtó Ferenc helyettes államtitkár kézjegyét viseli az az előterjesztés, 

amelyik az uniós elfogadás előtt álló Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben 12 milliárd forinttal csökken-

tené az agrár-környezetvédelmi programokhoz felvehető pénzkeretet, amelyik így a korábbi 19 milli-

árd forintról 7 milliárdra esne vissza. További 8 milliárdot vonnának el abból az alapból, amelyik a 

kis állattartókat segíti az uniós előírások teljesítésében. Időközben készült egy második változat, ame-

lyik az agrár-környezetvédelemnél csak 6 milliárdos elvonással számol, és ugyanekkora összeggel 

csökkentené a kedvezőtlen adottságú térségek segítésére létrehozott alapot. A közel 45 milliárd forin-

tos vidékfejlesztési keret így közel a felére, 25 milliárdra csökkenne. Az elvont 20 milliárd forintot 

pedig a tárca a SAPARD-támogatásokra érkezett pályázatok kifizetésére fordítaná. Informátoraink 

felhívják a figyelmet arra, hogy a SAPARD 52 milliárd forintos keretére 6100 pályázatban mintegy 

százmilliárd forint igény érkezett, döntően a nagy agrártársaságoktól, hiszen ők feleltek meg legin-

kább a feltételeknek. A tervből csak akkor lehet valóság, ha az FVM elképzelését Brüsszelben is jó-

váhagyják.” 

Az újabb társadalmi tiltakozás, valamint a sajtóban megjelent cikkek és nyilatkozatok hatására 

az FVM ismét elállt az aláírás előtt álló NVT 14. változatának újabb megcsonkítását célzó terve-

itől, és az ezzel kapcsolatos híreket több ízben cáfolta. E cáfolattal kapcsolatban pl. az MTI (6.4.9 

melléklet) június 25-én az alábbiakat tette közzé: 

„A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a mai napon újfent hivatalosan cá-

folta az agrár-környezetvédelemre fordítható idei keretösszeg csökkentéséről szóló korábbi híreket. 

Simon József, az FVM helyettes államtitkára, Kajner Péter, a Jövő Nemzedékek Képviseletének tit-

kára és Krolopp András (CEEWEB) főtikára közötti péntek délelőtti személyes megbeszélésen állam-

titkár úr tájékoztatást adott az Európai Unió Agrárügyekkel Foglalkozó Főbiztossága és a Miniszté-

rium között zajló egyeztetések eddigi eredményeiről. Eszerint – bár az FVM valóban kérte 20 milli-

árd forint átcsoportosítását a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseiről a SAPARD-
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program javára, ám – a módosítás nagyságrendjét és mikéntjét az EU elutasította. Az agrár-kör-

nyezetvédelmi intézkedésekre fordítandó összegek átcsoportosítása nem lehetséges. […] 

Az NAKP meglévő, öt éves szerződések jogszabályi felülvizsgálatának mihamarabbi lezárása és 

a programban résztvevő gazdák számára a folyamatban lévő tevékenységeikért járó támogatások ki-

fizetése elengedhetetlen. Így biztosítható az FVM valamint a civil szervezetek és a gazdák közötti 

együttműködés és bizalom fenntartása.  

Remélhetőleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyeztetése hamarosan lezárul. A hátralévő időben 

újabb átcsoportosítási ötletek már nem fogják borzolni a kedélyeket és a gazdálkodók számára is miha-

marabb elérhetővé válnak az NVT környezetkímélő gazdálkodást, a vidék fejlődését elősegítő pályázatai. 

A gazdák számára tisztes megélhetést biztosító és természeti erőforrásaink megőrzését segítő kifizetések 

stabil és kiszámítható finanszírozási hátterének megteremtése mindannyiunk érdeke.” 

A tárca vezetői mindezeken túl és ennek ellenére nyilvánosan is kénytelenek voltak cáfolni a 

forráselvonásra vonatkozó híreket. Egyebek mellett Szanyi Tibor politikai államtitkár még ugyan-

eznap a Magyar Rádióban ezzel kapcsolatban az alábbiakat mondta:  

„Marad az agrár-környezetvédelemre szánt keret - cáfolja a napokban felröppent híreket a tárca 

politikai államtitkára. Szanyi Tibor szerint valóban kell pénz a SAPARD-programra, de azt nem az 

agrár-környezetvédelmi keretből csoportosítják át.  

- Igaz-e, hogy 20 milliárd forint körüli összeget csoportosítanának át a SAPARD-pályázatokra a 

jelentős túligénylés miatt, és ez az átcsoportosítás elsősorban az agrár-környezetvédelmi program 

keretét kurtítaná meg?  

- Nem is tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Hovatovább úgy érzem magamat, mint a "rém-

hírelhárítási" minisztérium politikai államtitkára – fogalmazott Szanyi Tibor, az agrártárca állam-

titkára. Számomra teljesen érthetetlen, hogy napról-napra, óráról-órára időnként bedobnak külön-

böző számokat, rémhíreket, és utána azon kezdünk rágódni hosszas napokon keresztül. Rövid választ 

adok: egy megveszekedett fillérrel sem szándékozunk megkurtítani az agrár-környezetvédelmi bü-

dzsét. 

- Arról viszont Németh Imre miniszter is többször nyilatkozott, hogy a SAPARD-programokra 

szeretnének valahonnan átcsoportosítani pénzt, hiszen óriási túligénylés érkezett a tárcához. Honnan 

csoportosítanának át pénzt? 

- Hát hogyne szeretnénk, tekintettel arra, hogy közel négyszeres a túljelentkezés! Mindenesetre 

azt azért már most tudom említeni, hogy nagyon szűk a mozgástér, tehát az eredetileg 53 milliárd 

forintosra tervezett SAPARD-program kereteit legjobb esetben is, ha 10 százalékkal fogjuk tudni ki-

bővíteni. Három keret kapaszkodik egybe: a SAPARD, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Prog-

ram, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. Következésképpen ennek van több, mint 25 eleme. Tech-

nikai kérdés, hogy mikor, honnan, melyik csapásról hova csoportosítunk át. Egy dolog biztos: az 

agrár-környezetgazdálkodási keretek érintetlenül maradnak.”  

Részben e támadások következményeként a KvVM agrár-környezetgazdálkodásért határozottan 

és nyilvánosan kiálló politikai államtitkára felállt székéből. Kis Zoltán, a Környezetvédelmi és Víz-

ügyi Minisztérium politikai államtitkára (SZDSZ) az agrár-környezetgazdálkodási program kálvári-

ája miatt bejelentette távozását, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felhívja a figyelmet az ezen a 

területen zajló negatív folyamatokra. (Lépése sajnos kevés sikerrel járt!!) 

A tárgyilagosság kedvéért azt is le kell ugyanakkor szögeznünk, hogy a kormányon és a koalí-

ción belül már ekkor jelentős véleménykülönbségek mutatkoztak az NVT megítélésében. 2004. 

július 20-ai végleges változatának elfogadásában – az FVM bizonyos köreinek nyomása ellenére – 

igen nagy szerepe volt az FVM szakmai főosztálya mellett a KvVM szakmai főosztályának, a KvVM 

Horizontális Munkacsoport Munkájának (benne a zöld civil delegáltakkal!) és végső soron a zöld 

tárca mindkét államtitkárának is. 
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3) A szeptemberi próbálkozás 

A harmadik támadás előkészítése 2004. szeptemberében történt azzal, hogy Németh Imre 

levélben fordult Franz Fischler EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztoshoz. De ez már a köz-

vetlen előzményekhez tartozik. Lássuk ezeket a közvetlen megelőző lépéseket egy kicsit részleteseb-

ben is! 

4.2. AZ NVT-FORRÁSCSÖKKENTÉS JÓVÁHAGYATÁSÁNAK LÉPÉSEI 

1. 2004. szeptember 24-én Németh Imre levelet írt Franz Fischlernek, az EU agrár- és vidékfejlesz-

tési főbiztosának. Ebben tájékoztatást kért azon lehetőségekről, melyek alapján az NVT költség-

vetési keretének 20%-a átcsoportosíthatóvá válna a nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszíro-

zása céljára. Ekkor alig egy hónappal vagyunk az NVT brüsszeli aláírása után, és annak 6 támo-

gatási jogcíme közül egyedül a „Mezőgazdasági területek erdősítése” jogcímet hirdette meg az 

FVM, azt is csak 9 nappal a levél dátuma előtt. A tárcának tehát semmiféle információja ekkor 

még nincs, de nem is lehet, sem a pályázatok számát, sem azok minőségét, sem az igényelt források 

nagyságát illetően.  

2. 2004. október 20.-án kelt Franz Fischler Németh Imrének küldött válaszlevele (6.1.1. melléklet). 

Ebben megállapítja, hogy az NVT módosításának a program jóváhagyásának évében nincs jogi 

akadálya. Mindennek ellenére meglepőnek tartja a módosítására vonatkozó kezdeményezést 

mindössze egy hónappal az NVT Bizottság általi jóváhagyását követően. Hosszasan ecsetelve azt 

az eljárásrendet, amit a kezdeményezés maga után vonna, részletesen bemutatja annak nehézsé-

geit. Rámutat arra is, hogy az NVT jóváhagyására az egyes intézkedések közötti pénzügyi egyen-

súlyt is érintő hosszas tárgyalások után került sor. Módosítás esetén természetesen ezeket az ered-

ményeket is felül kell vizsgálni. Jelzi azt is, hogy döntés 2005. első hónapjai előtt nem várható!!! 

Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben meg is történik a módosítási kérelem benyújtása az EU 

Bizottság felé, a kifizető ügynökség által a kedvezményezettek részére a kérelemre vonatkozó bi-

zottsági befogadási nyilatkozat kiállítását megelőzően teljesített kiegészítő nemzeti közvetlen ki-

fizetések nem számolhatók el társfinanszírozásként az NVT pénzügyi keret terhére. 

Végül felhívja arra is a figyelmet, hogy az NVT módosítása olyan időpontban róna komoly admi-

nisztratív terhet a végrehajtásban részt vevő intézményekre, amikor a hatékony végrehajtásnak 

kellene elsőbbséget élveznie. 

3. 2004. október 28-ai keltezéssel a Tagállami Működési Főosztály előterjesztést készít a Szűk Körű 

Vezetői Értekezlet részére (Dr. Vajda László főcsoportfőnök, 2004. október 28.) az NVT forrásai 

20 %-ának a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására történő átcsoportosítá-

sáról (6.1.2. melléklet). Ez a Fischler levél, valamint az EU-val kötött megállapodások és a Kö-

zösség agrárfinanszírozási rendszere alapján elemzi azokat a lehetőségeket, kockázatokat és vár-

ható következményeket, amelyekkel a forrásátcsoportosítás járhat. A korrekt szakmai elemzés 

gyakorlatilag az átcsoportosítás ellen érvel, ám feladatának megfelelően vázolja azokat a lépése-

ket, amelyeket meg kell tenni, ha a vezetés mégis az átcsoportosítás mellett döntene. 

4. 2004. november 11-ei keltezéssel a Tagállami Működési Főosztály – az október 28-ai szakmai koc-

kázatelemzés által felvetett kételyek ellenére a vezetés igényének megfelelően – előterjesztést készít 

a Szűk Körű Vezetői Értekezlet részére (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.) az 

NVT 2004. évi forrásainak a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására történő 25 

%-os átcsoportosítását célzó döntés előkészítéseként (6.1.3. melléklet).  

5. 2004. november 26-án az NVT forráscsökkentési szándék nyilvánosságra kerül a Biokultúra Na-

pok országos rendezvényén, ahol a többszáz résztvevő előbb a jelen lévő Simon József vidékfej-

lesztésért felelős helyettes államtitkárt, majd Németh Imre agrárminisztert és Magda Sándort, a 

Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának szocialista elnökét szólítja fel 
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nyilvánosan lemondásra. Ezzel egyidőben az előterjesztés teljes szövege megjelenik a 

www.nakp.hu weblapon. 

6. 2004. december 2-án a megindult társadalmi és agrár-érdekképviseleti tiltakozási hullám fontos 

állomásaként az MTVSZ és a Védegylet koordinálásával 21 civil szervezet – köztük pl. a Magyar 

Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ) valamint a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövet-

sége (AGRYA) – sajtótájékoztatót tartott, és sajtónyilatkozatot adott ki (6.4.7. melléklet). Ebben 

felszólították az FVM vezetését, hogy „az NVT-t érintő forráscsökkentési törekvésekkel egyszer 

s mindenkorra hagyjon fel”. Egyúttal kérték „az NVT Monitoring Bizottság tagjait, hogy az NVT 

forrásainak átcsoportosítására irányuló kezdeményezést ne támogassák”. A Levegő Munkacso-

port ezzel egyidőben tájékoztató levelet (6.4.8. melléklet) küldött a Magyar Országgyűlés va-

lamennyi képviselőjéhez, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVT forrásainak átcsopor-

tosítási terve 2005-ben is folytatódik, hiszen a tárgyalás alatt lévő költségvetési törvényben már 

eleve 20 milliárd Ft-tal (31 %-kal) kisebb összeg szerepel a NVT intézkedéseire, mint amit a 

2004 augusztusában Brüsszellel aláírt NVT pénzügyi táblázata tartalmaz. 

7. 2004. december 13-án Jüttner Csaba kormánypárti képviselő (SZDSZ) a Magyar Országgyűlés 

plenáris ülésén azonnali kérdést intézett Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési mi-

niszterhez, amelynek kapcsán kifogásolta az NVT forrásainak átcsoportosítását, majd ugyane 

tárgykörben egy héttel később megismételte azt (6.3.4., 6.3.5. melléklet). 

8. 2004. december 14-én az FVM a társadalmi tiltakozás és a kisebbik koalíciós partner elutasító 

véleménye ellenére tárcakörözésre bocsátotta a tervezetet. Azt a KvVM nem támogatta. 

9. 2004. december 15-ére a földművelési tárca a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyez-

tető Tanács (FÖVÉT) kibővített üléseként mindössze két nappal az ülés időpontja előtt „társa-

dalmi egyeztetést” hívott össze (6.1.6. melléklet), melyre ugyancsak az ülést megelőző két nappal 

küldte meg az írásos előterjesztést (6.1.4. melléklet). Ez az előterjesztés az átcsoportosítással kap-

csolatban felmerülő kérdésekre zömében nem adott választ, és a késői megküldés miatt a résztve-

vők többségének arra sem nyílt módja, hogy az általa képviselt szervezet tagságával annak tartal-

mát egyeztesse.  

A résztvevők körét az FVM maga határozta meg, ahol botrányosan, több civil szervezet kizárásá-

val zajlott le az átcsoportosítás tervezetének „társadalmi egyeztetése”. A zömében a felügyelő 

hatóság, az FVM által ily módon meghatározott résztvevői kör elsöprő többsége elutasította az 

átcsoportosítási javaslatot. Ezen túl a tanácskozáson a halgazdálkodókat képviselő Orosz Sándor 

kormánypárti országgyűlési képviselő (MSZP) nemcsak mint e szervezet vezetője, hanem mint 

kormánypárti országgyűlési képviselő, mint a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságá-

nak tagja, és mint a Környezetvédelmi Bizottság alelnöke minden minőségében elutasította az elő-

terjesztést, s azt a vidék érdekeivel ellentétesnek minősítette. Ugyancsak itt nyújtotta át Kiss Ró-

bert azt a petíciót, amelyben a kisebbik koalíciós partner által irányított környezetvédelemi tárca 

tiltakozik a forráselvonás ellen, s egyúttal bejelentette, hogy az SZDSZ az átcsoportosítást koalí-

ciós egyeztetési kérdésnek tekinti. 

Az elnöklő Pásztohy András politikai államtitkár mindezek után és e vélemények ismeretében – a 

FÖVÉT ügyrendje ellenére – nem bocsátotta szavazásra az előterjesztést. Ehelyett ígéretet tett 

arra, hogy az érdekegyeztetésről részletes jegyzőkönyv készül, és azt a jelenlévők valamint a két 

nap múlva sorra kerülő Monitoring Bizottsági ülés résztvevői előzetesen kézhez kapják. Ígérete 

ellenére ez a jegyzőkönyv nemhogy a Monitoring Bizottság ülésére, de január közepére sem ké-

szült el.  

A FÖVÉT ülésével egyidőben a KvVM Agrár-környezetgazdálkodási Horizontális Munkacso-

portja az átcsoportosítási tervezettel kapcsolatban elutasító állásfoglalást adott ki (6.2.16. mellék-

let). 

10. 2004. december 17-ére a tárca összehívta az NVT Monitoring Bizottságának ülését. A Bizottság 

tagjainak szóló meghívó (6.1.7. melléklet) az ülést megelőző 5 munkanappal, az anyagok egy 

része pedig csupán 2 munkanappal a kezdés időpontja előtt e-mailen ékezett, ami nem felelt meg 

http://www.nakp.hu/
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az MB saját elfogadott és az EU Bizottság által is jóváhagyott ügyrendje szerinti összehívási kri-

tériumoknak. Ezt a bizottság elnöke feltehetően tudta, mert már a meghívóban kérte a tagokat, 

hogy tekintsenek el az MB összehívására vonatkozó, Ügyrendben elfogadott eljárásrendtől. Ez 

ellen az MB több tagja (MAGOSZ: 6.4.13. melléklet, KvVM: 6.2.18. melléklet) előzetesen írás-

ban is tiltakozott, kifejezve azon véleményét, hogy ennek következtében az MB ülése nem tekint-

hető összehívottnak. A kiküldött előterjesztés (6.1.15 melléklet) számos alapvető kérdést nem 

tisztázott, és fontos háttéranyagokat és információkat (pl. az EU főbiztos levelét: 6.1.1. melléklet, 

a FÖVÉT ülés részletes jegyzőkönyvét, az átcsoportosítás részletes hatásvizsgálatát, költségvetési 

kapcsolatainak elemzését és bemutatását, stb.) nem tartalmazta. Mindezek ellenére az elnök sza-

vazásra bocsátotta az ülés érvényességének, határozatképességének és napirendjének kérdését. 

Már e szavazáskor fény derült arra a súlyos anomáliára, amely azután a vita végkimenetelét is 

döntő módon meghatározta. A mintegy 1 órás ügyrendi vita, és a meggyőző jogi érvek ellenére a 

jelenlévők többsége elfogadta az ügyrendtől való eltérést, és ez előre vetítette a végszavazás vár-

ható eredményét is.  

Az 5 órás vitát követően, a hiányosságokra, problémákra, kockázatokra rámutató számos hozzá-

szólás, valamint az EU Bizottság képviselője, Fernando Fonseca – a kezdeményezéssel kapcsola-

tos kételyeit hangsúlyozó, a Fischler levél tartalmát részletesen elemző, értelmező, megerősítő – 

hozzászólása ellenére, a Monitoring Bizottság jelenlévő 40 szavazati jogú tagja közül a forrásel-

vonásra 25-en „Igen”-nel, 11-en „Nem”-mel szavaztak, 4-en pedig tartózkodtak. A nemmel sza-

vazók között volt egyebek mellett a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ), a Fi-

atal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA), a Vidék Parlamentje valamint az Egyetemi 

Agrárdékánok képviselője is. A 25 fő igennel szavazó közül ugyanakkor 15 fő a felügyelő hatóság, 

az FVM alkalmazottja, további 5 fő pedig az FVM-től függő intézmény képviselője volt, akik 

„fegyelmezett igen” szavazatot voltak kénytelenek leadni. Igennel tehát csupán 5 olyan fő szava-

zott, aki többé-kevésbé független szervezetet képviselt. Ha a „kényszerszavazatokat” levonjuk az 

eredményből, akkor a Monitoring Bizottság független tagjai, akik a tényleges társadalmi kontrollt 

jelenítették meg, 11 „Nem”, 5 „Igen” és 4 „Tartózkodás” mellett nagy többséggel elvetették az 

FVM előterjesztését. Az FVM vezetésének az az értékelése tehát, hogy az NVT MB nagy több-

séggel támogatta az átcsoportosítást, és hogy azt valamennyi agrárszakmai és mezőgazdasági ér-

dekképviseleti szervezet támogatta, egyszerűen nem felel meg a valóságnak. 

Összességében tehát a MB ülés botrányos, saját ügyrendjét be nem tartó, eljárásrendi hibákkal 

teletűzdelt, a demokráciát meghazudtoló, a régi pártállami időket idéző volt, melyen antidemok-

ratikus döntés született, így az a döntési mechanizmus, amely éppen a közpénzek elkötésének tár-

sadalmi ellenőrzését lett volna hivatott az európai elképzelések szerint biztosítani, éppen a társa-

dalmi kontroll kizárásának eszközévé vált. A MAGOSZ képviselője ennek következtében az ülés 

végén a botrányos eljárással kapcsolatos elítélő véleményének adott hangot, és kérte ennek szó 

szerinti jegyzőkönyvezését. Kérte egyúttal az EU Bizottság képviselőjét, hogy minderről tájékoz-

tassa az FVM kezdeményezését elbíráló európai fórumokat.  

11. 2004. december 22-ei kormányülésen a környezetvédelmi tárca tiltakozása ellenére döntés szü-

letett arról, hogy kerüljön a kezdeményezés benyújtásra, ha az előterjesztés eléri az ún. „admis-

sible” kidolgozottság szintjét.  

12. 2004. december 23-31.?? között a hivatalos átcsoportosítási kérelem benyújtásra került Brüsz-

szelbe, amely oda január 10-én megérkezett, és elkezdődött befogadhatósági vizsgálata. Az elő-

terjesztés előzetes vizsgálatáról kapott informális tájékoztatás szerint azt meglehetősen gyenge 

színvonalúnak ítélték, s a befogadhatóság maga is kérdéses volt. 

13. 2005. január 10-én az EU Bizottsághoz benyújtott vidékfejlesztési forrásátcsoportosítási indít-

vány visszavonása tárgyában a két érintett miniszter (Németh Imre és Persányi Miklós) bevonásá-

val tartott szűk körű egyeztetés zajlott Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknél. 
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Megbízható információk szerint a miniszterelnök a két közvetlenül érintett miniszterrel szűk körű 

megbeszélést, egyeztetést tartott a forrásátcsoportosításra vonatkozó kormánydöntés nyomán ki-

alakult helyzetről.  

A környezetvédelmi tárca vezetője változatlanul fenntartotta a döntéssel kapcsolatos aggályait. 

Nehezményezte, hogy a folyamatot elindító – Németh Imre miniszternek Franz Fischlerhez írt 

2004. szeptember 24-ei – levelét a tárca nem kapta meg, arról nem tudott. A december 22-ei kor-

mánydöntést követően véglegesített, és Brüsszelbe kiküldött NVT módosító indítványt valamint a 

kapcsolódó Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Kifizetésekre vonatkozó Bizottsági Döntés módosítá-

sát indítványozó magyar kérelmet a tárca nem látta. A két tárca Együttműködési Megállapodására 

hivatkozva sérelmezte, hogy az NVT módosító javaslat kidolgozása során nem vonták be a 

KvVM-et a szakmai egyeztetési folyamatba, amellyel véleménye szerint elkerülhetők lettek volna 

a döntés hátrányos következményei.  

A megbeszélésen elhangzott, hogy a tervezett átcsoportosítás miatt társadalmi elégedetlenség és 

koalíciós vita alakult ki, továbbá az MSZP-n belül is megoszlanak a vélemények a tervezett mó-

dosítás szakmai indokoltságáról. Felmerült, hogy a következő (január 17-ével kezdődő) héten – 

hasonlóan a „NATURA 2000 ügyhöz” – komoly szakmai egyeztetésen, szakmai érvek alapján 

fejtse ki mindkét tárca álláspontját, és ez alapján szülessen döntés a kérdéskörben. Felmerült to-

vábbá, hogy – tekintettel a szakmai és politikai hatásokra – a jövőben bármely, az NVT-t érintő 

kérdésben az FVM vonja be az érintett tárcákat az egyeztetési folyamatba.  

Az egyeztetésen végeredményben a miniszterelnök mindennek ellenére megerősítette a kormány-

döntést, és felhívta a környezetvédelmi tárca vezetésének figyelmét arra, hogy tartózkodjon annak 

bírálatától. 

14. 2005. február 26-ig az MVH-nak úgy kell tekintenie a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet, mint 

amelyből nem kerültek források átcsoportosításra, és ez mindaddig fennáll, amíg az EU Bizottság 

ezzel ellenkező döntést nem hoz. Ennek megfelelően február 26-áig el kell bírálnia az NVT-re 

beadott pályázatokat, és vagy támogató vagy elutasító határozatot kell hoznia. Ha ezt nem teszi 

meg, jogszabálysértést követ el, és ezzel kapcsolatban az állam perelhető. A határozatok alapján a 

befogadott kérelmezőkkel 5 éves szerződést kell kötnie, és ki kell fizetnie az első támogatási évre 

(2004. szeptember 1. – 2005. augusztus 31.) járó támogatási összegeket. 

15. 2005. március 1-jéig kell az NVT következő támogatási évére (2005. szeptember 1. – 2006. 

augusztus 31.) ki kell írni a pályázatokat, és erre be kell adni  a támogatási kérelmeket március 1-

31-e között. 

16. 2005. első félévében várhatóan mintegy 5-6 hónapot vesz igénybe a magyar kezdeményezés el-

bírálásnak brüsszeli folyamata.  
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4.3. A TÁRSADALMI FOGADTATÁS, FVM-ES MINŐSÍTÉSE ÉS ANNAK ÉRTÉKELÉSE 

4.3.1. A hazai társadalmi reakciók 

1. Az FVM értékelése szerint: 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel és az annak módosítására, megcsonkítására vonatkozó fo-

lyamatos FVM próbálkozásokkal kapcsolatos társadalmi megítélést a tárca meglehetősen sajátosan 

értékeli. Azt a látszatot próbálja kelteni, és Brüsszel felé is azt sulykolja, (6.1.9. melléklet), hogy míg 

az agrártársadalom egyértelműen támogatja a források elvonását és azok átcsoportosítását a közvetlen 

támogatások nemzeti (top-up) keretébe, a tárca ígéretei szerint ezzel szabadítva fel olyan nemzeti 

forrásokat, amelyekkel megmenthetők a nehéz helyzetben lévő állattenyésztési ágazatok, ám a fele-

lőtlen civilek, mindenek előtt a zöld szervezek, valamint sajnálatos módon a megtévesztett, félreve-

zetett KvVM-vezetés a vidékért mély felelősséget érző agrártárca segítő szándékú kezdeményezését 

félremagyarázzák, akadályozzák, veszélybe sodorva ezzel a vidéket és a gazdákat. 

2. A tényleges fogadtatás: 

A társadalom ezzel szemben úgy tűnik egészen másként fogadta az FVM lépéseit, és körvonala-

zódni látszik egy olyan széles társadalmi koalíció, mely egyre határozottabban szembefordul a FVM 

– nagy tőkeerejű csoportok érdekeit képviselő – intézkedéseivel, lépéseivel. Egy pártokon túl mutató 

koalíció körvonalazódik tehát, amely a helyi közösségek és a társadalom egészének érdekeit képvi-

selve fordul szembe a David Corten által jelzett „modern kétpártiság” másik szereplőjével, a glo-

bális tőkével, az ennek érdekeit kiszolgáló hazai agrárpolitikai körökkel és FVM-es szolgáikkal. Jól 

jelzi ezt, hogy pl. az SZDSZ és az MDF egyszerre interpellált a Parlamentben, az SzDSZ állásfogla-

lást adott ki, és sajtótájékoztatót tartott, a Fidesz is sajtótájékoztatón tiltakozott, és még az MSZP is 

megosztott a kérdésben.  

Sajnálatos ugyanakkor, hogy a pártok a botrányokon keresztül ismerik csak fel a vidékfejlesztés fon-

tosságát. A pártok persze érdekes intézmények. Új dolgok, új struktúrák mellett csak akkor állnak ki, 

amikor megfelelő számú támogató (politikai nyelven: választópolgár) vagy bizonyos nagy tőkeérdekelt-

séggel rendelkező lobbi-csoport(ok) jelennek meg az ügy mellett. Látni kell, hogy itt most erről egyelőre 

(még!!!) nincs szó. Vagy mégis? Csak az ellenérdekeltek oldalán? Éppen ezért nem halad előre ez a prog-

ram? És itt máris a gazdasági szférában találjuk magunkat. Kik azok, akinek nem érdeke ennek a prog-

ramnak a sikeres beindulása? És legfőképpen miért? És miért nem most? Talán ők azok (a „nagyok”), 

akik még nem készültek fel a struktúraváltásra? A kérdésekre a választ csak 1-2 év múlva fogjuk meg-

tudni. Addig is a „kicsik” próbálnak életben maradni (ha sikerül). 

A 2004-es jó termés ismeretében gazdasági szempontból sem érthető a „Magyarország gabona 

nagyhatalom” stratégia, sürgős szerkezetváltás kellene!!! Ezek a húzások egy rossz szerkezetet kon-

zerválnak és mélyítik a válságot, kevesek pillanatnyi érdekei miatt. Az EU 7 millió tonnás interven-

ciós keretéből 3,6-ot Magyarország hívna le. Ez abszurd. Európa belefullad a gabonába, eladhatatlan, 

nekünk tárolókapacitásunk sincs. Az NVT esélyt teremtene a magyar mezőgazdaság szerkezetváltá-

sára (egy lépés efelé), mely a rendszerváltás óta húzódik. 

A vidékfejlesztés ügye úgy tűnik tehát egyre inkább olyan nemzeti ügyé válik, amelyben a tőke-

érdekek és a helyi közösségek érdekei egyre világosabban megütköznek. És ebben a „társadalmi 

nagykoalícióban” meglepő módon mintha a civil társadalom, az agrárszakmai érdekképviseletek és 

a környezetvédelmi szervezetek valamint a legkülönbözőbb társadalmi szerveződések közös hangot 

találnának és egyre erősebb hatást gyakorolnának a politika szereplőire, a politikai pártokra, a kor-

mányra és a parlamentre is. Lehet, hogy az FVM vidékfejlesztési állatorvosi lova kellett a civil társa-

dalom eszméléséhez? Ha így van, jó, hogy az FVM támadásai, mint egy fertőzés, nem enyhülnek, 

kiváltva ezzel a társadalom „immunrendszerének” válaszát, a civil társadalom eszmélését. 
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4.3.2. A kezdeményezés fogadtatása a kormányzaton belül (Tárcakörözés) 

1. Az FVM értékelése (6.1.9. melléklet) szerint: 

„Az FVM illetékes szolgálatai által kidolgozott 2004-es évre vonatkozó módosítási javaslatot az FVM 

írásos formában Tárcák közötti egyeztetésre bocsátotta. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ki-

emelve az agrár-környezetgazdálkodási támogatások fontosságát kifejezte jelentős mértékű kétségeit az 

átcsoportosítással kapcsolatosan. Mások, mint például a Miniszterelnöki Hivatal és a Pénzügyminiszté-

rium a rendelkezésre álló adatokon fölül több információt igényeltek a végrehajtás állásával kapcsolato-

san. Az írásos eljárás után a javaslat kibővült a végrehajtás jelenlegi állását részletező és az ahhoz kap-

csolódó adatokkal és a kibővített javaslat került a Kormány elé döntésre. A Kormány december 22-i dön-

tésében támogatta az NVT módosításának EU Bizottsága felé történő benyújtását” 

 

2. A tényleges fogadtatás: 

Az FVM az átcsoportosítási kezdeményezést a tárcákkal előzetesen nem egyeztette. Tárcakörzésre a 

több lépcsőben előkészített anyagot csupán december 14-én küldte, s az december 22-én már a kor-

mány ülése elé került. Így a tárcák érdemben nem tudták annak hatásait, várható következményeit 

elemezni és szakmailag megalapozott álláspontjukat kialakítani. A KvVM a rövid határidő ellenére 

részletesen elemezte a hatásokat, állásfoglalást adott ki az átcsoportosítás ellen (6.2.16. melléklet), 

képviselője azt a Monitoring Bizottság ülésén is ellenezte és leszavazta, és a miniszter a kormányülé-

sen az előterjesztés ellen foglalt állás. A tárcák közül több aggályát fejezte ki a tekintetben, hogy az 

előterjesztésből számos olyan fontos információ hiányzik, amelyek nélkül azok hatásai nem ítélhetők 

meg. A kormány ennek ellenére úgy döntött, hogy amennyiben az előterjesztés eléri az ún. „admis-

sible” kidolgozottság szintjét, kerüljön benyújtásra Brüsszelbe.  

4.3.3. A kezdeményezés fogadtatása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdek-
egyeztető Tanács (FÖVÉT) kibővített ülésén 

1. Az FVM értékelése (6.1.9. melléklet) szerint: 

„Az FVM illetékes szolgálatai által kidolgozott 2004-es évre vonatkozó módosítási javaslatot decem-

ber 15-én a társadalmi egyeztetéssel és a Tárcák közötti egyeztetéssel párhuzamosan a kibővített 

FÖVÉT is megtárgyalta. 

A módosítási javaslat természete miatt a gazdálkodók szövetségei és az Agrárkamara állandó képvi-

selőin felül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Nemzeti Földalap, a Vidék Parlamentje, 

az Agrártudományi Egyetemek Szövetsége, az Állatvédők Szaktanácsadói Testülete, a Fiatal Gazdál-

kodók Szövetsége, a Környezet- és Természetvédő Szervezetek képviselői is a meghívottak között sze-

repeltek. 

Az egyeztető megbeszélésen a környezetvédelmi civil szervezetek, valamint a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium képviselői kiemelve az agrár-környezetgazdálkodási támogatások fontosságát 

kifejezték jelenős mértékű kétségeiket az átcsoportosítás indokoltságára vonatkozóan. Ugyanakkor a 

gazdálkodók szövetségeinek és az Agrárkamarának a képviselői több információt és adatot igényeltek 

a végrehajtás jelenlegi állásáról és a hatékony végrehajtást veszélyeztető kockázatokról, az NVT 

pénzügyi eszközeinek felhasználásáról vagy a KNKT intézkedés bevezetéséről.  Annak köszönhetően, 

hogy a legtöbb szervezet az NVT Monitoring Bizottságának is tagja, az egyeztető fórum elfogadta a 

Minisztérium azon vállalását, hogy 2004. december 17-én, a Monitoring Bizottság rendkívüli ülésén 

részletes adatok, illetve kockázatértékelés kerül bemutatásra a terv megvalósításának jelenlegi álla-

potáról a Minisztérium és az MVH képviselői részéről.” 

 

2. A tényleges fogadtatás: 

A földművelési tárca 2004. december 15-ére – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető 

Tanács (FÖVÉT) kibővített üléseként mindössze két nappal az ülés időpontja előtt – „társadalmi 
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egyeztetést” hívott össze (6.1.6. melléklet), melyre ugyancsak az ülést megelőző két nappal küldte 

meg az írásos előterjesztést (6.1.4. melléklet). Ez az előterjesztés az átcsoportosítással kapcsolatban 

felmerülő kérdésekre zömében nem adott választ, és a késői megküldés miatt a résztvevők többségé-

nek arra sem nyílt módja, hogy az általa képviselt szervezet tagságával annak tartalmát egyeztesse.  

A résztvevők körét az FVM maga határozta meg, ahol botrányosan, több civil szervezet kizárásával 

zajlott le az átcsoportosítás tervezetének „társadalmi egyeztetése”. A zömében a felügyelő hatóság, 

az FVM által ily módon meghatározott résztvevői kör elsöprő többsége – többek között olyan nagy 

gazdaszervezetek, mint pl. a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ), a Fiatal Gazdák 

Magyarországi Szövetsége (AGRYA), a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövet-

sége (MEGOSZ), az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), a Vidék Parlamentje 

vagy a Hangya Szövetkezet – elutasította az átcsoportosítási javaslatot. Ezen túl a tanácskozáson a 

Haltermelők Országos Szövetségét képviselő Orosz Sándor országgyűlési képviselő (MSZP) nem-

csak mint e szervezet vezetője, hanem mint kormánypárti országgyűlési képviselő, mint a Magyar 

Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja, és mint a Környezetvédelmi Bizottság alelnöke 

minden minőségében elutasította az előterjesztést, s azt a vidék érdekeivel ellentétesnek minősítette. 

Ugyancsak itt nyújtotta át Kiss Róbert azt a petíciót, amelyben a kisebbik koalíciós partner által irá-

nyított környezetvédelemi tárca tiltakozik a forráselvonás ellen, s egyúttal bejelentette, hogy az 

SZDSZ az átcsoportosítást koalíciós egyeztetési kérdésnek tekinti. 

Az elnöklő Pásztohy András politikai államtitkár mindezek után és e vélemények ismeretében – a FÖVÉT 

ügyrendje ellenére – nem bocsátotta szavazásra az előterjesztést. Ehelyett ígéretet tett arra, hogy az érdek-

egyeztetésről részletes jegyzőkönyv készül, és azt a jelenlévők valamint a két nap múlva sorra kerülő 

Monitoring Bizottsági ülés résztvevői előzetesen kézhez kapják. Ígérete ellenére ez a jegyzőkönyv nem-

hogy a Monitoring Bizottság ülésére, de január közepére sem készült el. A tárca állításával ellentétben a 

FÖVÉT kibővített ülése nem fogadott el olyan határozatot, sőt az az ülésen fel sem merült, hogy azért, 

mert a legtöbb szervezet tagja a Monitoring Bizottságnak is, azért hozzájárulnának ahhoz, hogy a részletes 

kockázatértékelés csak december 17-én, az MB ülésén történjen meg. Ráadásul – mint alább az NVT MB 

ülésével kapcsolatban láthatjuk – az ott sem történt meg.  

4.3.4. A kezdeményezés fogadtatása az NVT Monitoring Bizottság ülésén 

1. Az FVM értékelése (6.1.9. melléklet) szerint: 

„A módosítási javaslat sürgősségére való tekintettel az FVM „rendhagyó” Monitoring Bizottsági 

ülést hívott össze. Az elfogadott eljárásrend nem tartalmazott részletes szabályozást a rendkívüli szer-

vezési eljárások esetén az előzetes információk kiküldésének határidejére vonatkozóan így a jelen 

lévő bizottsági tagok – 42 képviselő volt jelen az 50 tagból – első lépésként ki kellett nyilvánítania a 

javaslattal kapcsolatos kompetenciáját és döntésképességét. A bizottsági tagok többsége, akik a kér-

déssel kapcsolatosan a Monitoring Bizottság döntésképességére szavaztak, ismerték a módosítási ja-

vaslat tartalmát. 

Az ülésen az MVH illetékes igazgatója előadásában naprakész információt nyújtott a végrehajtás 

jelenlegi állásáról. A legtöbb intézkedés esetén a jogosult pályázók várható száma és a jogosult tá-

mogatási igények hozzávetőleges összege becsülhető. Másrészről az agrár-környezetgazdálkodás in-

tézkedésre beérkezett pályázatok száma még a korábbi nemzeti támogatási programhoz viszonyítva 

is nagyon magas – 32 000 körüli. Ezért a jogosult támogatási igénylések száma és összege a váratla-

nul nagy számú agrár-környezetgazdálkodási igénylésekből nem becsülhető.  

Az NVT Program Irányító Egységének (FVM) képviselője a szélesebb támogatáspolitikai és pénzügyi 

környezetbe illesztve részletesen ismertette a javasolt módosításban rejlő lehetőségeket és a módosí-

tás okait, valamint a 2004-2006-os időszakra rendelkezésre álló összes forrás hatékony felhasználá-

sának kockázatait. Az FVM képviselője szintén jellemezte a 2007 év elején, az új tervidőszak kezdetén 

esetlegesen jelentkező „hullám effektus” veszélyét, amely abban az esetben léphet fel, ha 2004-2006-

os forrásokból még jelentős összegek várnak elköltésre az N+2 szabály nyújtotta lehetőségek alapján. 
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a környezetvédő társadalmi szervezetek képviselői 

hozzászólásaikban erőteljesen vitatták az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés pénzügyi eszköze-

inek csökkentésére vonatkozó javaslatot. Az érvelésük alapja az volt, hogy a módosítással jelentősen 

sérül a Terv agrár-környezetgazdálkodási politikája. Másrészről a gazdálkodói szervezetek és az Ag-

rárkamara képviselői támogatták a javasolt módosításokat tekintettel arra, hogy a KNKT felhaszná-

lása kevésbé kockázatos, kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb segítség a szélesebb gazdálkodói réteg 

számára. 

A vita eredményeként a Monitoring Bizottság többsége az NVT módosítási javaslatának EU Bizott-

sághoz történő benyújtása mellett szavazott.” 

NVT MB határozat: 

„Az NVT 2004. évi módosítás-tervezetének jóváhagyása érdekében a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

Monitoring Bizottsága megtárgyalta a „Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásának 25%-os 

átcsoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozására” című ja-

vaslatot, és egyetértett a NVT 2004. évi forrás-átcsoportosítást tartalmazó módosításnak a Bizottság 

részére történő benyújtásával, valamint egyidejűleg a „Top-up Megállapodás” megfelelő módosítá-

sával.” (Monitoring Bizottsági előterjesztés, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. 

december 17.) 

Nyilatkozatok: 

„A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottsága nagy többséggel elfogadta, hogy az NVT 

támogatási keretéből 14,2 milliárd Ft kerüljön átcsoportosításra olyan tevékenységek támoga-

tására, amelyek az EU-ból nem kapnak közvetlen támogatást, de a létükhöz, életben maradá-

sukhoz szükségesek ezek a források.” (Németh Imre, 2004. 12. 17.) 

„A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 3 esztendőre elkülönített forrásainak 20 %-os csökkentését nagy 

többséggel támogatta múlt pénteki ülésén a program mellett működő Monitoring Bizottság.” 

(Németh Imre, 2004. 12. 21.) 

 

2. A tényleges fogadtatás: 

A tárca 2004. december 17-ére hívta össze az NVT Monitoring Bizottságának „rendhagyó” ülését. 

(A „rendhagyó” ülés fogalmát az MB elfogadott Ügyrendje nem ismeri!!) A Bizottság tagjainak 

szóló meghívó (6.1.7. melléklet) az ülést megelőző 5 munkanappal, az anyagok egy része pedig csu-

pán 2 munkanappal a kezdés időpontja előtt e-mailen ékezett, ami nem felelt meg az MB saját elfo-

gadott és az EU Bizottság által is jóváhagyott ügyrendje szerinti (15 illetve 10 munkanap) összehívási 

kritériumoknak. Ezt a bizottság elnöke feltehetően tudta, mert már a meghívóban kérte a tagokat, 

hogy tekintsenek el az MB összehívására vonatkozó, Ügyrendben elfogadott eljárásrendtől. Ez ellen 

az MB több tagja (MAGOSZ: 6.4.13. melléklet, KvVM: 6.2.18. melléklet) előzetesen írásban is til-

takozott, kifejezve azon véleményét, hogy ennek következtében az MB ülése nem tekinthető össze-

hívottnak. A kiküldött előterjesztés (6.1.15 melléklet) számos alapvető kérdést nem tisztázott, és fon-

tos háttéranyagokat és információkat (az MB elfogadott ügyrendje szerint „az NVT MB ülésének na-

pirendi pontjaihoz szükséges dokumentumokat”!!) (pl. az EU főbiztos levelét: 6.1.1. melléklet, a 

FÖVÉT ülés részletes jegyzőkönyvét, az átcsoportosítás részletes hatásvizsgálatát, költségvetési kap-

csolatainak elemzését és bemutatását, stb.) nem tartalmazta. Mindezek ellenére az elnök, Dr. Nyujtó 

Ferenc helyettes államtitkár szavazásra bocsátotta az ülés érvényességének, határozatképességének 

és napirendjének kérdését. Már e szavazáskor fény derült arra a súlyos anomáliára, amely azután a 

vita végkimenetelét is döntő módon meghatározta. A mintegy 1 órás ügyrendi vita, és a meggyőző 

jogi érvek ellenére a jelenlévők többsége elfogadta az ügyrendtől való eltérést, és ez előre vetítette a 

végszavazás várható eredményét is.  

A hiányosságokra, problémákra, kockázatokra rámutató számos hozzászólás, valamint az EU Bizott-

ság képviselője, Fernando Fonseca felszólalása és a kezdeményezéssel kapcsolatos kételyei, a Fi-

schler levél tartalmát részletesen elemző, értelmező, megerősítő hozzászólása ellenére, az 5 órás vitát 
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követően a Monitoring Bizottság jelenlévő 40 szavazati jogú tagja közül a forráselvonásra 25-en 

„Igen”-nel, 11-en „Nem”-mel szavaztak, 4-en pedig tartózkodtak. A nemmel szavazók között volt 

egyebek mellett a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ), a Fiatal Gazdák Magyar-

országi Szövetsége (AGRYA), a Vidék Parlamentje valamint az Egyetemi Agrárdékánok képviselője 

is. A 25 fő igennel szavazó közül ugyanakkor 15 fő a felügyelő hatóság, az FVM alkalmazottja, to-

vábbi 5 fő pedig az FVM-től függő intézmény képviselője volt, akik „fegyelmezett igen” szavazatot 

voltak kénytelenek leadni. Igennel tehát csupán 5 olyan tag szavazott, aki többé-kevésbé független 

szervezetet képviselt. Ha a „kényszerszavazatokat” levonjuk az eredményből, akkor a Monitoring 

Bizottság független tagjai, akik a tényleges társadalmi kontrollt jelenítettél meg, 11 „Nem”, 5 „Igen” 

és 4 „Tartózkodás” mellett nagy többséggel elvetették az FVM előterjesztését. Az FVM vezetésének 

az az értékelése tehát, hogy az NVT MB nagy többséggel támogatta az átcsoportosítást, és hogy azt 

valamennyi agrárszakmai és mezőgazdasági érdekképviseleti szervezet támogatta, egyszerűen nem 

felel meg a valóságnak. 

Összességében tehát a MB ülés botrányos, saját ügyrendjét be nem tartó, eljárásrendi hibákkal tele-

tűzdelt, a demokráciát meghazudtoló, a régi pártállami időket idéző volt, melyen antidemokratikus 

döntés született, így az a döntési mechanizmus, amely éppen a közpénzek elkötésének társadalmi 

ellenőrzését lett volna hivatott az európai elképzelések szerint biztosítani, éppen a társadalmi kontroll 

kizárásának eszközévé vált. A MAGOSZ képviselője ennek következtében az ülés végén a botrányos 

eljárással kapcsolatos elítélő véleményének adott hangot, és kérte ennek szó szerinti jegyzőkönyve-

zését. Kérte egyúttal az EU Bizottság képviselőjét, hogy minderről tájékoztassa az FVM kezdemé-

nyezését elbíráló európai fórumokat.  
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5.  AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS VÁRHATÓ EURÓPAI MEGÍTÉLÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

5.1. VÁRHATÓ EURÓPAI MEGÍTÉLÉS 

Az átcsoportosítás kezdeményezésének várható európai megítélésére vonatkozóan egyrészt az 

európai agrár- és vidékpolitikai átalakulási folyamatából, a CAP-reform jellegéből és irányából, más-

részt az európai tisztségviselők előzetes megnyilatkozásaiból következtethetünk. 

5.1.1. Az európai agrár- és vidékpolitika átalakulási folyamatából következtethető 
megítélés 

Az, ami ma Magyarországon a vidékfejlesztés körül történik, gyökeresen eltér az európai 

közös agrárpolitika 1992 óta zajló reformfolyamatának alapirányától. Ez ugyanis azon a felis-

merésen nyugszik, hogy a mezőgazdaság lényegesen több, mint egyszerű árutermelő ágazat. 

Nemcsak búzát, kukoricát, tejet, tojást előállító és ezek piaci értékesítésével profitot hozó gazdasági 

termelőágazat, hanem egyúttal környezeti és társadalmi szolgáltatásokat is nyújt a vidéki térsé-

gekben, helyben keletkező, „nem importálható közjavakat” is előállít az egész társadalom számára. 

Ráadásul e társadalmi szolgáltató teljesítményei gyorsuló ütemben felértékelődnek, csökkentve 

ezzel termelési feladatainak relatív súlyát.  

A probléma pusztán az, hogy míg a termelőtevékenység révén olyan áruk keletkeznek, amelyeket 

a piacon értékesítve a gazda a megélhetését megalapozó jövedelemre tehet szert, addig ilyen közvet-

lenül értékesíthető árut e társadalmi szolgáltató teljesítmények nem eredményeznek. Éppen ezért a 

gazda e környezeti és foglalkoztatási, szociális szempontokat csak akkor veheti gazdálkodásában fi-

gyelembe, ha e teljesítményeiért, társadalmi szolgáltatásaiért közpénzekből kifizetést kap.  

Ez az európai agrár- és vidéktámogatási rendszerben úgy jelenik meg, hogy csökkennek a terme-

léshez, a mennyiséghez, a kvótákhoz, a tonnához kötött korábbi direkt – úgynevezett elsőpillé-

res – támogatások. Az így felszabaduló források fokozatosan átkerülnek olyan gazdálkodási 

rendszerek (például ökológiai gazdálkodás, gyepre alapozott legeltetéses állattartás, integrált nö-

vénytermesztés, extenzív tó- és nádgazdálkodás, őshonos állatfajták tartása stb.) támogatására, ame-

lyeknek jók e környezeti és munkahelyteremtő, foglalkoztatási, szociális társadalmi teljesítmé-

nyei is. Európa tehát fokozatosan olyan gazdálkodási rendszerek földalapú támogatására tér át, ame-

lyek úgy állítanak elő értékes szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, hogy 

közben megőrzik a talajokat, a vízbázisokat, az élővilágot, a tájat és benne az embert, közösségeit és 

kultúráját. Egyúttal munkát, megélhetést biztosítanak a vidéki népesség lehető legnagyobb hányada 

számára. Ezt nevezi Európa az ökoszociális piacgazdasági modellnek megfelelő többfunkciós 

agrárrendszernek, az ehhez kötődő támogatásokat pedig vidékfejlesztési támogatásoknak.  

A gazdák e támogatott rendszerekhez területükkel, gazdaságukkal önkéntesen csatlakoz-

hatnak. Ha vállalják e jó társadalmi összhatású gazdálkodási rendszerek szabályainak, technológiai 

és egyéb előírásainak betartását, akkor ezért ötéves állami szerződés alapján, minden bevitt hektár 

után normatív, évenkénti kifizetésben részesülnek. Ennek összege az elvállalt gazdálkodási rend-

szertől függően a hatályos európai vidékfejlesztési rendelet alapján évente és hektáronként 450–900 

euró (110–220 ezer forint/hektár/év!).  

Ez a bizonyos többfunkciós európai agrármodell a kis- (5–30 hektár) és középüzemi (30–300 

hektár) méretű családi gazdaságok dominanciájára épül, megőrizve ezzel a sokszínűségből, a tu-

lajdonosi helyzetből, a jó gazda gondosságából és az egymást követő generációk kapcsolatára épülő 

folytonosságból eredő előnyöket. Annak érdekében pedig, hogy ez a kisebb egységekből épülő, 

mozaikos gazdaságszerkezet a hatékonyság vonalán, a piacon is fel tudja venni a versenyt a nagy 

latifundiumokkal, a globális tőkebefektető társaságokkal, azért közösségi forrásokból minden erővel 

támogatja e kisebb egységek társulását. Támogatja tehát a gazdák olyan termékbeszerzési, -feldol-

gozási, -piacra jutási, -értékesítési szövetkezését, ahol a teljes vertikumban keletkező profit centruma 
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nem a szövetkezet, hanem maguk az azt létrehozó gazdák (ez tehát nem „kolhozosítást”, de nem is 

nagy integrátorokra való, egyoldalú kiszolgáltatottságukat erősítő „felfűzésüket” jelenti).  

Európa az e többfunkciós agrármodellnek megfelelő gazdálkodási rendszerek földalapú 

támogatását, az e rendszerek elterjesztését szolgáló intézkedéseket, a családi gazdaságokra 

épülő gazdaságszerkezet és a vidék társadalmának megerősítését szolgáló intézkedéseket hívja 

második pilléres vidékfejlesztési eszközöknek.  

5.1.2. Az európai tisztségviselők előzetes megnyilatkozásaiból következtethető 
megítélés 

Magyarország vidékfejlesztési forrásátcsoportosítási kezdeményezése ezen európai elképzelés 

tükrében meglehetősen érthetetlennek tűnik, és az európai fejlődés fő irányával ellentétes törekvése-

ket tükröz. Ez vélhetően a kezdeményezés európai megítélésében is szerepet fog játszani. Erre utalt 

egyebek mellett Franz Fischler is Németh Imréhez írt, október 20-án kelt levelében (6.1.1. mellék-

let), valamint az EU Bizottság jelenlévő képviselője, Fernando Fonseca is, az NVT Monitoring Bi-

zottság december 17-ei ülésén elhangzott hosszabb hozzászólásában. 

Dr. Franz Fischler, az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztosa a magyar agrárminisz-

terhez írt levelében mindenek előtt felhívja a figyelmet arra, hogy a kiegészítő nemzeti közvetlen 

kifizetések társfinanszírozására történő átcsoportosítási kezdeményezés szükségessé teszi mind a EU 

Bizottság NVT-t jóváhagyó határozatának, mind a Magyarország számára kiegészítő nemzeti köz-

vetlen kifizetéseket jóváhagyó határozatának módosítását.  

Megállapítja, hogy a 817/2004 EK bizottsági rendelet értelmében ugyan az NVT módosításának 

jogi akadálya nincsen, ám a maga részéről meglepőnek tartja, hogy alig 1 hónappal az NVT EU Bi-

zottság általi jóváhagyása után Magyarország a még el sem indult program módosítását kéri. A hosz-

szas tárgyalások során kialakított, kényes egyensúlyokra épülő megállapodás pénzügyi módosítása 

annak célrendszerét is megváltoztatja, így az egész tervet ismét felül kell vizsgálni. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a kezdeményezésnek meg kell felelnie a befogadhatóság felté-

teleinek, azaz részletesen be kell mutatnia azokat az okokat és végrehajtási problémákat, amelyek 

indokolják a módosítást, valamint annak várható pénzügyi, célrendszer-módosító hatásait, azok gaz-

dasági-társadalmi összefüggéseit. Csatolni kell továbbá a társadalmi érdekegyeztetés eredményének 

dokumentumait is.  

Jelzi, hogy – tekintettel az EU Bizottságon belüli egyeztetési kötelezettségekre, az esetleges hi-

ánypótlásra, a felmerülő kérdések megválaszolására, valamint a 25 tagállam képviselőiből álló Ag-

rárstrukturális és Vidékfejlesztési (STAR) Bizottság kedvező állásfoglalásához szükséges időre – az 

eljárást lezáró döntés azonnali benyújtás esetén sem várható 2005. első hónapjai előtt (írja a főbiztos 

2004. október 20-án!). 

Felhívja a figyelmet arra is, hogy nem fizethető ki addig kiegészítő nemzeti közvetlen támogatás 

e keret terhére, amíg a Bizottság említett mindkét határozatának módosítása nem történik meg. Az 

engedély megszerzését megelőző, nemzeti forrásból történő kifizetések nem számolhatók el társfi-

nanszírozásként az NVT pénzügyi kerete terhére. Ezeken túl, ha a kedvező határozat meg is születik, 

az így átcsoportosított forrásokra, a top-up kifizetések rendszerére a standard európai Integrált Igaz-

gatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) szabályait kell a könnyített rendszer helyett alkalmazni. 

Ismételten hangsúlyozza, hogy a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket jóváhagyó bizottsági 

határozat módosítására külön kérelmet kell benyújtani, és az átcsoportosítás a megállapodásoknak 

megfelelően a szántóföldi növényekre kell hogy korlátozódjon.  

Végezetül felhívja a figyelmet arra, hogy meglátása szerint „az NVT módosítása olyan időpont-

ban róna komoly adminisztratív terhet a végrehajtásban résztvevő magyar intézményekre, amikor a 

közelmúltban jóváhagyott vidékfejlesztési intézkedések hatékony végrehajtásának kellene elsőbbséget 

élveznie”. Mindennek ellenére a Bizottság természetesen kész az esetleges magyar kérelem megvizs-

gálására. 
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Fernando Fonseca, az EU Bizottságnak a NVT Monitoring Bizottság 2004. december 17-ei 

ülésén résztvevő képviselője hosszabb hozzászólásban fejtette ki az előterjesztéssel és az elhangzott 

felvetésekkel kapcsolatos álláspontját. A Monitoring Bizottság összehívásának szabályosságát illető 

aggályokkal kapcsolatban leszögezte, hogy az ülés összehívását az elfogadott ügyrendtől maga is 

eltérőnek minősíti, a Monitoring Bizottságnak persze joga van arra, hogy eltérjen saját ügyrendjétől.  

Az n+2 szabály alapján megerősítette, hogy az NVT forrásainak felhasználására összesen 3+2 év 

áll Magyarország rendelkezésére, az tehát hogy a 2004-re jutó forrásokat Magyarország még nem 

kötötte le, nem veszélyezteti e forrásokat. Értelmezve azt a magyar álláspontot, hogy 2004-ben nem 

tudták a magyar hatóságok a szükséges ellenőrzéseket elvégezni, elmondta, hogy a támogatási év a 

megállapodás szerint szeptember 1-jétől augusztus 31-éig terjed, így a 2004-es források a 2004. szept-

ember 1- 2005. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkoznak. 

Elmondta, hogy ha a magyar módosító indítvány megérkezik, és a befogadása is megtörténik, 

akkor az EU bizottságnak 6 hónapja van annak elemzésére. Az Agrár Főigazgatóságnak (Directorat 

General Agri) egyeztetnie kell több főigazgatósággal. Arra is idő kell, hogy a Bizottság esetleges 

észrevételeire is választ kapjon, tehát az eljárás bonyolult és hosszadalmas. Ha ennek eredményekép-

pen minden kérdés megnyugtatóan zárul, és az össze főigazgatóság egyetért az átcsoportosítási kére-

lem elfogadásával, akkor a végső szót a 25 tagállam képviselőiből álló STAR Bizottságnak kell ki-

mondania, melyet még egy formális EU bizottsági jóváhagyás is követ. Mindezek következtében az 

ügyben legkorábban március-áprilisban képzelhető el döntés akkor is, ha a téma soron kívüliséget 

élvez. 

Kitért arra is, hogy a top-up nemzeti kiegészítő közvetlen támogatások forráskeretébe csoporto-

sítva EU forrásokat, megváltozik a kifizetés és ellenőrzés rendszere. Ennek következtében a magyar 

hatóságokra ez olyan időszakban ró igen nagy adminisztrációs kötelezettségeket, amikor éppen az új 

típusú vidékfejlesztési lehetőségeket kellene a gazdákhoz eljuttatnia.  

Hangot adott azon véleményének, hogy a kezdeményezés rossz üzenetet ad a gazdálkodóknak 

azzal, hogy éppen attól a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervtől von el forrásokat, amely az EU Közös 

Agrárpolitikájának reformfolyamatába illik, és megkülönböztetett figyelmet, ennek megfelelően ki-

emelt támogatást kap Európában. 

A társadalmi érdekegyeztetés folyamatát és az eljárásrendet ért kritikákra reagálva elmondta, 

hogy a Brüsszelnek küldendő hivatalos módosítási kérelemnek világosan tartalmaznia kell, hogy mi-

kor, kikkel és hogyan történtek a társadalmi konzultációk, és ezeken milyen állásfoglalások születtek. 

Brüsszel részben ezekből, másrészt az ő személyes beszámolója alapján tájékoztatást fog kapni a 

folyamatról. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság a szerződésben foglalt konzultációs, érdekegyeztetési 

folyamatra kiemelt figyelmet fordít, és levonja a megfelelő következtetéseket.  

5.1.3. Hogyan látja a várható európai megítélést maga az FVM szakmai stábja? 

2004. október 28-ai keltezéssel a Tagállami Működési Főosztály Dr. Vajda László főcsoport-

főnök irányításával előterjesztést készített a Szűk Körű Vezetői Értekezlet részére az NVT forrásai 

20 %-ának a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására történő átcsoportosításáról 

(6.1.2. melléklet). Ez a Fischler levél valamint az EU-val kötött megállapodások és a Közösség ag-

rárfinanszírozási rendszere alapján elemzi azokat a lehetőségeket, kockázatokat és várható következ-

ményeket, amelyekkel a forrásátcsoportosítás járhat.  

Kiindulópontként leszögezi, hogy a csatlakozási szerződés felkínálta annak lehetőségét, hogy a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez nyújtott közösségi előirányzat 20%-át a tagállamok - amennyiben 

ezt igénylik - a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására használják fel. Megál-

lapítja továbbá, hogy az NVT előkészítése és a Bizottsággal való jóváhagyatásának folyamata során 

ennek az összegnek az átcsoportosítását nem kértük. Az NVT-nek az Európai Bizottság által történő 

jóváhagyását követően a nemzeti költségvetési források kímélése céljából az FVM hivatalos levélben 
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fordult Fischler úrhoz, az Európai Bizottság mezőgazdasági főbiztosához kérdezve, hogy van-e még 

lehetőség az NVT-ből történő átcsoportosításra 2004. évre vonatkozóan.  

Az előterjesztés céljaként a főcsoportfőnök – főbiztos úr vonatkozó válasza alapján, melyet 

2004. október 20-án informálisan kapott meg a tárca az Európai Unióhoz rendelt Magyar Állandó 

Képviseleten keresztül – az átcsoportosítással kapcsolatos teendők, alternatívák és kockázatok, to-

vábbá a vezetői döntést igénylő kérdések bemutatását jelöli meg. 

A Fischler-levél megállapításait az alábbiakban összegzi. 

1.) Nincs jogi akadálya, hogy az NVT-t módosítsák a program jóváhagyásának évében. A módo-

sítás azonban több bizottsági határozatot érint. Az NVT pénzügyi táblázatban eszközölt át-

csoportosítás szükségessé teszi a Bizottság NVT-t jóváhagyó határozatának módosítását, va-

lamint a 2004-re vonatkozó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket jóváhagyó bizottsági 

határozat módosítását is, amelyben nem szerepelt a társfinanszírozás, ezért a benyújtott mó-

dosítási kérelem alapján megkezdődött folyamat hosszadalmas. Fischler úr becslése szerint a 

kérelem azonnali benyújtása esetén sem várható 2005. első hónapjainál hamarabb bizottsági 

döntés.  

2.) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv pénzügyi kereteinek átcsoportosítása a következő feltételek 

és menetrend szerint valósulhat meg: 

• a tagállamnak hivatalos kérelmet kell benyújtania az NVT módosítására, kitérve a kére-

lemben a módosítást szükségessé tevő okokra, a terv végrehajtásával kapcsolatos problé-

mákra, valamint a módosításból fakadó várható hatásokra; 

• a kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a pénzügyi tábla módosítására vonatkozó javaslatot, jelezve, hogy honnan és mekkora 

összeget elvonva kívánunk a közvetlen nemzeti kifizetések társfinanszírozására fordí-

tani; 

 az egyes intézkedések arányosan csökkentett költségvetését; 

 be kell mutatni, hogy a módosítás miként befolyásolja a stratégiát, a kialakuló új ará-

nyokat, a célkitűzések megvalósítását; 

 mellékelni kell az NVT Monitoring Bizottság átcsoportosítással kapcsolatos jóváha-

gyását; 

• hivatalos kérelmet kell benyújtani a 2004. évi kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket 

jóváhagyó bizottsági határozat módosítására is, melyhez csatolva igazolni kell, hogy 

 a szántóföldi növények esetében az ellenőrzések az IIER követelményeknek megfele-

lően végrehajtásra kerültek; 

 az MVH kifizetésekre vonatkozó rendje a társfinanszírozásnak megfelelően módosí-

tásra került. 

3.) A módosítási kérelmek benyújtásával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy nem fizethető 

ki kiegészítő nemzeti közvetlen termelői támogatás, amíg a Bizottság határozatainak módosí-

tása nem történik meg. Az engedély megszerzését megelőző nemzeti forrásból történők kifi-

zetések nem tekinthetők a társfinanszírozás részének. Amennyiben az átcsoportosítást 2004. 

évre nem, csak 2005-2006 évekre kérjük, akkor csak a Bizottság NVT-re vonatkozó határo-

zatának módosítását kell kérni. 
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A módosításhoz szükséges gyakorlati lépéseket és feltételeket az előterjesztés az alábbiakban 

foglalja össze: 

1) Az NVT módosítása 

Az NVT módosítására évente egyszer van lehetőség. A költségvetési átcsoportosítás a terv prio-

ritásainak, stratégiájának, várt eredményeinek és pénzügyi táblázatának részletes, a Bizottsággal fo-

lyamatos konzultációk mellett történő átdolgozásának függvénye. A vonatkozó EU rendelet17 alapján 

nyilvánvaló, hogy a Bizottság számára nem elfogadható csupán a költségvetési helyzetre való 

hivatkozás miatti módosítás. A program végrehajthatóságát elősegítő indoklás viszont csak az első 

teljes körű támogatási kérelem-befogadás után lehetséges. Döntés szükséges arról, hogy mely 

jogcímek rovására valósuljon meg az átcsoportosítás. A magyar javaslat hivatalos bizottsági be-

nyújtását meg kell, hogy előzze a társadalmi partnerekkel való egyeztetés, és az NVT Monitoring 

Bizottság jóváhagyása, ami cseppet sem tűnik problémamentesnek. Szolid hivatkozási alap nélkül 

a Bizottság különböző szolgálataival lefolytatandó belső egyeztetés ideje és végkimenetele erő-

sen kérdéses. A DG AGRI jóváhagyása esetén is elsősorban a Környezetvédelmi Főigazgatóság 

részéről várható véleménykülönbség. Abban az optimális esetben, ha a módosítási javaslat az első 

körben átmenne a bizottsági szűrőn, a tagállamokból álló STAR Bizottság legkorábban 2005. január-

februárjában hagyhatná jóvá. A STAR Bizottságot követő formális EU bizottsági jóváhagyás akár 

további egy hónapot is igénybe vehet. Annak érdekében, hogy később, 2005. folyamán legyen további 

lehetőségünk a Terv szempontjából alapvető fontosságú tartalmi módosítások18 kezdeményezésére, 

a jelenlegi módosítást még az ünnepek előtt hivatalosan be kell nyújtanunk. 

Amennyiben el lehet tekinteni a 2004. évre vonatkozó átcsoportosítás kezdeményezésétől, a 2005-

2006. évek „top-up” társfinanszírozására történő átcsoportosítást egy alaposan előkészített és le-

egyeztetett átfogó tervmódosítás keretében – a fent említett nehézségek és bizonytalanságok nélkül – 

problémamentesen el lehetne végezni. Ez annyiban könnyíti meg a helyeztet, hogy csak az NVT-re 

vonatkozó Bizottsági határozat módosítását kell kérni és az engedély megszerzése időben nem kor-

látozza a 2004. évre szóló kifizetéseket. Előnyt jelent továbbá az is, hogy több idő áll rendelkezésre 

a pénzügyi terv módosításával összefüggésben az új pénzügyi egyensúly kialakítására vonatkozó tár-

gyalásokra az érdekvédelmi szervezetekkel és a Bizottsággal. További előnyt jelent az is, hogy az 

NVT végrehajtásának 2004. évi tapasztalatait is fel lehet használni az érveléshez, amikor a Monitor-

ing Bizottság, majd ezt követően az Európai Bizottság jóváhagyását kívánjuk megszerezni. 

2) A „top-up” határozat módosítása 

A „top-up” határozat módosítását hivatalosan és külön eljárásban is kérelmezni kell. Mivel a 

támogatás feltételei nem változnak, a kérelem annak igazolását kell, hogy tartalmazza, hogy a 2004. 

évi top-up szabályozásunk feltétel- és ellenőrzési rendszere minden tekintetben megfelel az EU-s 

pénzek hasonló célú felhasználása szabályainak. 

Nyilatkozata alapján az MVH jelenleg is az IIER rendszerben és az IIER követelményeknek megfe-

lelően végzi a SAPS-szal együtt a GOFR borítékra vonatkozó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 

támogatási kérelmeinek feldolgozását. A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre vonatkozó támoga-

tási kérelmek a területalapú támogatásokra vonatkozó kérelmekkel (SAPS) együtt kerültek benyújtásra, 

és ezek ellenőrzése is egy folyamatban történik. Ezért az ellenőrzés mint olyan, nem jelenthet akadályt. 

A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozás keretében történő megvalósítása az 

MVH akkreditációját is érinti. A jogcím eljárási kézikönyvének, a támogatások könyvelési rendszeré-

nek és informatikai hátterének módosítása további feladatokat ró a hivatalra. Fontos megemlíteni, hogy 

az MVH-ban lefolytatott ÁSZ vizsgálat pont az IIER működőképességének tekintetében több kri-

tikai észrevételt fogalmazott meg, amelyeknek valóságtartalmát a területalapú kérelmek tekintetében 

csak a 2004. november 8-12-i EU audit cáfolhatja meg. Tény, hogy a SAPS tekintetében a Bizottság 

 
17 817/2004/EK rendelet 51. cikke 
18 pl.: A hátrányos helyzetű térségek listájának bővítése, agrár-környezetvédelem, EU-előírásoknak való megfelelés in-

tézkedések módosítása, új intézkedések (szaktanácsadás, élelmiszerminőség és promóció) bevezetése stb. 
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az IIER korlátozott alkalmazását írta elő, és mi ezt a korlátozott alkalmazást írtuk elő a „top-up”-

ra is. Kérdés, hogy ez a korlátozott IIER az EU számára is elégséges-e az EU pénzből társfinanszí-

rozandó „top-up” esetében is. 

Az IIER GOFR „top-up” tekintetében történő alkalmazásának, és általában a tisztán nemzeti fi-

nanszírozású „top-up”-ra kidolgozott eljárási szabályoknak a vizsgálata több kérdést vet fel, melyek 

közül az előterjesztő szerint legalább az alábbi kérdések megválaszolására mindenképpen szük-

ség van annak érdekében, hogy a „top-up” határozat módosíttatására egyáltalán esély legyen: 

a) a jogosultság szempontjából EU által társfinanszírozott normatív, államháztartási szempont-

ból vidékfejlesztési jogcím esetében alkalmazható-e a köztartozás-mentesség igazolására vo-

natkozó, a SAPS-tól eltérő előírás, illetve az alkalmazandó hazai jogszabályok193 alkalmasak-

e ezen speciális jogcímnek az államháztartás szempontjából történő kezelésére; 

b) eltekinthetünk-e a GOFR növények EU forrásból történő támogatása esetén a területpihente-

tés előírásától, és általában a művelési, földhasználati módok IIER szerinti külön nyilvántar-

tásától, ellenőrzésétől; 

c) eltekinthetünk-e a vetésre vonatkozó határidők ellenőrzésétől és az azután benyújtott kérel-

mek esetében alkalmazandó jogkövetkezményektől (IIER rendelet 13 (2) cikk); 

d) alkalmazhatjuk-e a SAPS szerint a standard IIER-hez képest enyhébb szankciókat a túligény-

lés esetén; 

e) jogszerűen hosszabbítottuk-e meg a „top-up” kérelem benyújtási határidejét 2004. június 30-

ig, holott a 1111/2004/EK rendelet ezt csak a SAPS tekintetében tette lehetővé. 

Ezt követően rögzíti, hogy a Fischler úr válaszában leírtak alapján egyeztetést folytattak az FVM 

adott kérdésben érintett szervezeti egységeivel: MVH, Nemzeti Agrárpolitikai Főosztály, Irányító 

Hatósági Főosztály és Vidékfejlesztési Főosztály. Az egyeztetések alapján az NVT előirányzat átcso-

portosításra vonatkozó kérelemmel összefüggésben több határozati javaslatot tesz. Ennek keretében 

az alábbiak eldöntését tartja feltétlenül szükségesnek: 

• Kérjük-e az NVT előirányzat átcsoportosítását 2004. évre vonatkozóan is, olyan feltételek 

mellett, hogy a kedvező Bizottsági határozat megszületéséig, illetve a szántóföldi növé-

nyekre vonatkozó IIER ellenőrzés végrehajtását megelőzően nem fizethető kiegészítő 

nemzeti közvetlen termelői támogatás? 

• 2004. év helyett kérjük-e csak 2005-2006. évekre az NVT átcsoportosítást a 2005 évi SAPS 

és „top-up” szabályozás kidolgozásának keretében? 

• Készüljön-e kormány-előterjesztés a kérdésről? 

Megállapítja, hogy a kérdésekre adott válaszok függvényében előterjesztést kell készíteni arra 

vonatkozóan, hogy az egyes NVT intézkedéseket érintő előirányzatok milyen mértékben módosulja-

nak a forrás-átcsoportosítás kapcsán, valamint előterjesztést kell készíteni a „top-up” társfinanszíro-

zás következtében elvégzendő – az MVH eljárásrendjét és akkreditációját érintő – feladatokról és 

azok ütemezéséről, továbbá az esetleg szükséges jogalkotási feladatokról is. 

A korrekt szakmai elemzés tehát gyakorlatilag az átcsoportosítás ellen érvel, ám feladatá-

nak megfelelően vázolja azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tenni, ha a vezetés mégis az 

átcsoportosítás mellett döntene. 

 
19 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről 

92/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia 

Részlegéből finanszírozott intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési lebonyolítási rendjéről, 

3  
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5.2. FORGATÓKÖNYVEK ÉS VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEIK 

5.2.1. A kormány visszavonja a kezdeményezést 

Amennyiben a kormány visszavonja Brüsszelből az előkészítetlen és nem kellőképpen átgondolt 

forrásátcsoportosítási kezdeményezését, úgy az EU-val történt megállapodások alapján megy minden 

a jóváhagyott tervek szerint.  

• Folytatódhatnak a nemzeti közvetlen top-up kifizetések.  

• Februárban megtörténhet a 2004-es vidékfejlesztési támogatási kérelmek elbírálása, és a ha-

tározatok kiadhatók a gazdák számára. 

• Márciusban megkezdődhetnek az NVT forráskereteinek felhasználásával a vidékfejlesztési 

pályázatok nyertesei számára a nekik járó kifizetések. 

• Ezzel egyidőben – március 1-jével – kiírhatók a 2005-2006-os támogatási év vidékfejlesztési 

pályázatai is.  

5.2.2. A kormány nem vonja vissza a kezdeményezést 

Ha a kormány nem vonja vissza kezdeményezését, akkor többféle forgatókönyv is elképzelhető, 

amelyeknek eltérő a hatása az NVT illetve a közvetlen támogatások nemzeti (top-up) kifizetések ala-

kulására. E forgatókönyvek részben eltérő hatásúak, illetve vannak olyan következmények, amelyek 

minden forgatókönyv esetén közös problémát okoznak, ha a kormány nem vonja vissza brüsszeli 

kezdeményezését.  

A) Forgatókönyvek és egyedi következményeik 

• Brüsszel (az EU Bizottság illetve a tagállamok képviselőiből álló STAR Bizottság bárme-

lyike, vagy mindkettő) elutasítja a magyar kormány kezdeményezését. Ez létrejöhet úgy, 

hogy: 

– Már az NVT forráscsökkentését elutasítja Brüsszel.  

 

Ebben az esetben „csak” presztizsveszteség éri az országot, és a 6 hónapos átfutási időt 

figyelembe véve komoly időveszteséget jelent mind a vidékfejlesztési, mint a top-up kifi-

zetések vonatkozásában. A gazdák június előtt nem jutnak forráshoz. 

 

– Másrészt úgy is elutasítás a végeredmény, ha Brüsszel hozzájárul ugyan az NVT forrás-

csökkentéséhez, de nem járul hozzá a direkt támogatások nemzeti kiegészítése (top-up) 

egy részének ebből történő finanszírozásához.  

 

Ebben az esetben az ország elveszítheti az átcsoportosítani szándékozott 14 milliárd Ft-

nyi keret 80 %-os európai forráshányadát, hiszen a csökkentési kérelemmel azt deklarálja, 

hogy vidékfejlesztési feladatait e források nélkül is meg tudja oldani, arra nincs szüksége, 

illetve hogy a magyar gazdák nem képesek ezekkel a lehetőségekkel élni. 

 

• Brüsszel hozzájárul az NVT forráscsökkentéséhez és a direkt támogatások nemzeti ki-

egészítése (top-up) egy részének ebből történő finanszírozásához, de nem járul hozzá a 

felszabaduló nemzeti forrás FVM által elképzelt állattenyésztési célú agrártámogatási fel-

használásához.  

 

Ebben a legvalószínűbbnek tűnő esetben 14 milliárd forintnyi nettó forráskivonás történik az 

agrárium finanszírozásából, és az vagy a költségvetési deficit csökkentését szolgálja, vagy az 
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FVM korábbi kifizetései kapcsán keletkezett – bankok felé meglévő – tartozásának kiegyen-

lítésére kerül felhasználásra, tehát a gazdák semmiképpen nem jutnak hozzá ehhez a forrás-

hoz. 

 

• Brüsszel hozzájárul az NVT forráscsökkentéséhez, a direkt támogatások nemzeti kiegé-

szítése (top-up) egy részének ebből történő finanszírozásához és a felszabaduló nemzeti 

forrás FVM által elképzelt állattenyésztési célú agrártámogatási felhasználásához.  

 

Ez a lehetetlennel határos, hiszen az európai agrárpolitika közös (CAP), és a megjelölt célok tá-

mogatására egyedül a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretén belül van lehetőség. Ha mégis hoz-

zájárulna, akkor ez ismét az agráriumon belüli egyirányú forrásátcsoportosítást eredményezne a 

vidékfejlesztésből finanszírozható kis és közepes méretű egyéni gazdaságoktól és a gyengébb 

adottságú agrárterületektől a nagyüzemi agráripari lobbi jó területeken gazdálkodó nagy társas 

vállalkozásai felé. 

B) Súlyos közös következményeik 

Franz Fischler, az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztosa 2004. október 20-ai levelében 

felhívta Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter figyelmét, hogy a Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Terv (NVT) 2004 évi forrásainak átcsoportosítása az NVT céljainak veszélyezte-

tése mellett súlyosan veszélyezteti és késlelteti a kiegészítő nemzeti közvetlen támogatások (top-

up) kifizetését is. 

1. Az NVT Monitoring Bizottság ülésén jelen lévő EU képviselő állítása szerint az NVT átcso-

portosítására szóló engedélyt Brüsszel várhatóan legkorábban májusban hagyhatja jóvá. 

2. A top-up uniós forrásból történő kifizetését is külön eljárásban engedélyeztetni kell az EU 

illetékes döntéshozóival. 

3. A top-up uniós keretből történő kifizetése nem előzheti meg az NVT átcsoportosításáról ho-

zott döntést, tehát az uniós forrásból történő 2004-évi top-up kifizetés legkorábban 2005. 

júniusában indulhat meg. 

4. Az uniós forrásból történő top-up kifizetések esetében az uniós kifizetések szabályai szerint 

kell eljárni, vagyis alkalmazni kell az uniós közvetlen kifizetésekre előírt Integrált Igazgatási 

és Ellenőrzési Rendszert (IIER-t). 

5. Az IIER alkalmazása a 2004-évi, hazai forrásból történő top-up kifizetésekre nem kötelező, 

az uniós forrás alkalmazása azonban ezt megváltoztatja, kötelezővé teszi.  

6. Az IIER alkalmazása az egyszerűsített földalapú támogatási rendszer (SAPS) esetében az 

igénylők 1/3-nál mutatott ki eltérést, hibát az igénylésben és késlelteti a támogatás kifizetését. 

Az IIER alkalmazása a top-up esetében várhatóan hasonló eredményeket hoz. 

7. A 2004. évben, az uniós csatlakozás előtt kifizetett top-up előlegre is vonatkozik az IIER el-

lenőrzés, így várható, hogy sok gazdálkodónak vissza kell fizetnie a támogatást. 

Ugyan nem bizonyítható, de feltételezhető, hogy a brüsszeli válaszig – az átcsoportosítási 

kérelem elutasításától vagy befogadásától függetlenül – az NVT végrehajtása megtorpan, hiszen 

nem lehet tudni, hogy a keret mekkora összegű lesz. Az NVT gerincét jelentő agrár-környezet-

gazdálkodási elvonásokat érintő 40%-os csökkentési igény éppen elég jelentős ahhoz, hogy a te-

rületi szervek informálisan, akár jogsértés útján is február 26-a után is késleltessék a gazdálkodók 

kiértesítését, hogy pályázatuk nyert-e vagy sem. A nyertes pályázók köre ugyanis csak a rendel-

kezésre álló keret ismeretében határozható meg. Az MVH-nak elvileg úgy kellene eljárnia, mintha 

az eredetileg meghatározott, csökkentéssel nem érintett keretek állnának rendelkezésre. Ha azon-

ban történetesen az EU jóváhagyja az átcsoportosítást, az 8 milliárd forinttal csökkenti csak az 

agrár-környezetgazdálkodásra jutó forrásokat. Így, ha az MVH szabályosan jár el, a 19,5 milliár-

dos keret alapján meghatározza a támogatottak körét, február 26-áig értesíti a nyerteseket, akkor 

az átcsoportosítási kérelem pozitív elbírálása után a nyertes gazdák 40%-ától utólag kellene 
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valamilyen módszerrel visszavonni a támogatást a keret csökkentése miatt. Ez „jogtechnikailag” 

majdnem megoldhatatlan feladatot jelentene.  

Nagyon is valószínűsíthető ezek miatt, hogy – hacsak a kormány vissza nem vonja Brüsszel-

ből az átcsoportosítási kérelmet – akkor az FVM informális nyomására az MVH február 26-áig 

nem fogja kiértesíteni a gazdálkodókat támogatási kérelmük eredményéről és az NVT 2005-ös 

támogatási jogcímei sem lesznek meghirdetve márciusban. Az NVT indulásának 2004. évi több 

mint fél éves csúszását ismerve ez valószínű forgatókönyvnek tűnik. 

Az NVT-t érintő jelenlegi (2004-ben a harmadik) átcsoportosítási kísérlet talán legkártéko-

nyabb és legsúlyosabb következménye a bizalom csökkenése az agrár-környezetgazdálkodás és 

vidékfejlesztés intézkedései iránt. Azok az intézkedések, amelyek elvileg a kiszámíthatóságot, 

hosszú távú tervezhetőséget szolgálnák (5 éves szerződés az agrár-környezetgazdálkodás eseté-

ben) már az első évben sem indul el. (Igaz, hogy az NVT agrár-környezetgazdálkodási program-

jának jogelődje, az NAKP esetében is ugyanez történt, illetve az sem működött zökkenőmente-

sen). A folyamatos elvonási ötletek, a kifizetések elmaradása, a jogviták kihúzzák a talajt az NVT 

alól, lehetetlenné teszik, hogy a magyar mezőgazdaság számára valós kitörési pontot jelentsen – 

lehetőséget egy ésszerű szerkezetváltás irányába tett lépésre az EU mezőgazdasági politikájával 

összhangban.  

Összefoglalva, az NVT átcsoportosítása nem csak forrásokat von el több mint 30 ezer 

környezet tudatos, egészséges és piacképes élelmiszert előállítani szándékozó gazdálkodótól, 

nem csak késlelteti a minőségi szerkezetváltást az agráriumban, hanem a top-up év elején 

esedékes kifizetését meghiúsítva ellehetetlenít több mint 200 ezer mezőgazdasági termelőt. 

Továbbá a 2004. évi top-up kifizetések EU előírások (standard IIER) alapján történő utóla-

gos ellenőrzése, majd ez alapján a támogatások egy részének várható visszafizettetése csőd-

hullámot indíthat el a gazdálkodók között. 
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6.  MELLÉKLETEK, DOKUMENTUMOK 

6.1. KORMÁNYZATI ÉS EU DOKUMENTUMOK 
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6.1.1. Dr. Franz Fischler mezőgazdasági és vidékfejlesztési EU főbiztos válaszle-
vele Dr. Németh Imre agrárminiszternek  
(ikt. sz.: CAB-D/34646, 2004. október 20.) 
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6.1.2. A Tagállami Működési Főosztály előterjesztése a Szűk Körű Vezetői Értekez-
let részére (Dr. Vajda László főcsoportfőnök, 2004. október 28.)  
Tárgy: döntéshozatal az NVT forrásai 20 %-ának átcsoportosításáról a kiegé-
szítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására 

 
TAGÁLLAMI MŰKÖDÉSI FŐOSZTÁLY 
Ügyiratszám:   /2004. 

 

 

Előterjesztés 

a Szűk Körű Vezetői Értekezlet 

részére 

 

 

Tárgy: döntéshozatal az NVT 20%-ának átcsoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen ki-

fizetések társfinanszírozására 

 

Előzmények: A csatlakozási szerződés felkínálta annak lehetőségét, hogy a nemzeti vidékfej-

lesztési tervhez nyújtott közösségi előirányzat 20%-át a tagállamok - amennyiben ezt igénylik - a 

kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására használják fel. 

Az NVT elkészítése és a Bizottsággal való jóváhagyatásának folyamata során ennek az összeg-

nek az átcsoportosítását nem kértük.  

 

A nemzeti költségvetési források kímélése céljából az NVT-nek az Európai Bizottság által tör-

ténő jóváhagyását követően az FVM hivatalos levélben fordult Fischler úrhoz, az Európai Bizottság 

mezőgazdasági főbiztosához (ikt.sz.: 97.469/04 2004.09.24.) kérdezve, hogy van-e még lehetőség az 

NVT-ből történő átcsoportosításra 2004. évre vonatkozóan.  

 

Az előterjesztés célja: Franz Fischler mezőgazdasági főbiztos úr vonatkozó válasza alapján, 

melyet 2004. október 20-án informálisan kaptunk meg a az Európai Unióhoz rendelt Magyar Állandó 

Képviseleten keresztül, az átcsoportosítással kapcsolatos teendők, alternatívák és kockázatok, to-

vábbá a vezetői döntést igénylő kérdések bemutatása. 

 

A levél főbb megállapításai: 

 

4.) Nincs jogi akadálya, hogy az NVT-t módosítsák a program jóváhagyásának évében. A 

módosítás azonban több bizottsági határozatot érint az NVT pénzügyi táblázatban eszkö-

zölt átcsoportosítás szükségessé teszi a Bizottság NVT-t jóváhagyó határozatának módo-

sítását, valamint a 2004-re vonatkozó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket jóváha-

gyó bizottsági határozat módosítását is, amelyben nem szerepelt a társfinanszírozás, ezért 

a benyújtott módosítási kérelem alapján megkezdődött folyamat hosszadalmas. Fischler 

úr becslése szerint a kérelem azonnali benyújtása esetén sem várható 2005. első hónapja-

inál hamarább Bizottsági döntés.  

 

5.) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv pénzügyi kereteinek átcsoportosítása a következő felté-

telek és menetrend szerint valósulhat meg: 
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- A tagállamnak hivatalos kérelmet kell benyújtania az NVT módosítására, kitérve a 

kérelemben a módosítást szükségessé tevő okokra, a terv végrehajtásával kapcsolatos 

problémákra, valamint a módosításból fakadó várható hatásokra. A kérelemnek tartal-

maznia kell: 

❑ A pénzügyi tábla módosítására vonatkozó javaslatot, jelezve, hogy honnan és 

mekkora összeget elvonva kívánunk a közvetlen nemzeti kifizetések társfinan-

szírozására fordítani. 

❑ Az egyes intézkedések arányosan csökkentett költségvetését. 

❑ Be kell mutatni, hogy a módosítás miként befolyásolja a stratégiát, a kialakuló 

új arányokat, a célkitűzések megvalósítását. 

❑ Mellékelni kell az NVT Monitoring Bizottság átcsoportosítással kapcsolatos 

jóváhagyását. 

- Hivatalos kérelmet kell benyújtani a 2004. évi kiegészítő nemzeti közvetlen kifizeté-

seket jóváhagyó bizottsági határozat módosítására is. A kérelemhez csatolva igazolni 

kell: 

❑ A szántóföldi növények esetében az ellenőrzések az IIER követelményeknek 

megfelelően végrehajtásra kerülte. 

❑ Az MVH kifizetésekre vonatkozó rendje a társfinanszírozásnak megfelelően 

módosításra került. 

 

6.) A módosítási kérelmek benyújtásával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy: 

- Nem fizethető ki kiegészítő nemzeti közvetlen termelői támogatás, amíg a Bizottság 

határozatainak módosítása nem történik meg. Az engedély megszerzését megelőző 

nemzeti forrásból történők kifizetések nem tekinthetők a társfinanszírozás részének. 

- Amennyiben az átcsoportosítást 2004. évre nem, csak 2005-2006 évekre kérjük, akkor 

csak a Bizottság NVT-re vonatkozó határozatának módosítását kell kérni, a közvetlen 

nemzeti termelői kifizetéseket jóváhagyó bizottsági határozatot nem kell módosítani, 

mert az a határozat csak a 2004. évre vonatkozó kifizetések jóváhagyását érinti. 

 

A módosításhoz szükséges gyakorlati lépések és feltételek: 

 

1) Az NVT módosítása 

 

Az NVT módosítására évente egyszer van lehetőség. A költségvetési átcsoportosítás a terv prio-

ritásainak, stratégiájának, várt eredményeinek és pénzügyi táblázatának részletes, a Bizottsággal fo-

lyamatos konzultációk mellett történő átdolgozásának függvénye. A vonatkozó EU rendelet1 alapján 

nyilvánvaló, hogy a Bizottság számára nem elfogadható csupán a költségvetési helyzetre való hivat-

kozás miatti módosítás. A program végrehajthatóságát elősegítő indoklás viszont csak az első teljes 

körű támogatási kérelem-befogadás után lehetséges. Döntés szükséges arról, hogy mely jogcímek 

rovására valósuljon meg az átcsoportosítás. A magyar javaslat hivatalos bizottsági benyújtását meg 

kell, hogy előzze a társadalmi partnerekkel való egyeztetés, és az NVT Monitoring Bizottság jóváha-

gyása, ami cseppet sem tűnik problémamentesnek. Szolid hivatkozási alap nélkül a Bizottság külön-

böző szolgálataival lefolytatandó belső egyeztetés ideje és végkimenetele erősen kérdéses. A DG 

AGRI jóváhagyása esetén is elsősorban a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről várható véle-

ménykülönbség. Abban az optimális esetben, ha a módosítási javaslat az első körben átmenne a bi-

zottsági szűrőn, a tagállamokból álló STAR Bizottság legkorábban 2005. január-februárjában hagy-

hatná jóvá. A STAR Bizottságot követő formális EU bizottsági jóváhagyás akár további egy hónapot 

 
1 817/2004/EK rendelet 51. cikke 
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is igénybe vehet. Annak érdekében, hogy később, 2005. folyamán legyen további lehetőségünk a Terv 

szempontjából alapvető fontosságú tartalmi módosítások2 kezdeményezésére, a jelenlegi módosítást 

még az ünnepek előtt hivatalosan be kell nyújtanunk. 

 

Amennyiben el lehet tekinteni a 2004. évre vonatkozó átcsoportosítás kezdeményezésétől, a 2005-

2006. évek „top-up” társfinanszírozására történő átcsoportosítást egy alaposan előkészített és le-

egyeztetett átfogó tervmódosítás keretében – a fent említett nehézségek és bizonytalanságok nélkül – 

problémamentesen el lehetne végezni. Ez annyiban könnyíti meg a helyeztet, hogy csak az NVT-re 

vonatkozó Bizottsági határozat módosítását kell kérni és az engedély megszerzése időben nem kor-

látozza a 2004. évre szóló kifizetéseket. Előnyt jelent továbbá az is, hogy több idő áll rendelkezésre 

a pénzügyi terv módosításával összefüggésben az új pénzügyi egyensúly kialakítására vonatkozó tár-

gyalásokra az érdekvédelmi szervezetekkel és a Bizottsággal. További előnyt jelent az is, hogy az 

NVT végrehajtásának 2004. évi tapasztalatait is fel lehet használni az érveléshez, amikor a Monitor-

ing Bizottság, majd ezt követően az Európai Bizottság jóváhagyását kívánjuk megszerezni. 

 

2) A „top-up” határozat módosítása 

 

A „top-up” határozat módosítását hivatalosan és külön eljárásban is kérelmezni kell. Mivel a 

támogatás feltételei nem változnak, a kérelem annak igazolását kell, hogy tartalmazza, hogy a 2004. 

évi top-up szabályozásunk feltétel és ellenőrzési rendszere minden tekintetben megfelel az EU-s pén-

zek hasonló célú felhasználása szabályainak. 

 

Nyilatkozata alapján az MVH jelenleg is az IIER rendszerben és az IIER követelményeknek 

megfelelően végzi a SAPS-szal együtt a GOFR borítékra vonatkozó kiegészítő nemzeti közvetlen 

kifizetések támogatási kérelmeinek feldolgozását. A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre vo-

natkozó támogatási kérelmek a területalapú támogatásokra vonatkozó kérelmekkel (SAPS) együtt 

kerültek benyújtásra és ezek ellenőrzése is egy folyamatban történik. Ezért az ellenőrzés mint olyan, 

nem jelenthet akadályt. A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozás keretében tör-

ténő megvalósítása az MVH akkreditációját is érinti. A jogcím eljárási kézikönyvének, a támogatások 

könyvelési rendszerének és informatikai hátterének módosítása további feladatokat ró a hivatalra. 

Fontos megemlíteni, hogy az MVH-ban lefolytatott ÁSZ vizsgálat pont az IIER működőképességé-

nek tekintetében több kritikai észrevételt fogalmazott meg, amelyeknek valóságtartalmát a terület-

alapú kérelmek tekintetében csak a 2004. november 8-12-i EU audit cáfolhatja meg. Tény, hogy a 

SAPS tekintetében a Bizottság az IIER korlátozott alkalmazását írta elő, és mi ezt a korlátozott alkal-

mazást írtuk elő a „top-up”-ra is. Kérdés, hogy ez a korlátozott IIER az EU számára is elégséges-e az 

EU pénzből társfinanszírozandó „top-up” esetében is. 

 

Az IIER GOFR „top-up” tekintetében történő alkalmazásának, és általában a tisztán nemzeti fi-

nanszírozású „top-up”-ra kidolgozott eljárási szabályoknak a vizsgálata több kérdést vet fel. Vélemé-

nyem szerint legalább az alábbi kérdések megválaszolására mindenképpen szükség van legké-

sőbb az EU auditorok budapesti látogatása kapcsán annak érdekében, hogy a „top-up” határozat mó-

dosíttatására esélyünk legyen: 

 

f) a jogosultság szempontjából EU által társfinanszírozott normatív, államháztartási szempont-

ból vidékfejlesztési jogcím esetében alkalmazható-e a köztartozás-mentesség igazolására 

 
2 pl.: A hátrányos helyzetű térségek listájának bővítése, agrár-környezetvédelem, EU-előírásoknak való megfelelés 

intézkedések módosítása, új intézkedések (szaktanácsadás, élelmiszerminőség és promóció) bevezetése stb. 
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vonatkozó, a SAPS-tól eltérő előírás, illetve az alkalmazandó hazai jogszabályok3 alkalma-

sak-e ezen speciális jogcímnek az államháztartás szempontjából történő kezelésére; 

g) eltekinthetünk-e a GOFR növények EU forrásból történő támogatása esetén a területpihente-

tés előírásától, és általában művelési, földhasználati módok IIER szerinti külön nyilvántartá-

sától, ellenőrzésétől; 

h) eltekinthetünk-e a vetésre vonatkozó határidők ellenőrzésétől és az azután benyújtott kérel-

mek esetében alkalmazandó jogkövetkezményektől (IIER rendelet 13 (2) cikk); 

i) alkalmazhatjuk-e a SAPS szerint a standard IIER-hez képest enyhébb szankciókat a túligény-

lés esetén; 

j) jogszerűen hosszabbítottuk-e meg a „top-up” kérelem benyújtási határidejét 2004. június 30-

ig, holott a 1111/2004/EK rendelet ezt csak a SAPS tekintetében tette lehetővé. 

 

Fischler úr válaszában leírtak alapján egyeztetést folytattunk az FVM kérdésben érintett szer-

vezeti egységeivel: MVH, Nemzeti Agrárpolitikai Főosztály, Irányító Hatósági Főosztály és Vi-

dékfejlesztési Főosztály. Az egyeztetések alapján az NVT előirányzat átcsoportosításra vonat-

kozó kérelemmel összefüggésben az alábbi Határozati Javaslatot terjesztem elő: 

 

1) a) Kérjük-e az NVT előirányzat átcsoportosítását 2004. évre vonatkozóan is, olyan feltételek 

mellett, hogy a kedvező Bizottsági határozat megszületéséig, illetve a szántóföldi növényekre 

vonatkozó IIER ellenőrzés végrehajtását megelőzően nem fizethető kiegészítő nemzeti köz-

vetlen termelői támogatás.  

 

Az NVT határozat módosíttatásának vonatkozásában 

Felelős: 

Határidő: 

 

A „top-up” határozat módosíttatásának vonatkozásában 

Felelős: 

Határidő: 

 

b) 2004. év helyett kérjük csak 2005-2006. évekre az NVT átcsoportosítást a 2005 évi SAPS 

és „top-up” szabályozás kidolgozásának keretében. 

Felelős: 

Határidő: 

 

c) Készüljön kormány-előterjesztés a kérdésről 

Felelős: 

 

3 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kere-

teiről  

92/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia 

Részlegéből finanszírozott intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési lebonyolítási rendjéről,  
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Határidő: 

 

2) Az 1. határozati pont függvényében készüljön előterjesztés, hogy az egyes NVT intézkedésekre 

vonatkozó előirányzatok milyen mértékben módosuljanak a forrás-átcsoportosítás kapcsán.  

Felelős: 

Határidő: 

 

3) Az 1. határozati pont függvényében készüljön előterjesztés a „top-up” társfinanszírozásnak az 

MVH eljárásrendjét és akkreditációját érintő feladatairól és azok ütemezéséről, továbbá az esetleg 

szükséges jogalkotási feladatokról 

Felelős: 

Határidő: 

 

Budapest, 2004. október 28. 

 

 

Dr. Vajda László 

 főcsoporfőnök 
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6.1.3. A Tagállami Működési Főosztály előterjesztése a Szűk Körű Vezetői Értekez-
let részére (Dr. Maácz Miklós főosztályvezető, 2004. november 11.)  
Tárgy: döntéshozatal az NVT 2004. évi forrásainak 25 %-os átcsoportosításá-
ról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására 

 

 
TAGÁLLAMI MŰKÖDÉSI FŐOSZTÁLY 
Ügyiratszám:   /2004. 

 

 

Előterjesztés 

a Szűk Körű Vezetői Értekezlet 

részére 

 

 

Tárgy: döntéshozatal az NVT 2004. évi forrásának 25%-os átcsoportosításáról a kiegészítő 

nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására 

 

Előzmény: 

Franz Fischler mezőgazdasági főbiztos úr tárgybani állásfoglalása alapján az NVT határozat és 

a 2004. évi top-up határozat módosításán keresztül nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a 2004. évi 

NVT forrás 25%-a – bizonyos feltételek teljesülése esetén1 – átcsoportosításra kerüljön a 2004. évi 

GOFR top-up kiegészítésére.  

 

Az előterjesztés célja: 

Dr. Máhr András helyettes államtitkár úr kezdeményezésére javaslatot teszünk ezen elvi lehető-

ség gyakorlati megvalósítására. Jelen előterjesztés a fenti átcsoportosításhoz szükséges NVT módo-

sítással kapcsolatos döntést igénylő feladatokat mutatja be. 

 

A javasolt átcsoportosítás intézkedésenként és indoklásuk 

 

 
1 Ezen feltételek részletezését a Tagállami Működési Főosztály 2004. október 29-i Szűk Körű Vezetői 

 előterjesztése részletesen tartalmazta 
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NVT indikatív pénzügyi tábla (millió €) (az eredeti összeghez képest a 2004. évi forrás összesen 25%-kal csökkentve a jelölt intézkedésekből) 

 

  

Az adott intézkedésnél 

levont összeg  

millió € / milliárd Ft 

Intézkedés 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti Összesen 

32,000 / 8,000 
Agrár-környezetgazdálko-

dási támogatások 
41,112 10,278 80,03 20,01 99,11 24,78 

220,252 55,068 275,32 
51,39 100,04 123,89 

 
Kedvezőtlen adottságú te-

rületek 
19,77 4,94 22,1 5,53 23,26 5,82 

65,13 16,29 81,42 
24,71 27,63 29,08 

 
Mezőgazdasági területek 

erdősítése 
16,07 4,02 19,37 4,84 28,30 7,08 

63,74 15,94 79,68 
20,09 24,21 35,38 

 
Korai nyugdíjazás 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 3,87 

15,50 3,87 19,37 
0,00 0,00 19,37 

3,000 / 0,750 
Félig önellátó gazdaságok 

támogatása 
0,938 0,242 5,73 1,43 10,11 2,53 

16,798 4,202 21,00 
1,21 7,16 12,63 

1,625 / 0,406 
Termelői csoportok felállí-

tása 
4,780 1,195 9,92 2,48 11,20 2,80 

25,9 6,475 32,375 
5,975 12,40 14,00 

16,000 / 4,000 

Az EU környezetvédelmi, ál-

latjóléti és higiéniai követel-

ményeinek való megfelelés 

29,4 7,35 54,75 13,69 23,73 5,93 
107,88 26,97 134,85 

36,75 68,44 29,66 

4,000 / 1,000 Technikai segítségnyújtás 
8,80 2,20 10,00 2,50 8,00 2,00 

26,8 6,7 33,50 
11,00 12,50 10,00 

 SAPARD 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 20,00 

 ÖSSESEN (EU/Nemzeti): 135,9 33,975 201,90 50,48 219,20 54,81 557,00 140,515 
697,515 

56,625 / 14,156 ÖSSZESEN: 169,875 252,38 274,01 697,515 
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A 2004. évre tervezett források – a program késői indulása következtében – 2004-ben csak rész-

ben lesznek lekötve. Egyes intézkedések részleges felfüggesztése ugyan indokolt lehet, de 2005. első 

negyedévében a Bizottság megnyitja az NVT 2005. évi forrását, így pénzügyi kötelezettség annak 

terhére vállalható lesz. 

 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (8 milliárd Ft.): 

 

A 2004. évben a támogatás igénylésének beadási határideje miatt november 26-án lejár. Ugyan 

az intézkedés a magas fajlagos támogatások miatt igen vonzó, a program felfutása valójában csak a 

2.-3. évtől várható. Az igen bonyolult új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételezhető, 

hogy a benyújtásra kerülő kérelmek forrásigénye messze meghaladja a megítélésre kerülő támoga-

tástömeget. Ugyancsak valószínű, hogy a helyszíni ellenőrzések keretében feltárásra kerülő hiányos-

ságok a jogosultak nagy részénél a teljes támogatás részbeni csökkentését eredményezi. A korábbi 

hazai gyakorlatnál sokkal szigorúbb feltételrendszer és a gazdálkodók tapasztalatlansága és forráshi-

ánya miatti túlvállalás várhatóan a program első évében a tervezettnél alacsonyabb effektív kifizetési 

igényt jelent majd. A program eredeti benyújtása előtt az ex-ante értékelők jelezték, hogy az intézke-

dés felültervezett. A STAR Bizottság által 2004. júliusában jóváhagyott végső változat több eredeti-

leg betervezett alintézkedést már nem tartalmazott, illetve több jogcímnél csökkentett fajlagos támo-

gatási összegeket szerepeltetett, viszont a pénzügyi tábla a csökkentés előtti előirányzatokat tartal-

mazta. A jelenlegi módosítás így tekinthető az eredeti intézkedés pénzügyi terve „természetes” kor-

rekciójának is. 

 

Félig önellátó gazdaságok támogatása (750 millió Ft.): 

 

A támogatási jogcím megnyitásától kezdve eddig 226 pályázati kérelem érkezett. A visszajelzé-

sek szerint a meghosszabbított támogatási kérelem beadási határidőig is összesen mintegy ezer kére-

lem várható. Ez a tény elsősorban a támogatási lehetőség újszerűségének, továbbá a támogatás ösz-

szege és az adózási szempontok közti aránytalanságnak tudható be. 

 

Termelői csoportok felállítása (406 millió Ft.): 

 

A támogatási jogcím kedvezményezettjei az elismert termelői csoportok. Eddig összesen 10 db 

támogatás igénylés érkezett erre a jogcímre. A korlátozott számú még be nem jelentkezett termelői 

csoportok várható és benyújtott kérelmek -árbevétel alapú- támogatás-szükséglete a rendelkezésre 

álló csökkentett forrásból is kielégíthető.  

 

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés (4 milli-

árd Ft.): 

 

Az intézkedésre eddig kevés számú támogatási igénylés érkezett. Ez a jogcím hosszú távon nyi-

tott, a beadási határidő 2005. április 30., a beérkezett pályázatok számát tekintve időarányosan nem 

indokolható a jelenleg fennálló támogatási összeg nagyságát megtartani. A jogcím a közepes méretű 

állattartó telepeket célozza meg, amelyek várhatóan csak közép távon, megfelelő intézkedés-specifi-

kus szaktanácsadási háttér megteremtése esetén mutatnak majd fokozottabb érdeklődést. 
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Technikai segítségnyújtás (1 milliárd Ft.): 

 

Az eddig megtervezett és folyamatban lévő, az NVT-vel kapcsolatos végrehajtási, képzési és 

tájékoztatási feladatokra a lecsökkentett összegű TS forrás is elegendőnek tűnik.  

 

Menetrend és feladatok 

 

Az előterjesztésben jelzett átcsoportosítás hivatalos brüsszeli benyújtás ilyen formában csak 

2004. év folyamán lehetséges. Amennyiben az alábbi határidő bármilyen okból kifolyólag több mint 

10 nappal csúszna, a terv jelenlegi, csak költségvetési szempontokra korlátozott módosítási kérelme 

nem lesz benyújtható.  

 

Feladat  határidő 

NVT házon belüli módosítása és informális 

brüsszeli benyújtása 

november 19. 

Tárcakörözés  november 26. 

Bizottsági informális egyeztetés  november 30. 

Társadalmi egyeztetés december 3. 

NVT Monitoring Bizottsági döntés december 6. 

Kormány-előterjesztés elkészítése december 10. 

Kormányjóváhagyás december 17. 

Végleges változat hivatalos benyújtása december 20. 

 

Kérem a Tisztelt Szűkkörű Vezetői Értekezletet az előterjesztés és a határozati javaslat jóvá-

hagyására. 

 

Határozati Javaslat 

 

1) a) A Szűk Körű Vezetői Értekezlet az előterjesztést, különös tekintettel az abban foglalt fel-

adatokra, határidőkre és az átcsoportosításra javasolt összegekre változatlan formában el-

fogadta. 

 

Felelős: Irányító Hatósági Főosztály  

Határidő: azonnal 

 

b) A Szűk Körű Vezetői Értekezlet az előterjesztést a az átcsoportosításra javasolt források 

tekintetében módosítással fogadja el. 

 

Felelős: Irányító Hatósági Főosztály 

Határidő: azonnal 

 

2) Készüljön az átcsoportosításról kormány-előterjesztés.  

 

Felelős: Irányító Hatósági Főosztály 

Határidő: december 10. 
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3) Készüljön előterjesztés a „top-up” társfinanszírozásnak az MVH eljárásrendjét és akkreditá-

cióját érintő feladatairól és azok ütemezéséről, továbbá az esetleg szükséges jogalkotási fel-

adatokról. 

 

Felelős: Tagállami Működési Főosztály az érintett főosztályok bevonásával 

Határidő: december 10. 

 

4) A 2005-2006. évi átcsoportosításokat elrendelő 2004. november 3-i Szűk Körű Vezetői Érte-

kezlet 11. határozati pontja a határidő tekintetében 2005. február 10-re, az átcsoportosítandó 

összegek tekintetében 2005-re 20%, 2006-ra pedig 15%-ra módosul.  

 

Felelős: Irányító Hatósági Főosztály 

 

 

Budapest, 2004. november 11. 

 

Dr. Maácz Miklós 

főosztályvezető 
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6.1.4. Vitaanyag a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásainak 25 %-os át-
csoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfi-
nanszírozására témában tartandó társadalmi egyeztetéshez (földművelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december ” ”) 

 

Tervezet 

 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 

 

 

Vitaanyag  
 

 

„a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásának  

25%-os átcsoportosításáról a 

kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozására” 

 

témában tartandó társadalmi egyeztetéshez. 

 

2004. december 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Az 1257/ 99EK rendelet 33 h) cikkely alapján az Új Tagállamok számára lehetőség nyílt 

arra, hogy az EMOGA Garancia Alapból finanszírozásra kerülő Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv hároméves forrás-keretéből átlagosan 20% átcsoportosításra kerüljön a GOFR közvet-

len, terület alapú egyszerűsített EU-támogatás nemzeti top-up támogatásának kiegészítésére.  

Magyarország 2003. februárjában kezdte meg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kidolgo-

zását, amelynek végleges kialakítása – többek között az időközben is alakuló, illetve módo-

suló EU-s szabályozásra – 2004.júluisára fejeződött be. A NVT a 2004-2006-os időszakra 

igen jelentős előirányzattal rendelkezik 80%-os EU társ-finanszírozás mellett a teljes összeg 

mintegy 180 milliárd forint. A programdokumentum kialakítása során több ízben felvetődött 

a top-up kiegészítés beillesztése, amelyre végül nem került sor. 

A NVT alapján a támogatási kérelem benyújtási időszak – a szükséges jogi és eljárási 

háttér kialakítását követően - 2004. októberében kezdődött meg. Ugyanezen időszakra azon-

ban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági események-

ből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja 

biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A jelen kalkulációk szerint a 2004. évi top-up 

kifizetések 2005-re áthúzódó kifizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirány-

zati keretet, így 2005-re a tárcának semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások 

fenntartására, sem előre nem várható év közi támogatásokra, kiadásokra. 

A különösen feszítő 2005. évi költségvetési kényszerhelyzet enyhítése érdekében ismé-

telten felmerült az NVT-módosítás keretében megtehető top-up átcsoportosítás lehetősége. A 

tervet évente egyszer lehet módosítani, a 2004. évi forrásra vonatkozó módosítási kérelmet 

még 2004. évben be kell nyújtani hivatalosan, befogadható (admissible) előkészítettséggel. A 

tárca előzetes kérdésére Franz Fischler mezőgazdasági főbiztos úr tárgybani állásfoglalása 

alapján az NVT határozat és a 2004. évi top-up határozat módosításán keresztül nem zárta ki 

annak lehetőségét, hogy a 2004. évi NVT forrás 25%-a – az összes szükséges indoklási és 

eljárási feltételek teljesülése esetén – átcsoportosításra kerüljön a 2004. évi GOFR top-up 

kiegészítésére.  

Az átcsoportosítás kezdeményezésére az NVT tervdokumentum módosítása kerté-

ben van lehetőség, amelynek hivatalos brüsszeli benyújtását megelőzően meg kell tör-

ténnie a tervezett módosítás társadalmi egyeztetésnek, valamint a NVT Monitoring Bi-

zottság jóváhagyásának. A társadalmi egyeztetés a FÖVÉT-nek az adott témához iga-

zodó szükséges tagokkal történő kiegészített ülésén történik.  

 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az előterjesztés tartalmazza mindazon szempontokat, érveket és kockázati tényezőket, ame-

lyek a forrás-átcsoportosítás elindításához vagy annak elvetéséhez szükségesek. 

• A teljes NVT keret 2004-2006. évre: mintegy 180 milliárd forint 

• Az átcsoportosítással érintett összeg: 14,156 milliárd forint 

• A módosítás várható hatásai (szakmai, támogatás-politikai, kifizetési) 

 

II. A kormányprogramhoz való viszony 

Mindkét támogatási célkitűzés (közvetlen támogatások és garancia-rendszerű vidékfejlesztési 

támogatások) integránsrésze a kormány agrárpolitikájának. 

 

III. Előzmények 
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Magyarország 2003. februárjában kezdte meg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kidolgo-

zását, amelynek végleges kialakítása – többek között az időközben is alakuló, illetve módo-

suló EU-s szabályozásra – 2004.júluisára fejeződött be. A NVT a 2004-2006-os időszakra 

igen jelentős előirányzattal rendelkezik 80%-os EU társ-finanszírozás mellett a teljes összeg 

mintegy 180 milliárd forint. A program-dokumentum kialakítása során több ízben felvetődött 

a top-up kiegészítés beillesztése, amelyre végül nem került sor. 

Az NVT alapján a támogatási kérelem-benyújtási időszak – a szükséges jogi és eljárási 

háttér kialakítását követően - 2004. októberében kezdődött meg. Ugyanezen időszakra azon-

ban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági események-

ből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja 

biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A jelen kalkulációk szerint a 2004. évi top-up 

kifizetések 2005-re áthúzódó kifizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirány-

zati keretet, így 2005-re a tárcának semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások 

fenntartására, sem előre nem várható évközi támogatásokra, kiadásokra. 

 

IV. Várható szakmai hatások 

1.) Az NVT-ben megtervezett célok és azok várható hatásai: 

Egyes támogatási típusoknak hosszú előzménye van a hazai gyakorlatban (mezőgazdasági terü-

letek erdősítése), illetve már van néhányéves hasonló előzménye (agrár-környezetgazdálkodás, ter-

melői csoportok támogatása), mások teljesen újak (félig önellátó gazdagságok támogatása, az EU 

környezetvédelmi, állatjóléti előírásoknak való megfelelés). A program szakmai célkitűzései részben 

a termelők jövedelem-biztonságának erősítése, részben szükséges fejlesztések támogatása, részben a 

termőhelyi adottságokat optimalizáló, környezetkímélő földhasználat kialakítását előmozdítása.  

 

2.) A top-up célkitűzései és várható hatásai: 

A támogatás célja az EU által nyújtott közvetlen termelői támogatások mellett kiegészítő jöve-

delem biztosítása a hazai termelők részére annak érdekében, hogy a jövedelmezőség-különbség csök-

kenthető legyen a régi tagállamok termelőivel fennálló versenyben.  

A top-up támogatás, mint a közvetlen Uniós kifizetések kiegészítése jelentősen hozzájárul a gaz-

dálkodók kiszámítható jövedelem-biztonságának, versenyképességének stabilizációjához, valamint a 

gazdaságok tervezett fejlesztéseihez szükséges pénzügyi stabilitás, illetve önerő-képesség megalapo-

zásához.  

A top-up támogatás mintegy 300.000 gazdálkodót érint, az EU-s támogatási lehetőségek 

közül a jogosult részéről legegyszerűbben, az FVM és az MVH oldalán a leggyorsabb átfutási 

időkkel és a legkisebb kockázattal működethető. Mindezeken túl a közvetlen támogatás „szét-

terjedése” közvetve mintegy 2 millió vidéki ember jövedelmét érinti a földbérleti díjakba szét-

áramló, illetve a földingatlan értékében megjelenő jövedelem és ingatlan-érték formájában. 

 

V. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

1.) Az NVT forrás-felhasználás aktuális kilátásai: 

A 2004. évre tervezett források – a program késői (október) indulása következtében – 2004-ben 

csak igen kis részben lesznek lekötve. Emellett a 2005. évi forrást már 2005. márciusban megnyitja 

Bizottság, így pénzügyi kötelezettség annak terhére is vállalható lesz. Így a zömmel fel nem használt 
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2004. évi forrással megindul a „hullám-effektus”, vagyis az éves támogatási keretek egymásra tor-

lódása a rövid, mindössze három éves pénzügyi periódus alatt. A felhasználás jelenlegi helyzete:  

Az NVT alapján a támogatási kérelmek beadásának lehetősége 2004. októberében nyílt 

meg, azonban a támogatások igénylése több intézkedés esetében nem egyszerű, az alábbiak mi-

att: 

• teljesen új támogatási lehetőség (Félig önellátó gazdálkodók támogatása),  

• a korábbi, hasonló hazai támogatásnál lényegesen szigorúbb követelmény- és ellenőrzési 

rendszert tartalmaz (Agrár-környezetgazdálkodás),  

• a támogatható beruházások időigényes előkészítést takarnak (Megfelelés az EU környezetvé-

delmi, állatjóléti előírásainak) 

A 2004. évi támogatási kérelmek beadása zömmel megtörtént, azok feldolgozása jelenleg 

zajlik, így azok minőségi megfeleléséről még nem lehet képet alkotni. A 2004. évi döntések és a 

kifizetések megindulása 2005-től várható.  

A teljes 2004-2006. évi NVT támogatási összeg (mintegy 180 milliárd forint) felhasználására 

mindösszesen 2 (+2) év áll rendelkezésre. A NVT tervdokumentum az évenkénti növekvő forrásokkal 

igen ambiciózus támogatotti kör bővülést célzott meg évről évre a 2004-2006. közötti időszakra. 

Másfelől az első meghirdetésben beérkező kérelmek megfelelésére vonatkozó tapasztalatok hiánya 

miatt nagyon nehéz előre jelezni, hogy az igen jelentős forrás-tömeg tényleges lekötése és kifizetése 

megtörténhet-e, illetve várható a „hullám-effektus, és ennek következtében a 2007-2013-as időszak 

késedelmes indítása. 

 

2) A top-up kifizetések helyzete: 

A 2004. év harmadik negyedévére nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkí-

vüli agrárgazdasági eseményekből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a 

tárca csak igen nehezen tudja biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A 2005. évi 

előirányzat ismertében elvégzett kalkulációk szerint a 2004. évi top-up támogatások 

2005-re áthúzódó kifizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirányzati ke-

retet, így 2005-re a tárcának semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások 

fenntartására, sem előre nem várható év közi támogatásokra, kiadásokra. 

 

VI. A javasolt átcsoportosítás intézkedésenként és indoklásuk  

(összefoglaló pénzügyi táblázat: 1. sz. melléklet) 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (- 8 milliárd Ft.): 

A 2004. évben a támogatás igénylésének beadási határideje 26-án lejárt. Az intézkedés a magas 

fajlagos támogatások miatt igen vonzó, a program felfutása valójában a 2-3. évtől várható. Az igen 

bonyolult, új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételezhető, hogy a helyszíni ellenőrzé-

sek keretében feltárásra kerülő hiányosságok a jogosultak nagy részénél a teljes támogatás részbeni 

csökkentését eredményezi. A korábbi hazai gyakorlatnál sokkal szigorúbb feltételrendszer és a gaz-

dálkodók tapasztalatlansága és forráshiánya miatti túlvállalás várhatóan a program első évében a ter-

vezettnél alacsonyabb effektív kifizetési igényt jelent majd.  

A jelenleg jóváhagyott program benyújtása előtt az ex-ante értékelők jelezték, hogy az intézkedés 

felültervezett, csökkentésére nem került sor. A jóváhagyott terv végül több jogcímnél – az EU szak-

értők által indokoltnak tartott - csökkentett fajlagos támogatási összegeket szerepeltetett, a pénzügyi 

tábla a azonban a csökkentés előtti előirányzatokat tartalmazta. A jelenlegi módosítás így 
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tulajdonképpen tekinthető az eredeti intézkedés pénzügyi terve „természetes” korrekciójának is. Fon-

tos megjegyezni, hogy az így rendelkezésre álló keret is közel háromszorosa a 2003. évi nemzeti 

támogatási előirányzatnak. 

Félig önellátó gazdaságok támogatása (- 750 millió Ft.): 

A támogatási jogcím megnyitásától kezdve eddig mintegy 1000 pályázati kérelem érke-

zett. A visszajelzések szerint a meghosszabbított támogatási kérelem beadási határidőig is 

összesen mintegy ezer kérelem várható. Ez a tény elsősorban a támogatási lehetőség újszerű-

ségének, továbbá a támogatás összege és az adózási szempontok közti aránytalanságnak tud-

ható be (igen nagy számú potenciális jogosult gazdálkodó semmiféle dokumentációval nem 

rendelkezik árbevételéről). 

Termelői csoportok felállítása ( - 1,406 milliárd Ft.): 

A támogatási jogcím kedvezményezettjei az elismert termelői csoportok. Eddig összesen 10 db 

támogatás igénylés érkezett erre a jogcímre, mivel az igénylés alapfeltételét képező végleges elisme-

rést lassú ütemben kérik meg a csoportok. A még be nem jelentkezett termelői csoportok várható, és 

a már benyújtott kérelmek - árbevétel alapú- támogatási szükséglete - tekintettel az évi maximum 100 

000 eurós támogatási felső határra is - a rendelkezésre álló csökkentett forrásból (mintegy 2 millió 

euró) is biztonságosan kielégíthető.  

Az EU környezetvédelmi és állatjóléti követelményeinek való megfelelés (- 2 milliárd 

Ft.): 

Az intézkedésre eddig kevés számú támogatási igénylés érkezett. Ez a jogcím hosszú távon nyi-

tott, a beadási határidő 2005. április 30., a beérkezett pályázatok számát tekintve időarányosan nem 

indokolható a jelenleg fennálló támogatási összeg nagyságát megtartani. A jogcím a kis- és közepes 

méretű állattartó telepeket célozza meg, amelyek várhatóan csak közép távon, megfelelő intézkedés-

specifikus szaktanácsadási háttér megteremtése esetén mutatnak majd fokozottabb érdeklődést. 

Kedvezőtlen adottságú térségek támogatása (- 2 milliárd Ft.): 

A jogcím az eredeti benyújtást megelőzően mind a területek mértékében, mind pedig a fajlagos 

támogatás tekintetében csökkent az előirányzat csökkenése nélkül. Ennek következtében a jelenlegi 

becsült támogatási igény – az MVH előzetes számításai szerint - 8 millió euró körül van. Az előirány-

zat 8 millió euróval való csökkentése után is még több mint 16 millió euró áll rendelkezésre. A prog-

ram várható bővülése a következő évek megemelt előirányzatából fedezhető lesz. 

 

Budapest, 2004. december ”  ” 
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A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás –tervezete       1.számú melléklet 

Az adott intézkedésnél 

levont összeg  

millió € / milliárd Ft 

Intézkedés 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti Összesen 

32,000 / 8,000 
Agrár-környezetgazdálko-

dási támogatások 
41,112 10,278 80,03 20,01 99,11 24,78 

220,252 55,068 275,32 
51,39 100,04 123,89 

8,000/2,000 
Kedvezőtlen adottságú te-

rületek 
13,37 3,34 22,1 5,53 23,26 5,82 

58,74 14,68 73,42 
16,71 27,63 29,08 

 
Mezőgazdasági területek 

erdősítése 
16,07 4,02 19,37 4,84 28,30 7,08 

63,74 15,94 79,68 
20,09 24,21 35,38 

 
Korai nyugdíjazás 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 3,87 

15,50 3,87 19,37 
0,00 0,00 19,37 

3,000 / 0,750 
Félig önellátó gazdaságok 

támogatása 
0,938 0,242 5,73 1,43 10,11 2,53 

16,798 4,202 21,00 
1,21 7,16 12,63 

5,625 / 1,406 
Termelői csoportok felállí-

tása 
1,580 0,395 9,92 2,48 11,20 2,80 

22,7 5,675 28,375 
1,975 12,40 14,00 

8,000 / 2,000 

Az EU környezetvédelmi, ál-

latjóléti és higiéniai követel-

ményeinek való megfelelés 

35,8 8,95 54,75 13,69 23,73 5,93 
114,28 28,57 142,85 

44,75 68,44 29,66 

 Technikai segítségnyújtás 
12,00 3,00 10,00 2,50 8,00 2,00 

30,0 7,5 37,50 
15,00 12,50 10,00 

 SAPARD 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 20,00 

 ÖSSESEN (EU/Nemzeti): 136,9 34,225 201,90 50,48 219,20 54,81 557,00 140,515 
697,515 

56,625 / 14,156 ÖSSZESEN: 171,125 252,38 274,01 697,515 
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6.1.5. Javaslat „a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásának 25%-os átcso-
portosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinan-
szírozására” témában a Monitoring Bizottság általi jóváhagyásra (földműve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 2004. december ” ”) 

Tervezet 

 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZER 

 

 

Javaslat  
 

 

„a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásának  

25%-os átcsoportosításáról a 

kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozására” 

 

témában a Monitoring Bizottság általi jóváhagyásra 

 
 

2004. december 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az 1257/ 99EK rendelet 33 h) cikkely alapján az Új Tagállamok számára lehetőség nyílt 

arra, hogy az EMOGA Garancia Alapból finanszírozásra kerülő Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv hároméves forrás-keretéből átlagosan 20% átcsoportosításra kerüljön a GOFR közvet-

len, terület alapú egyszerűsített EU-támogatás nemzeti top-up támogatásának kiegészítésére.  

Magyarország 2003. februárjában kezdte meg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kidolgo-

zását, amelynek végleges kialakítása – többek között az időközben is alakuló, illetve módo-

suló EU-s szabályozásra – 2004.júluisára fejeződött be. A NVT a 2004-2006-os időszakra 

igen jelentős előirányzattal rendelkezik 80%-os EU társ-finanszírozás mellett a teljes összeg 

mintegy 180 milliárd forint. A programdokumentum kialakítása során több ízben felvetődött 

a top-up kiegészítés beillesztése, amelyre végül nem került sor. 

A NVT alapján a támogatási kérelem benyújtási időszak – a szükséges jogi és eljárási 

háttér kialakítását követően - 2004. októberében kezdődött meg. Ugyanezen időszakra azon-

ban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági események-

ből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja 

biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A jelen kalkulációk szerint a 2004. évi top-up 

kifizetések 2005-re áthúzódó kifizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirány-

zati keretet, így 2005-re a tárcának semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások 

fenntartására, sem előre nem várható év közi támogatásokra, kiadásokra. 

A különösen feszítő 2005. évi költségvetési kényszerhelyzet enyhítése érdekében ismé-

telten felmerült az NVT-módosítás keretében megtehető top-up átcsoportosítás lehetősége. A 

tervet évente egyszer lehet módosítani, a 2004. évi forrásra vonatkozó módosítási kérelmet 

még 2004. évben be kell nyújtani hivatalosan, befogadható (admissible) előkészítettséggel. A 

tárca előzetes kérdésére Franz Fischler mezőgazdasági főbiztos úr tárgybani állásfoglalása 

alapján az NVT határozat és a 2004. évi top-up határozat módosításán keresztül nem zárta ki 

annak lehetőségét, hogy a 2004. évi NVT forrás 25%-a – az összes szükséges indoklási és 

eljárási feltételek teljesülése esetén – átcsoportosításra kerüljön a 2004. évi GOFR top-up 

kiegészítésére.  

Az átcsoportosítás kezdeményezésére az NVT tervdokumentum módosítása kerté-

ben van lehetőség, amelynek hivatalos brüsszeli benyújtását megelőzően meg kell tör-

ténnie a tervezett módosítás társadalmi egyeztetésnek, valamint a NVT Monitoring Bi-

zottság jóváhagyásának. A társadalmi egyeztetés a FÖVÉT-nek az adott témához iga-

zodó szükséges tagokkal történő kiegészített ülésén történik.  

 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az előterjesztés tartalmazza mindazon szempontokat, érveket és kockázati tényezőket, ame-

lyek a forrás-átcsoportosítás elindításához vagy annak elvetéséhez szükségesek. 

• A teljes NVT keret 2004-2006. évre: mintegy 180 milliárd forint 

• Az átcsoportosítással érintett összeg: 14,156 milliárd forint 

• A módosítás várható hatásai (szakmai, támogatás-politikai, kifizetési) 

 

II. A kormányprogramhoz való viszony 

Mindkét támogatási célkitűzés (közvetlen támogatások és garancia-rendszerű vidékfejlesztési 

támogatások) integránsrésze a kormány agrárpolitikájának. 
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III. Előzmények 

Magyarország 2003. februárjában kezdte meg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kidolgo-

zását, amelynek végleges kialakítása – többek között az időközben is alakuló, illetve módo-

suló EU-s szabályozásra – 2004.júluisára fejeződött be. A NVT a 2004-2006-os időszakra 

igen jelentős előirányzattal rendelkezik 80%-os EU társ-finanszírozás mellett a teljes összeg 

mintegy 180 milliárd forint. A program-dokumentum kialakítása során több ízben felvetődött 

a top-up kiegészítés beillesztése, amelyre végül nem került sor. 

Az NVT alapján a támogatási kérelem-benyújtási időszak – a szükséges jogi és eljárási 

háttér kialakítását követően - 2004. októberében kezdődött meg. Ugyanezen időszakra azon-

ban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági események-

ből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja 

biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A jelen kalkulációk szerint a 2004. évi top-up 

kifizetések 2005-re áthúzódó kifizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirány-

zati keretet, így 2005-re a tárcának semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások 

fenntartására, sem előre nem várható évközi támogatásokra, kiadásokra. 

 

IV. Várható szakmai hatások 

1.) Az NVT-ben megtervezett célok és azok várható hatásai: 

Egyes támogatási típusoknak hosszú előzménye van a hazai gyakorlatban (mezőgazdasági terü-

letek erdősítése), illetve már van néhányéves hasonló előzménye (agrár-környezetgazdálkodás, ter-

melői csoportok támogatása), mások teljesen újak (félig önellátó gazdagságok támogatása, az EU 

környezetvédelmi, állatjóléti előírásoknak való megfelelés). A program szakmai célkitűzései részben 

a termelők jövedelem-biztonságának erősítése, részben szükséges fejlesztések támogatása, részben a 

termőhelyi adottságokat optimalizáló, környezetkímélő földhasználat kialakítását előmozdítása.  

2.) A top-up célkitűzései és várható hatásai: 

A támogatás célja az EU által nyújtott közvetlen termelői támogatások mellett kiegészítő jöve-

delem biztosítása a hazai termelők részére annak érdekében, hogy a jövedelmezőség-különbség csök-

kenthető legyen a régi tagállamok termelőivel fennálló versenyben.  

A top-up támogatás, mint a közvetlen Uniós kifizetések kiegészítése jelentősen hozzájárul a gaz-

dálkodók kiszámítható jövedelem-biztonságának, versenyképességének stabilizációjához, valamint a 

gazdaságok tervezett fejlesztéseihez szükséges pénzügyi stabilitás, illetve önerő-képesség megalapo-

zásához.  

A top-up támogatás mintegy 300.000 gazdálkodót érint, az EU-s támogatási lehetőségek 

közül a jogosult részéről legegyszerűbben, az FVM és az MVH oldalán a leggyorsabb átfutási 

időkkel és a legkisebb kockázattal működethető. Mindezeken túl a közvetlen támogatás „szét-

terjedése” közvetve mintegy 2 millió vidéki ember jövedelmét érinti a földbérleti díjakba szét-

áramló, illetve a földingatlan értékében megjelenő jövedelem és ingatlan-érték formájában. 

 

V. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

1.) Az NVT forrás-felhasználás aktuális kilátásai: 

A 2004. évre tervezett források – a program késői (október) indulása következtében – 2004-ben 

csak igen kis részben lesznek lekötve. Emellett a 2005. évi forrást már 2005. márciusban megnyitja 

Bizottság, így pénzügyi kötelezettség annak terhére is vállalható lesz. Így a zömmel fel nem használt 
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2004. évi forrással megindul a „hullám-effektus”, vagyis az éves támogatási keretek egymásra tor-

lódása a rövid, mindössze három éves pénzügyi periódus alatt. A felhasználás jelenlegi helyzete:  

 

Az NVT alapján a támogatási kérelmek beadásának lehetősége 2004. októberében nyílt 

meg, azonban a támogatások igénylése több intézkedés esetében nem egyszerű, az alábbiak mi-

att: 

• teljesen új támogatási lehetőség (Félig önellátó gazdálkodók támogatása),  

• a korábbi, hasonló hazai támogatásnál lényegesen szigorúbb követelmény- és ellenőrzési 

rendszert tartalmaz (Agrár-környezetgazdálkodás),  

• a támogatható beruházások időigényes előkészítést takarnak (Megfelelés az EU környezetvé-

delmi, állatjóléti előírásainak) 

A 2004. évi támogatási kérelmek beadása zömmel megtörtént, azok feldolgozása jelenleg 

zajlik, így azok minőségi megfeleléséről még nem lehet képet alkotni. A 2004. évi döntések és a 

kifizetések megindulása 2005-től várható.  

A teljes 2004-2006. évi NVT támogatási összeg (mintegy 180 milliárd forint) felhasználására 

mindösszesen 2 (+2) év áll rendelkezésre. A NVT tervdokumentum az évenkénti növekvő forrásokkal 

igen ambiciózus támogatotti kör bővülést célzott meg évről évre a 2004-2006. közötti időszakra. 

Másfelől az első meghirdetésben beérkező kérelmek megfelelésére vonatkozó tapasztalatok hiánya 

miatt nagyon nehéz előre jelezni, hogy az igen jelentős forrás-tömeg tényleges lekötése és kifizetése 

megtörténhet-e, illetve várható a „hullám-effektus, és ennek következtében a 2007-2013-as időszak 

késedelmes indítása. 

 

2) A top-up kifizetések helyzete: 

A 2004. év harmadik negyedévére nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkí-

vüli agrárgazdasági eseményekből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a 

tárca csak igen nehezen tudja biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. A 2005. évi 

előirányzat ismertében elvégzett kalkulációk szerint a 2004. évi top-up támogatások 

2005-re áthúzódó kifizetései teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirányzati ke-

retet, így 2005-re a tárcának semmiféle mozgástere nem marad sem hazai támogatások 

fenntartására, sem előre nem várható év közi támogatásokra, kiadásokra. 

 

VI. A javasolt átcsoportosítás intézkedésenként és indoklásuk  

(összefoglaló pénzügyi táblázat: 1. sz. melléklet) 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (- 8 milliárd Ft.): 

A 2004. évben a támogatás igénylésének beadási határideje 26-án lejárt. Az intézkedés a magas 

fajlagos támogatások miatt igen vonzó, a program felfutása valójában a 2-3. évtől várható. Az igen 

bonyolult, új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételezhető, hogy a helyszíni ellenőrzé-

sek keretében feltárásra kerülő hiányosságok a jogosultak nagy részénél a teljes támogatás részbeni 

csökkentését eredményezi. A korábbi hazai gyakorlatnál sokkal szigorúbb feltételrendszer és a gaz-

dálkodók tapasztalatlansága és forráshiánya miatti túlvállalás várhatóan a program első évében a ter-

vezettnél alacsonyabb effektív kifizetési igényt jelent majd.  

A jelenleg jóváhagyott program benyújtása előtt az ex-ante értékelők jelezték, hogy az intézkedés 

felültervezett, csökkentésére nem került sor. A jóváhagyott terv végül több jogcímnél – az EU szak-

értők által indokoltnak tartott - csökkentett fajlagos támogatási összegeket szerepeltetett, a pénzügyi 
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tábla a azonban a csökkentés előtti előirányzatokat tartalmazta. A jelenlegi módosítás így tulajdon-

képpen tekinthető az eredeti intézkedés pénzügyi terve „természetes” korrekciójának is. Fontos meg-

jegyezni, hogy az így rendelkezésre álló keret is közel háromszorosa a 2003. évi nemzeti támogatási 

előirányzatnak. 

Félig önellátó gazdaságok támogatása (- 750 millió Ft.): 

A támogatási jogcím megnyitásától kezdve eddig mintegy 1000 pályázati kérelem érke-

zett. A visszajelzések szerint a meghosszabbított támogatási kérelem beadási határidőig is 

összesen mintegy ezer kérelem várható. Ez a tény elsősorban a támogatási lehetőség újszerű-

ségének, továbbá a támogatás összege és az adózási szempontok közti aránytalanságnak tud-

ható be (igen nagy számú potenciális jogosult gazdálkodó semmiféle dokumentációval nem 

rendelkezik árbevételéről). 

Termelői csoportok felállítása ( - 1,406 milliárd Ft.): 

A támogatási jogcím kedvezményezettjei az elismert termelői csoportok. Eddig összesen 10 db 

támogatás igénylés érkezett erre a jogcímre, mivel az igénylés alapfeltételét képező végleges elisme-

rést lassú ütemben kérik meg a csoportok. A még be nem jelentkezett termelői csoportok várható, és 

a már benyújtott kérelmek - árbevétel alapú- támogatási szükséglete - tekintettel az évi maximum 100 

000 eurós támogatási felső határra is - a rendelkezésre álló csökkentett forrásból (mintegy 2 millió 

euró) is biztonságosan kielégíthető.  

Az EU környezetvédelmi és állatjóléti követelményeinek való megfelelés (- 2 milliárd 

Ft.): 

Az intézkedésre eddig kevés számú támogatási igénylés érkezett. Ez a jogcím hosszú távon nyi-

tott, a beadási határidő 2005. április 30., a beérkezett pályázatok számát tekintve időarányosan nem 

indokolható a jelenleg fennálló támogatási összeg nagyságát megtartani. A jogcím a kis- és közepes 

méretű állattartó telepeket célozza meg, amelyek várhatóan csak közép távon, megfelelő intézkedés-

specifikus szaktanácsadási háttér megteremtése esetén mutatnak majd fokozottabb érdeklődést. 

Kedvezőtlen adottságú térségek támogatása (- 2 milliárd Ft.): 

A jogcím az eredeti benyújtást megelőzően mind a területek mértékében, mind pedig a fajlagos 

támogatás tekintetében csökkent az előirányzat csökkenése nélkül. Ennek következtében a jelenlegi 

becsült támogatási igény – az MVH előzetes számításai szerint - 8 millió euró körül van. Az előirány-

zat 8 millió euróval való csökkentése után is még több mint 16 millió euró áll rendelkezésre. A prog-

ram várható bővülése a következő évek megemelt előirányzatából fedezhető lesz. 

 

Budapest, 2004. december ”  ” 

 

    

Melléklet: Módosított pénzügyi táblázat a módosítások feltűntetésével. 
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Határozati Javaslat 

 

 

 

Az NVT 2004. évi módosítás-tervezetének jóváhagyása érdekében a Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv Monitoring Bizottsága megtárgyalta a „Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004. évi forrásának 

25%-os átcsoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozására” 

című javaslatot, és a következő határozatot hozta: 

 

1.) egyetért a NVT 2004. évi forrás-átcsoportosítást tartalmazó módosításnak a Bizottság ré-

szére történő benyújtását, valamint egyidejűleg a „Top-up Megállapodás” megfelelő módosí-

tását. 

 

 

2.) elveti a NVT 2004. évi forrás-átcsoportosítást tartalmazó módosításnak a Bizottság részére 

történő benyújtását, valamint egyidejűleg a „Top-up Megállapodás” megfelelő módosítását. 
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A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás –tervezete       1.számú melléklet 

Az adott intézkedésnél 

levont összeg  

millió € / milliárd Ft 

Intézkedés 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti Összesen 

32,000 / 8,000 
Agrár-környezetgazdálko-

dási támogatások 
41,112 10,278 80,03 20,01 99,11 24,78 

220,252 55,068 275,32 
51,39 100,04 123,89 

8,000/2,000 
Kedvezőtlen adottságú te-

rületek 
13,37 3,34 22,1 5,53 23,26 5,82 

58,74 14,68 73,42 
16,71 27,63 29,08 

 
Mezőgazdasági területek 

erdősítése 
16,07 4,02 19,37 4,84 28,30 7,08 

63,74 15,94 79,68 
20,09 24,21 35,38 

 
Korai nyugdíjazás 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 3,87 

15,50 3,87 19,37 
0,00 0,00 19,37 

3,000 / 0,750 
Félig önellátó gazdaságok 

támogatása 
0,938 0,242 5,73 1,43 10,11 2,53 

16,798 4,202 21,00 
1,21 7,16 12,63 

5,625 / 1,406 
Termelői csoportok felállí-

tása 
1,580 0,395 9,92 2,48 11,20 2,80 

22,7 5,675 28,375 
1,975 12,40 14,00 

8,000 / 2,000 

Az EU környezetvédelmi, ál-

latjóléti és higiéniai követel-

ményeinek való megfelelés 

35,8 8,95 54,75 13,69 23,73 5,93 
114,28 28,57 142,85 

44,75 68,44 29,66 

 Technikai segítségnyújtás 
12,00 3,00 10,00 2,50 8,00 2,00 

30,0 7,5 37,50 
15,00 12,50 10,00 

 SAPARD 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 20,00 

 ÖSSESEN (EU/Nemzeti): 136,9 34,225 201,90 50,48 219,20 54,81 557,00 140,515 
697,515 

56,625 / 14,156 ÖSSZESEN: 171,125 252,38 274,01 697,515 
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6.1.6. Meghívó az FVM 2004. december 15-ei társadalmi egyeztető fórumára 
(Pásztohy András politikai államtitkár, 2004. december 10.) 
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6.1.7. Meghívó az NVT Monitoring Bizottság 2004. december 17-ei ülésére 
(Dr. Nyujtó Ferenc helyettes államtitkár, 2004. december 10. 18.00) 

 

----- Original Message -----  

From: "Krisztina Tusor" <TusorK@posta.fvm.hu> 

To: <wisnovszky.karoly@aesz.hu>; <agrya@agrya.hu>; <tothe@akii.hu>; 

<hanzsefe@aoi.hu>; <szarkap@asz.hu>; <agroturizmus@axelero.hu>; 

<Fernando.Fonseca@cec.eu.int>; <maria.medico@cec.eu.int>; <pedro.tarno@cec.eu.int>; 

<timea.tepliczky@cec.eu.int>; <fmak@datatrans.hu>; <mzsoldos@eszakalfold.hu>; 

<szabo.sandorne@eszcsm.hu>; <eszt@eszt.hu>; <fvm-borsod@fki.gov.hu>; 

<veres.laszlone@fmm.gov.hu>; <vacziklara@freemail.hu>; <vgigi@freemail.hu>; "András Már-

ton" <andras.marton@fvm.hu>; "Előd Erdei" <elod.erdei@fvm.hu>; "Ferenc Tar" 

<ferenc.tar@fvm.hu>; "István Barta" <istvan.barta@fvm.hu>; "István dr. Marton" 

<istvan.marton@fvm.hu>; "Jenő dr. Szabó" <jeno.szabo@fvm.hu>; "Lászlóné dr. Zsilinszky" 

<laszlone.zsilinszky@fvm.hu>; <peter.varga@izidor.inter.hu>; <angyanj@kgi.gau.hu>; 

<podma@kgi.gau.int>; <ugyvez@kozpont.agrarkamara.hu>; <abudai@mail.datanet.hu>; 

<sik.endre.miklos@meh.hu>; <zsolt.nemeth@meh.hu>; <timarj@mkk.hu>; 

<asagi@mosz.tvnet.hu>; <nymeovar@mtk.nyme.hu>; <viktoria.litzler@mvh.gov.hu>; 

<diana.fenyes@nfa.hu>; <sipos.andrea@ntksz.ontsz.hu>; <bereya@oai.hu>; 

<perger.laszlo@ovf.hu>; <CsehG@pestmegye.hu>; <markoi@posta.eda.hu>; "András dr. Czeti" 

<CzetiA@posta.fvm.hu>; "Gábor Danyi" <DanyiG@posta.fvm.hu>; "Erzsébet Osváth" 

<OsvathE@posta.fvm.hu>; "Erzsébet Sztaura" <SztauraE@posta.fvm.hu>; "Gabriella Tisza" 

<TiszaG@posta.fvm.hu>; <kovacsk@rkk.hu>; <ttsz-info@ttsz.hu>; <kmagocs@vati.hu>; 

<danko@vnet.hu>; <panda@wwf.hu>; <amszeln@yahoo.com> 

Cc: <ddrft@ddrft.hu>; <titkarsag@westpa.hu> 

Sent: Friday, December 10, 2004 6:00 PM 

Subject: NVT MB ülés - 2004. december 17. 

 

Ügyiratszám: 10106/2004. 

Budapest, 2004. december 10. 

 

Tisztelt Monitoring Bizottsági Tag! 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Tisztelettel meghívom a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság soron következő ülé-

sére, melyre 2004. december  17-én 9 órakor kerül sor a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium (I. emelet 101/a) Miniszteri Tárgyalójában.  

 

A megtárgyalandó ügyek sürgősségére való tekintettel, kérem a Tisztelt Monitoring Bizottsági Ta-

got, hogy szíveskedjen jelen esetben eltekinteni az MB összehívására vonatkozó, Ügyrendben elfo-

gadott eljárásrendtől. Az ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan a következő dokumentumokat -az 

idő rövidségére való tekintettel kizárólag elektronikus formában- mellékelten megküldöm. 

 

- A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság 2004. október 15-i ülésének emlékeztetője 

- Meghívó 

- Napirend 

- Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság jóváhagyott ügyrendje 

- Nemzeti Vidékfejlesztési Tervre vonatkozó módosító javaslatok 
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- Nemzeti Vidékfejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás tervezet 

További egy dokumentumot az NVT 4.9 Top-up c. fejezetét jövő hét elején megküldjük. 

 

Részvételére feltétlenül számítunk! 

 

Tisztelettel:  

 

dr. Nyujtó Ferenc 

MB elnöke   

 

Tusor Krisztina 

monitoring szakreferens 

FVM Hatósági Főosztály  

1055 Budapest Kossuth tér 11. 

Tel.: 1/301-4540 

Fax: 1/301-5949 

E-mail: TusorK@posta.fvm.hu 

 

 

mailto:TusorK@posta.fvm.hu
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6.1.8. Az FVM Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya helyettes vezetőjének levele az 
NVT társadalmi egyeztető fórumára jelentkező civil társadalmi szervezetek 
képviselőinek (Dr. Hiller Márta, 2004. december 14.) 
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6.1.9. A Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Tervére vonatkozó 
2004HU06GDO001 sz. Bizottsági Határozat módosításának kérelme  
(munkaanyag) (2004. december 20, FVM) 

 

 

I. Melléklet 

 

NVT – A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv módosításának általános indoklása 

  

I. A javaslat háttere 

Az 1257/1999EK rendelet 33 h) cikkely alapján az Új Tagállamok számára lehetőség nyílt arra, 

hogy az EMOGA Garancia Alapból finanszírozásra kerülő Nemzeti Vidékfejlesztési Terv hároméves 

forrás-keretéből átlagosan 20% átcsoportosításra kerüljön a közvetlen, terület alapú egyszerűsített 

EU-támogatás kiegészítésére. 

A rendelet 33 h) cikkely 3. bekezdése alapján minden Új Tagállam 25%-ot  csoportosíthat át 

vidékfejlesztési támogatási keretéből erre a célra 2004-ben.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv a Bizottság CCI 2004HU06GDO001 sz. határozatával került 

elfogadásra. A program kidolgozása kapcsán a közvetlen támogatások bevezetése a Terven belül nem 

került napirendre. 

Az NVT alapján a támogatási kérelem-benyújtási időszak – a szükséges jogi és eljárási háttér 

kialakítását követően - 2004. októberében kezdődött meg, későn ahhoz, hogy a 2004. évben rendel-

kezésre álló keret jelentős része lekötésre kerülhessen. Bár az n+2-es szabály érvényes a program 

éves elosztását tekintve is, egy vegetációs periódus gyakorlatilag elmúlt amíg az érvényes kérelmek 

beérkeztek. Ennek következtében a kötelezettségvállalások és a kifizetések is döntő mértékben 2005-

ben fognak megvalósulni, míg a pénzügyi allokáció a 2004. és 2005. évre szól. Ugyanezen időszakra 

azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli agrárgazdasági eseményekből 

fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca csak igen nehezen tudja biztosítani a 

már garantált 2004-es és 2005-ös top-up kifizetéseket. A különösen feszítő 2005. évi költségvetési 

kényszerhelyzet  ismeretében  felmerült az NVT-módosítás keretében megtehető top-up átcsoporto-

sítás lehetősége. A tárca felvetésére Franz Fischler mezőgazdasági főbiztos úr e tárgyban adott állás-

foglalása alapján az NVT határozat és a 2004. évi top-up határozat módosításán keresztül nem zárta 

ki annak lehetőségét, hogy a 2004. évi NVT forrás 25%-a – az összes szükséges indoklási és eljárási 

feltételek teljesülése esetén – átcsoportosításra kerüljön a 2004. évi GOFR top-up kiegészítésére ab-

ban az esetben, ha annak indoklása és a módosítás formai követelményei teljesülnek.  

II. Várható hatások 

1.) Az NVT céljai és azok várható hatásai: 

Több támogatási forma hosszú ideig a nemzeti gyakorlatban is alkalmazott volt, (mezőgazdasági 

területek erdősítése), vagy legalább néhány éves múltra tekinthet vissza (agrár-környezetvédelem, 

termelői csoportok támogatása), míg más támogatási formák teljesen újak a gazdálkodók számára 

(szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása, EU követelményeknek való meg-

felelés).  A program céljai a gazdák jövedelembiztonságának biztosítása; a szükséges modernizáció 

támogatása a EU követelményeinek való megfelelés intézkedésen keresztül és a racionális, környe-

zetbarát földhasználat kialakulásának elősegítése.  

2.) A nemzeti kiegészítő közvetlen támogatások céljai és várható hatásai: 
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A támogatás célja az EU által nyújtott közvetlen termelői támogatások mellett kiegészítő jöve-

delem biztosítása a hazai termelők részére annak érdekében, hogy a jövedelmezőség-különbség csök-

kenthető legyen a régi tagállamok termelőivel fennálló versenyben. A top-up támogatás, mint a köz-

vetlen EU-s kifizetések kiegészítése jelentősen hozzájárul a gazdálkodók kiszámítható jövedelem-

biztonságának, versenyképességének stabilizációjához, valamint a gazdaságok tervezett fejlesztései-

hez szükséges pénzügyi stabilitás, illetve önerő-képesség megalapozásához.   

A nemzeti kiegészítő közvetlen támogatások hozzávetőlegesen 300 000 termelőt érintenek. A 

kedvezményezettek számára ez a legegyszerűbb EU támogatási forma, a Minisztérium illetve a Me-

zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ezt a támogatástípust működtetheti a legkisebb kockázat mel-

lett. Ezen felül a közvetlen támogatások hozzávetőleg 2 millió ember jövedelembiztonságához is hoz-

zájárul azáltal, hogy kiegyenlítő hatással van a földbérletek és földterületek árára az EU régi tagor-

szágaival való összehasonlításban is.  

III. Várható pénzügyi hatások 

1.) Az NVT forrás-felhasználás aktuális helyzete: 

A 2004. évre tervezett források – a program késői (október) indulása következtében – 2004-ben 

csak igen kis részben lesznek lekötve. Emellett a 2005. évi forrást már 2005. márciusában megnyitja 

Bizottság, így pénzügyi kötelezettség annak terhére is vállalható lesz. Így a zömmel fel nem használt 

2004. évi forrással megindul a „hullám-effektus”, vagyis az éves támogatási keretek egymásra torló-

dása a rövid, mindössze három éves pénzügyi periódus alatt. A Minisztérium szándékában áll elke-

rülni a programok forrásinak késői felhasználásából eredő problémákat, melyek késleltethetik a 2007-

2013-as vidékfejlesztési források felhasználását, és átfedéseket okozhatnak a két időszak között első-

sorban a rájuk vonatkozó szabályozás szintjén; megismételve a SAPARD Program kapcsán tapasz-

taltakat.  

Az NVT források felhasználásának jelenlegi állapota:  

Több intézkedés esetében az első évi kérelembenyújtás nem egyszerű az alábbiak miatt: 

− teljesen új támogatási lehetőség (Félig önellátó gazdálkodók támogatása),  

− a korábbi, hasonló hazai támogatásnál lényegesen szigorúbb követelmény- és ellenőrzési 

rendszert tartalmaz (Agrár-környezetgazdálkodás),  

− a támogatható beruházások időigényes előkészítést takarnak (Megfelelés az EU környezet-

védelmi, állatjóléti előírásainak). 

A 2004 évben várt kérelmek benyújtásra kerültek, feldolgozásuk jelenleg is tart. A kérelmek 

minősége változó, az egyes intézkedések tekintetében eltérő. A támogatási határozatok megszületése 

és az ehhez kapcsolódó kifizetések 2005-től várhatók. 

A teljes 2004-2006. évi NVT támogatási összeg (180 milliárd forint) felhasználására mindösz-

szesen 2 (+2) év áll rendelkezésre. A NVT tervdokumentum az évenkénti növekvő forrásokkal a 

támogatottak körének igen ambiciózus bővülését célozta meg évről évre a 2004-2006. közötti idő-

szakra. Az első meghirdetésben beérkező kérelmek megfelelésére vonatkozó tapasztalatok hiánya 

miatt nagyon nehéz előre jelezni, hogy a forrástömeg tényleges lekötése és kifizetése időben megtör-

ténhet-e. 

2) A top-up kifizetések helyzete: 

A 2004. évi harmadik negyedévére nyilvánvalóvá vált, hogy az FVM a 2004. évi rendkívüli ag-

rárgazdasági eseményekből fakadó többlet forrás-felhasználási kényszerek hatására a tárca csak igen 

nehezen tudja biztosítani a már garantált top-up kifizetéseket. Ugyanakkor a 2005. évi előirányzat 

ismertében elvégzett kalkulációk szerint a 2004. évi top-up kifizetések  2005-re áthúzódó kifizetései 

teljes mértékben determinálják a 2005. évi előirányzati keretet, így 2005-re a tárcának semmiféle 
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mozgástere nem marad sem hazai támogatások fenntartására, sem előre nem várható évközi támoga-

tásokra, kiadásokra. 

A módosításhoz kötődően a prioritások közötti pénzügyi hangsúlyok nem változnak. A stratégiai 

célokat és a várt hatásokat a módosítás szintén nem érinti. Azonban tekintettel a nagyon rövid prog-

ramozási időszakra, a kedvezményezettek számának dinamikus emelkedése, a Terv hatáskörébe ke-

rülő területek növekedése természetes módon folytatódni fog a 2007-2013-as időszakban. Másrészt 

nem várható nagy mennyiségű fel nem használt forrás felhalmozódása, melyet a következő időszak-

ban kellene kihelyezni, és amely operatív akadályát jelentené a következő pénzügyi periódus megfe-

lelő indításának. A „hullám-effektus” kezelése 2007-től jelenthet problémát, amikor a következő 

programozási időszaknak új struktúrái, új eljárásrendjei kerülnek alkalmazásra. 

IV. Részletes változtatások és azok indoklása 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Tagország:  

Magyarország 

Program:  

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg Intézkedésire 

A programot érintő utolsó döntés: 

CCI 2004HU06GDO001 

A programra vonatkozó előzetes dokumentáció: 

- 

A módosítási kérelem továbbítása: 

A módosítási kérelem 2004. december 22-I dátumú, a Bizottság által történt befogadás (érkezte-

tés) időpontja 2004. december 23. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv rövid leírása 

A terv magában foglalja a (EC) no 1257/1999 Tanácsi Rendeletben és a Csatlakozási Szerződés-

ben található intézkedéseket. Ezek a következők: 

− Agrár-környezetvédelem 

− Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 

− Az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és állathigiéniai előírásainak való megfelelés támoga-

tása 

− Mezőgazdasági területek erdősítése 

− Korai nyugdíjazás (tervezett bevezetés: 2006) 

− Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása 

− Termelői csoportok létrehozása 

− Technikai segítségnyújtás 

Módosítások, kiegészítések20: 

A 1257/1999 Tanácsi Rendelet 33 h) cikke alapján: 

• Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Támogatások (KNKT) 

A csatlakozásról szóló törvény és (2004 március 22) lehetővé teszi az Új Tagországok számára, 

hogy a gazdálkodóiknak nemzeti közvetlen kiegészítő támogatásokat fizessenek. Magyarország él 

 
20 A kiegészítések és módosítások szürke háttérrel jelölve. 
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ezzel a lehetőséggel a  1259/1999 Tanácsi Rendelet 1 a) cikkében megfogalmazott feltételek betartása 

mellett. 

2. NEMZETI VIDÉKFEJLESZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSAI 

2.1. Prioritások módosításai 

Nem történt módosítás. Lásd a következő szöveges változtatásokat és a jelen dokumentum mel-

lékleteként csatolt 1. sz mellékletben foglaltakat, melyek a közvetlen támogatások (Annex II) 

bevezetése miatt szükségesek. 

2.2. Az intézkedések módosításai  

2.2.1. Agrár-környezetgazdálkodás (4.1. fejezet):  

40 sz. táblázat. Agrár-környezetgazdálkodási források (eredeti változat): 

Programok 
2004 2005 2006 

mrdFt m€ mrdFt m€ mrdFt m € 

szántó 10 226.26 43.08 12 267.97 51.68 15 192.07 63.99 

gyep 4 236.09 17.84 5 081.84 21.41 6 293.11 26.51 

ültetvények 3 383.61 14.25 4 059.16 17.10 5 026.67 21.17 

vizes élőhelyek 367.48 1.55 440.85 1.86 545.92 2.30 

állattartás 593.50 2.50 712.20 3.00 883.13 3.72 

kiegészítő intéz-

kedések 989.84 4.17 1 187.47 5.00 1 470.57 6.19 

Összesen 19 796.79 83.39 23 749.50 100.04 29 411.49 123.89 

40 sz. táblázat. Agrár-környezetgazdálkodási források (módosított változat)21: 

Programok 
2004 2005 2006 

mrdFt m€ mrdFt m€ mrdFt m € 

szántó 6,638 26.55 12,920 51.68 15,998 63.99 

gyep 2,748 10.99 5,353 21.41 6,628 26.51 

ültetvények 2,195 8.78 4,275 17.1 5,293 21.17 

vizes élőhelyek 0,240 0.96 0,465 1.86 0,575 2.3 

állattartás 0,385 1.54 0,750 3 0,930 3.72 

kiegészítő intéz-

kedések 0,643 2.57 1,250 5 1,548 6.19 

Összesen 12,849 51,39 25,013 100.05 30,972 123.88 

4.1.6. fejezet Pénzügyi táblázat eredeti változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

Pénzügyi forrás Pénzügyi forrás Pénzügyi forrás Pénzügyi forrás 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Össze-

sen 

EU Nemzeti Összesen 

66.71 16.68 83.39 80.03 20.01 100,04 99.11 24.78 123.89 245.85 61.47 307.32 

 

 
21 Hozzávetőleges Ft összegek  
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4.1.6. fejezet Pénzügyi táblázat módosított változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

Pénzügyi forrás Pénzügyi forrás Pénzügyi forrás Pénzügyi forrás 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Össze-

sen 

41,112 10,278 51,39 80.03 20.01 100,04 99.11 24.78 123.89 220,252 55,068 275,32 

 

A módosítás indoklása: 

A jelenleg jóváhagyott program benyújtása előtt az ex-ante értékelők jelezték, hogy az intézkedés 

felültervezett, csökkentésére nem került sor. A jóváhagyott terv végül több jogcímnél – az EU szak-

értők által indokoltnak tartott - csökkentett fajlagos támogatási összegeket szerepeltetett, a pénzügyi 

tábla a azonban a csökkentés előtti előirányzatokat tartalmazta. A jelenlegi módosítás így tulajdon-

képpen tekinthető az eredeti intézkedés pénzügyi terve „természetes” korrekciójának is. Fontos meg-

jegyezni, hogy az így rendelkezésre álló keret is közel háromszorosa a 2003. évi nemzeti támogatási 

előirányzatnak. 

A támogatási kérelmek beadási határideje 2004. november 26-án lejárt. Az intézkedés a magas fajla-

gos támogatások miatt igen vonzó. A beérkezett támogatási kérelmek száma hatszor ennyi, mint az 

előző, nemzeti támogatásból megvalósult program esetén (lásd 2.1.2. fejezet). Másrészt az NVT-ben 

foglalt programok sikeressége döntően a támogatásigénylőktől függő. E mellett a figyelembe kell 

venni, hogy a menedzsment és az ellenőrzési rendszer is teljesen új. 

Az igen bonyolult, új eljárásrend és komplex feltételrendszer miatt feltételezhető, hogy a helyszíni 

ellenőrzések keretében feltárásra kerülő hiányosságok a jogosultak nagy részénél a teljes támogatás 

részbeni csökkentését eredményezi. A korábbi hazai gyakorlatnál sokkal szigorúbb feltételrendszer 

és a gazdálkodók tapasztalatlansága és forráshiánya miatti túlvállalás várhatóan a program első évé-

ben a tervezettnél alacsonyabb effektív kifizetési igényt jelent majd. 

A fentiek tükrében program felfutása valójában a 2-3. évtől várható. 

2.2.2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása (4.2. fejezet):  

4.2.11. fejezet: Pénzügyi táblázat eredeti változat: 

2004 2005 2006 2004-06 

millió EUR 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Össze-

sen 

EU Nemzeti Összesen 

19,77 4,94 24,71 22,1 5,53 27,63 23,26 5,82 29,08 65,13 16,29 81,42 

 

4.2.11. fejezet: Pénzügyi táblázat módosított változat: 

2004 2005 2006 2004-06 

millió EUR 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Össze-

sen 

EU Nemzeti Össze-

sen 

EU Nemzeti Összesen 

13,37 3,34 16,71 22,1 5,53 27,63 23,26 5,82 29,08 58,47 14,68 73,42 

 

A módosítás indoklása: 



 109 

A jogcím az eredeti benyújtást megelőzően mind a területek mértékében, mind pedig a fajlagos tá-

mogatás tekintetében csökkent, az előirányzat csökkenése nélkül. Ennek eredményeképpen a jelen-

legi becsült támogatási igény – az MVH előzetes számításai szerint - 8 millió euró körül van. Az 

előirányzat 8 millió euróval való csökkentése után is még több mint 16 millió euró áll rendelkezésre. 

A program várható bővülése a következő évek megemelt előirányzatából fedezhető lesz. 

2.2.3. EU követelményeknek való megfelelés (4.3. fejezet): 

 

4.3.6. fejezet:  Pénzügyi táblázat eredeti változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen 

42,20 10,55 52,75 54,75 13,69 68,44 23,73 5,93 29,66 120,68 30,17 150,85 

 

4.3.6. fejezet: Pénzügyi táblázat módosított változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen 

35,80 8,95 44,75 54,75 13,69 68,44 23,73 5,93 29,66 114,28 28,57 142,85 

 

A módosítás indoklása: 

Az intézkedés a kis- és közepes méretű állattartó telepeket célozza, melyek középtávon a támogatás 

iránt csak a megfelelő, intézkedés-specifikus tanácsadói és szakértői háttér létrejötte után képesek 

megfelelő érdeklődést mutatni. A várható támogatási kérelmek többsége beruházás jellegű, amelyek 

beadásához megfelelő előkészítő munkafolyamatok szükségesek. Eddig mindössze két kérelem ér-

kezett, bár ez a jogcím hosszú ideig nyitott: a kérelmek végső beadási határideje 2005. április 30. 

Tekintettel a benyújtott támogatási kérelmek számára nem indokolt, hogy a 2004. évre az intézkedés 

a jelenlegi forrásösszeggel rendelkezzen. 

2.2.4. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (4.6. fejezet): 

 

4.6.4. fejezet: Pénzügyi táblázat eredeti változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

Public resources Public resources Public resources Public resources 

EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen EU Nemzeti Összesen 

3,37 0,84 4,21 5,73 1,43 7,16 10,11 2,53 12,63 19,20 4,80 24,00 

 

4.6.4. fejezet: Pénzügyi táblázat módosított változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

Public resources Public resources Public resources Public resources 

EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes 

0,938 0,242 1,21 5,73 1,43 7,16 10,11 2,53 12,63 16,798 4,202 21,00 

 

A módosítás indoklása: 
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A 2004. évben 1024 támogatási kérelem érkezett. Ez a tény az intézkedés újszerűségén kívül a kö-

vetkezőknek is tulajdonítható: 

− jelentős számú potenciális kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő dokumentációval a be-

vételeit illetően, 

− némely szempontból a kalkulált jogosultsági kritériumok módosításra szorulnak: pl. a kertészeti 

és szőlészeti termőterület maximumát illetően, 

− a potenciális kedvezményezetteknek további támogatásra van szükségük az adminisztrációt és a 

támogatásra való jelentkezést illetően. 

A támogatási kérelmek számának jelentős növekedése a 2004-2006 éves időszak végén várható.  

2.2.5. Termelői csoportok támogatása (4.7. fejezet) 

 

4.7.5. fejezet:  Pénzügyi táblázat eredeti változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes 

6.08 1.52 7.6 9.92 2.48 12.4 11.2 2.8 14,0 27.2 6.8 34 

 

 

4.7.5. Pénzügyi táblázat módosított változat: 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes EU Nemzeti Összes 

1,580 0,395 1,975 9.92 2.48 12.4 11.2 2.8 14,0 22,7 5,675 28,375 

 

A módosítás indoklása: 

Az intézkedés potenciális kedvezményezettjei a hivatalosan elismert termelői csoportok. Eddig 10 

támogatási kérelem érkezett az intézkedés alapján. Amint a termelői csoport a hivatalos elismerését 

megkapja jogosult lesz a támogatásra. A befogadott kérelmek támogatási igénye (a bevételek alapján) 

– figyelembe véve a 100 000 eurós évi maximális támogatási összeget is – biztonságosan kielégíthető 

a csökkentett támogatási forrásból is (~ 2 millió Euro). 

2.3. Új intézkedés benyújtása 

4.9. fejezet:  Közvetlen támogatások kiegészítése (KNKT) 

4.9.1. Jogi háttér 
 (EC) No. 1257/1999 Tanácsi Rendelet 33 h) cikke. 

4.9.2. Az intézkedés célja 

Az intézkedéssel Magyarország további ideiglenes támogatást biztosít a kiegészítő nemzeti köz-

vetlen támogatások finanszírozásához. 

Az 1257/1999EK rendelet 33 h) cikkely alapján az Új Tagállamok számára lehetőség nyílt arra, 

hogy az EMOGA Garancia Alapból finanszírozásra kerülő Nemzeti Vidékfejlesztési Terv három-

éves forrás-keretéből átlagosan 20% átcsoportosításra kerüljön a közvetlen, terület alapú egysze-

rűsített EU-támogatás kiegészítésére. 

Magyarország a 1257/1999 (EC) Tanácsi Rendelet 1 c) cikkében foglaltak figyelembe vételével 

igénybe kívánja venni e lehetőséget. Amint az Magyarország hivatalos kérelmében szerepelt, a 

szántóföldi KNKT esetében ”költségvetési okok miatt előfordulhat, hogy Magyarország nem lesz 
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abban a helyzetben, hogy teljes mértékben kihasználja a KNKT lehetőségeket 2004-ben” bár az 

összegek kiegészítésére kérelem benyújtása nem történt meg. Az NVT támogatások megjelenése 

óta kérdéses 2004 évi keret megfelelő felhasználása, másrészt a KNKT kiegészítésének aktuális 

igénye világosan alátámasztja a fenti lehetőség megvalósításának jogosultságát.  

4.9.3. Az intézkedés leírása 

A Magyar Kormány döntése alapján az EU közvetlen támogatásai helyett az egyszerűsített terü-

letalapú támogatási rendszert alkalmazza a 2004. március 22-i Tanácsi Határozat 1) cikk ötödik 

bekezdésének megfelelően. Ennek megfelelően a KNKT támogatások kiegészítik a területalapú 

támogatásokat az Egyszerűsített Területalapú Támogatás jogcímben. 

Magyarország 2004-ben 10 különböző KNKT jogcímet vezetett be, melyet az Európai Bizottság 

29/VI/2004. sz. határozatával elfogadott. A 10 KNKT jogcímből Magyarország a szántóföldi 

KNKT finanszírozását egészíti ki, melynek forrása az EMOGA Garanciarészlegében rendelke-

zésre álló összeg. 

- KNKT támogatások a területalapú támogatási jogcímekre jogosult termelők részére ke-

rülnek kifizetésre, mely jogcímek a (EC) 1259/1999 Tanácsi Rendelet I. sz. mellékletében 

találhatók,  

- A KNKT támogatások a 2004. március 22-i Tanácsi Határozat 1 cikk 5 bekezdés c) pontja 

szerin egyetlen esetben sem haladhatják meg a Közösségben 2004. április 30-i szint sze-

rint megállapított közvetlen támogatások 55%-át,  

- A KNKT támogatások teljes összege a jogcímekre vonatkozó borítékok által korlátozott. 

A borítékok forrásösszege a következő módon került kiszámításra: 

 

A teljes támogatási összeg 55%-a – 2004 április 30-i szint szerint megállapítottak alapján – került 

alapadatként figyelembe vételre. Ez az összeg került csökkentésre a közvetlen támogatások teljes 

összegével, amely az ágazat részére a területalapú támogatások jogcím alapján vehető igénybe 

(kivéve a juh kiegészítő KNKT-t). Mivel az egyszerűsített területalapú támogatások 70,22 €/ha 

összegre kalkuláltak a magyar 2004. évi SAPS borítékot figyelembe véve (305 810 000 €) 4 355 

000 ha SAPS terület került elfogadásra a Gabona Irányító Bizottság által 2004. március 25-én.  

4.9.4. Pénzügyi táblázat 

Magyaroszág igénybe veszi az NVT forrásainak 25%-os átcsoportosítási lehetőségét a KNKT-ra 

2004-ben, így 56,625 millió € (0,25 * 226,5 millió) került jelen intézkedés általi felhasználásra.  

(millió €.) 

Év 
Összes köz-

pénz 
% EU % Nemzeti % 

2004 56,625 100,00 45,3 80,0 11,325 20,0 

2005 -  -  -  

2006 -  -  -  

2004-2006 56,625 100,00 45,3 80,0 11,325 20,0 

 

4.9.5. A potenciális kedvezményeztettek és a támogatások összege 

Minden támogatás igénylő, aki a KNTK szántóföldi jogcím alapján jogosult a támogatásra, 

e jogcím kedveményezettje. A következő táblázat összefoglalja a támogatási összegek alakulását 

és bemutatja a KNK jogcím összetételét.  
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Jogcím A kifizetés maxi-
mális szintje (€) 

Hektáronként nyújt-
ható maximális támo-

gatás (€/ha) 

Támogatható terüle-
tek összesen 
(kvóta)(ha) 

Szántóföldi KNTK 327 554 000 93,03 €/ha 3 520 790 ha 

amelyből NVT finan-

szírozású 

56 625 000 16,08 €/ha 3 520 790 ha 

 

4.9.6. Jogosultsági feltételek 

 

a) Általános jogosultsági feltételek minden KNKT jogcím esetében (szántóföldi is beleértve) 

 

A KNTK támogatás kedvezményezettje az a személy, aki  

a. telephellyel, működési engedéllyel vagy működő gazdasági tevékenységgel (termelés, szolgálta-

tás, stb) rendelkező jogi személy; vagy 

b. állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy, 

c. természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, aki/amely Magyarország területén belül rendel-

kezik  termelési eszközökkel, bevételt, profitot realizál. 

 

A felsorolt jogosultsági feltételek teljes összhangban vannak a 203. évi XCII. adózásról 

szóló törvény szabályaival. A törvény kimondja, hogy csak azok a személyek kaphatnak magyar 

költségvetési támogatást, akik a felsorolt kategóriák valamelyikébe tartoznak. Ez az alkalma-

zott erga omnes szabályozás az EU tagállamok állampolgárai számára nem jelent diszkriminá-

ciót. 

Szintén technikai jogosultsági feltétel, hogy a támogatást igénylő rendelkezzen az MVH ál-

tal kiadott regsiztrációs számmal. Az új igénylők a regisztrációs számot a kérelmük feldolgo-

zása után is megkaphatják.  

 

b) Speciális jogosultsági feltételek minden KNKT jogcím esetében (szántóföldi is beleértve) 

 

- Területalapú KNKT-t csak azokra a területekre lehet igényelni, amelyre egyszerűsített terület-

alapú kifizetést is igényelnek. 

- Adott piaci évre egy mezőgazdasági parcellára csak egy KNKT igénylés adható be  

- Bármely parcella, amelyre terület alapú KNKT igényelhető, nem lehet kisebb 0,3 hektárnál, de 

az összterületnek, amelyre az igénylés vonatkozik el kell érnie az 1 hektárt (beleértve az egysze-

rűsített területalapú kifizetés területeit). 

- Ahol a vetés vagy átültetés befejeződik június 15-ike előtt 

- A parcellának mezőgazdasági területnek kell lennie a Tanács 3508/1992/EK rendelete 1 (3) cikk-

ében meghatározottak szerint 

- A parcellákat jó mezőgazdasági és környezeti állapotban kell tartani a Bizottság 2199/2003/EK 

rendelete 6 cikke szerint 

- Területpihentetés alatt álló földterületek nem jogosultak támogatásra 

- A támogatás mértékét hektár-alapon állapítják meg 

- Abban az esetben, ha a terület nagysága, amelyre igény érkezett, meghaladja a KNKT keretén 

belül támogatásra jogosult terület nagyságát, az adott piaci évben arányosan csökkenteni kell a 

gazdálkodónkénti jogosult terület nagyságát. 
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KNKT-ra jogosult igénylők azok a kedvezményezettek, akik támogatási igényléseiket az MVH-

hoz nyújtják be. 

c) kiegészítő jogosultsági kritériumok szántóföldi KNKT-ra 

A szántóföldi KNKT kifizetése terület alapon történik a valós termőterület alapján, a követke-

zőkre 
- szántóföldi termelésnél, a Tanács 1251/1999/EK rendelete 1 (2) cikkében és I. mellékletében 

definiáltak szerint, 

- szántóföldi hüvelyeseknél grain legumes, a Tanács 1577/1996/EK rendelete I cikkében definiáltak 

szerint és 

- a Tanács 2023/2003/EK rendelete mellékletében felsorolt magtermő növények esetén. 

A szántóföldi KNKT csak olyan területekre jogosult, amelyen a Tanács 1251/1999/EK rendele-

tének I mellékletében, a Tanács 2323/2003/EK rendeletének mellékletében és a Tanács 

1577/1996/EK rendeletének 1. cikkében felsorolt növényi kultúrák valamelyike legalább a normális 

fejlődési körülmények közötti virágzás kezdetéig fenntartott. 

A Tanács 2323/2003/EK rendelete mellékletében felsorolt magfajták előállítása esetén (kivételt 

képez ez alól a Pisum sativum L. (partim) (zöldborsó) és a Vicia faba L (partim) (lóbab) a termelőnek 

bizonyítania kell a következőket: 

- a mag előállítása szaporítási szerződés keretein belül történt, 

- a terület igazolt magtermő terület,  

- az előállított mag minőség igazolásra bemutatásra került. 

 

4.9.7. Az igényléssel, ellenőrzéssel és szakciókkal kapcsolatos végrehajtási szabályok  

A Bizottság 2419/2001/EK rendelete vonatkozik a szántóföldi KNKT-ra, kivéve az alábbi cikke-

ket: 5(1)(c) és (2), 6(2) és (3), 7, 9, 10, 13(2), (3) és (4), 18(1)(b) és (c), 24 to 29, 30, 31(3) és 32-

től 43-ig, 45, 46, 51 és 52. 

A kifizetési igénylés a Bizottság 2419/2001/EK rendelete 2 (i) cikke értelmében támogatási 

igénylésként kezelendő.  

A kitöltött igényléseket postán az MVH megyei irodáihoz kell benyújtani. 

Az igényléseket 2004. június 30-ig lehetett benyújtani. Mindemellett a június 30. és július 25. 

közötti időszakban igénylések még leadhatók, de ebben az esetben a Bizottság 2419/2001/EK 

rendeletben definiált szankciók lépnek érvénybe.  

Ott, ahol a Bizottság 2419/2001/EK rendeletében szabályozott módon az adminisztratív vagy a 

helyszíni ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a kérelmezett terület és a valós terület között 

eltérés van, csökkentések és kizárások lépnek életbe a Bizottság 2199/2003/EK rendelet 5. cikké-

ben leírtak szerint. 

A kifizetéseknek évente egyszer, december 1 és április 30 között kell megtörténniük. a kifizetések 

két részletben is megvalósíthatók.  

jogosulatlan kifizetés esetén a gazdálkodónak a kamatokkal terhelt támogatási összeget kell visz-

szafizetnie, amely kamat aránya a 2003. évi LXXIII. törvény 15 cikkelye, valamint  vonatkozó 

mellékletei és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályozás alapján 

kerül kiszámításra. 
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2.4. A pénzügyi terv módosításai 

7. NVT indikatív pénzügyi táblázat (eredeti változat) 

Éves programozás (EU hozzájárulás, millió €) 

 2004 2005 2006 

Teljes terv 181.2 201.9 219.2 

 

Indikatív átfogó pénzügyi tábla (millió €) 

(millió euró, 80-20%-os EU-nemzeti társfinanszírozás) 

 2004-2006 programozási periódus 

 Közpénz EU hozzájárulás Privát hozzájárulás 
A prioritás : A környezeti állapot megőrzése és javítása 

A1 intézkedés Agrár-környezetgazdálkodás 307.32 245.85 - 

A2 intézkedés Az EU… követelményeinek 

való megfelelés elősegítése 

150.85 120.68 - 

A prioritás összesen 458.17 366.53 - 

B prioritás: A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakítá-

sának támogatása 

B1 intézkedés Mezőgazdasági területek erdő-

sítése 

79.68 63.74 - 

C prioritás: A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása 

C1 intézkedés Félig önellátó gazdaságok tá-

mogatása 

24.00 19.20 - 

C2 intézkedés Termelői csoportok létreho-

zása 

34.00 27.20 - 

C3 intézkedés Korai nyugdíjazás 19.38 15.50  

C prioritás összesen 77.38 61.90 - 

Priority D Prioritás: A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és 

munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú 

területeken gazdálkodnak 

D1 intézkedés Kedvezőtlen adottságú terüle-

tek 

81.42 65.13  

Egyéb tevékenységek 

Technikai segítségnyújtás 37.50 30.00 - 

A R.1268/1999 alatt jóváhagyott projektek 20.00 15.00 - 

Egyéb tevékenységegk összesen 57.50 

 

45.00 - 

Teljes terv  754.14 602.30 - 
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7. NVT indikatív pénzügyi táblázat (módosított változat) 

 

Éves programozás (EU hozzájárulás, millió €) 

 2004 2005 2006 

Teljes terv 181.2 201.9 219.2 

 

Indikatív átfogó pénzügyi tábla (millió €) 

 
 Programming period 2004-2006 
 Public expenditure EU contribution Private contribution 
A prioritás : A környezeti állapot megőrzése és javítása 

A1 intézkedés Agrár-környezetgazdálko-

dás 

275.32 220.252 - 

A2 intézkedés Az EU… követelménye-

inek való megfelelés elősegítése 

142.85 114.28 - 

A prioritás összesen 418.17 334.532 - 

B prioritás: A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakítá-

sának támogatása 

B1 intézkedés Mezőgazdasági területek 
erdősítése 

79.68 63.74 - 

C prioritás: A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása 

C1 intézkedés Félig önellátó gazdaságok 

támogatása 

21.00 16.79 - 

C2 intézkedés Termelői csoportok létre-

hozása 

28.375 22.70 - 

C3 intézkedés Korai nyugdíjazás 19.37 15.50  

C prioritás összesen 68.755 54.99 - 

Priority D Prioritás: A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és 

munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú 

területeken gazdálkodnak 
D1 intézkedés Kedvezőtlen adottságú te-
rületek 

73.42 58.74  

Egyéb tevékenységek 
Technikai segítségnyújtás 37.50 30.00 - 
A R.1268/1999 alatt jóváhagyott pro-
jektek 

20.00 15.00  

KNKT kifizetések 56.625 45.30 - 
Egyéb tevékenységek összesen 114.125 

 
90.30 - 

Teljes terv  754.14 602.30 - 

 

2.5.A 3. fejezet módosításai 

91. oldal 6. bekezdés 

9. A közvetlen kifizetések kiegészítése: Az intézkedés pótlólagos és ideiglenes forrásokat 

biztosít a Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Kifizetésekhez. 

Kiegészítő jövedelem biztosítása, mint pl. a Kedvezőtlen adottságú területek, a félig önel-

látó gazdaságok, a korai nyugdíj és a kiegészítő nemzeti közvetlen támogatások intézkedés ese-

tén.  
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94 oldal 3. bekezdés 

A C) prioritás esetében, a magyar gazdaságok gazdasági életképességének javulását és 

pénzügyi likviditását közvetlenebbül és hatékonyabban szolgálja az AVOP-ból biztosított be-

ruházási támogatás. Minden olyan intézkedés, amely támogatást biztosít a gazdálkodóknak, így 

a KAT intézkedés kompenzációs kifizetései és a megnövelt közvetlen kifizetések hozzá kell, 

hogy járuljon azok pénzügyi kondícióinak javításához. A termelői csoportok létrehozását és 

működtetését támogató intézkedésnek jelentősen javítania kell a termelői csoportok tagjainak 

piaci pozícióját az egységes minőségű, piaci mennyiségű termékek előállításának támogatása 

által. Mindamellett a tapasztalatok alapján a szövetkezési hajlandóság meglehetősen alacsony 

a gazdálkodók körében, és ez várhatóan csak fokozatosan fog javulni. Hosszútávon a féligönel-

látó és a korai nyugdíjazást választó gazdálkodókat támogató intézkedés is hozzájárul azon 

gazdálkodók gazdasági életképességének javításához, akik hajlandóak és képesek gazdálkodá-

suk fejlesztésére. 

95. oldal: lásd csatolt fájl (1. sz. melléklet) 

96. oldal 1. bekezdés 

A támogatási jogcímek számának növekedése megmagyarázza az NAKP folytatásának te-

kinthető 64 058 000 Euro és az NVT-ben a 2004. évre előirányzott 83 390 000 Euro közötti 

különbséget. 

96. oldal 3. bekezdés 

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfe-

lelés elősegítése intézkedés fontosságát (az NVT költségvetésének 20%-a) nem lehet magya-

rázni a belőle kivezető nyilak mennyiségével az intézkedés ún. „megelőző” jellege miatt. 

96. oldal 4. bekezdés 

A kedvezőtlen adottságú területek támogatása intézkedés pénzügyi allokációját (az NVT 

költségvetésnek 12%-a) a jogosult célterületek nagysága alapján határozták meg. 

97. oldal 2. bekezdés 

A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés pénzügyi 

allokációja (az NVT költségvetésének 4%-a) a nemzeti agrártámogatási rendszer (lásd 1.3.5 és 

2.1.3 fejezetek) tapasztalatai alapján került meghatározásra. 

97. oldal 4. bekezdés (hozzáadott) 

A közvetlen támogatások kiegészítése intézkedésre a pénzügyi források tervezése (az NVT 

teljes költségvetésének 8%-a) az új tagállamok számára a kiegészítő nemzeti közvetlen kifize-

tések juttatására készült útmutató alapján történt. A Csatlakozási Szerződést elfogadó Tanácsi 

döntésnek megfelelően a 2004 évi teljes költségvetés 25%-a kerül az intézkedésre átcsoporto-

sításra. 

107. oldal 5. bekezdés. 

A „Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támo-

gatása” intézkedés összesen 883 558 ha kedvezőtlen adottságú területet céloz meg, amelyből 

395 402 ha a 19. cikkely alapján, 488 156 ha a 20. cikkely alapján került besorolásra. 

107. oldal 6. bekezdés 

A második alintézkedés célja az állatjólét és állathigiénia, amely lefedi az alábbi tevékeny-

ségeket: 1) a padozatot érintő előírásoknak való megfelelés, 2) a mikro-klímával kapcsolatos 

előírásoknak való megfelelés, 3) az állattartó telepek biztonsági előírásainak való megfelelés, 

4) a férőhely előírásoknak való megfelelés, 5) a tartási és takarmányozási technológiával 
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kapcsolatos előírásoknak való megfelelés, 6) a tartástechnológiával kapcsolatos technológiai 

fejlesztések, 7) teljes felújítás. A támogatást igénylő kedvezményezettek száma hozzávetőlege-

sen 2600. 

107. oldal 9. bekezdés 

A „Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása” intézkedés 

speciális céljai alapján – kiemelten a szerkezetváltás, a gazdaságok árutermelővé válásának se-

gítése – az intézkedés célcsoportja az alacsony tőkeerejű, kis területen gazdálkodó, de bizonyos 

segítséggel fejlődésre képessé váló termelők. Az NVT-ben rögzített jogosultsági kritériumok 

alapján mintegy 12 600 gazdaság teljesíti a követelményeket az átlagos három éven belül, 

amely 500 ezer hektár területet érint. 

107. oldal 10. bekezdés 

A „Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása” intézkedés ke-

retében a 2004-2006-os időszakban várhatóan 155 szervezet részesül támogatásban. Évekre 

bontva a terv 2004-ben 10, 2005-ben 120-130, 2006-ban 20 új szervezet megalakulásával és 

támogatásával számol. Legalább 40 szerveződés a támogatás révén várhatóan biztos piaci po-

zíciókkal rendelkező, versenyképes termelői csoporttá erősödik. Mivel e szervezetekben leg-

alább 15 termelő jelenik meg, de nem ritka a száz termelőt összefogó termelői csoport sem, így 

az intézkedés 1300-2500 fő természetes személyt is érinthet. 

108. oldal 2. bekezdés 

Az NVT intézkedéseinek 2004-2006-os időszakra érvényes monitoringját szolgáló fizikai 

és pénzügyi mutatókat a Terv 18. melléklete tartalmazza. 

3. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ELLENŐRZÉSÉN TÖRTÉNT 

VÁLTOZÁSOK  

Nincs módosítás. 

4. APPRAISAL 

4.1. Kiegészítések a 6. fejezethez 

Ad 6.2.1: 

“Az NVT KNKT bevezetésével történő módosításának javaslatát a Földművelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztérium (továbbiakban FVM) illetékes szolgálatai dolgozták ki 2004. novem-

berében. A javaslat a következő szinteken került megvitatásra:  

- Tárcák közötti egyeztetés (a részletek a 6.2.3. fejezet módosításában találhatók)  

- Egyeztetés az Agrárgazdasági Tanáccsal (a részletek a 6.2.4. fejezet módosításában találha-

tók), 

- Monitoring Bizottság (lásd az alábbi részletezést, amely az új 6.2.8. fejezet módosítása) 

A pénzügyi táblázat módosítási javaslatát az összes fent említett fórum megtárgyalta. Az alábbi 

táblázat tartalmazza az éves forrásösszetételt és a módosításokat.” 
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NVT pénzügyi táblázat –módosítások évenként (millió €) 

Intézkedésenkénti átcso-

portosítás összege a top-

up intézkedésre millió €  

Intézkedés 

2004 2005 2006 2004-2006 

EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti EU Nemzeti Összesen 

- 32,000  

Agrár-környezetgazdálkodás 41,112 10,278 80,03 20,01 99,11 24,78 
220,252 55,068 275,32 

51,39 100,04 123,89 

- 8,000 
Kedvezőtlen adottságú terüle-

tek támogatása 

13,37 3,34 22,1 5,53 23,26 5,82 
58,74 14,68 73,42 

16,71 27,63 29,08 

 
Mezőgazdasági területek er-

dősítése 

16,07 4,02 19,37 4,84 28,30 7,08 
63,74 15,94 79,68 

20,09 24,21 35,38 

 Korai nyugdíjazás 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 3,87 

15,50 3,87 19,37 
0,00 0,00 19,37 

- 3,000 
Szerkezetátalakítás alatt álló 

félig önellátó gazdaságok tá-

mogatása 

0,968 0,242 5,73 1,43 10,11 2,53 
16,798 4,202 21,00 

1,21 7,16 12,63 

- 5,625 
Termelői csoportok létrehozá-

sának és működtetésének tá-

mogatása 

1,580 0,395 9,92 2,48 11,20 2,80 
22,7 5,675 28,375 

1,975 12,40 14,00 

- 8,000 
Az EU követelményinek való 

megfelelés támogatása 

35,8 8,95 54,75 13,69 23,73 5,93 
114,28 28,57 142,85 

44,75 68,44 29,66 

 Technikai segítségnyújtás 
12,00 3,00 10,00 2,50 8,00 2,00 

30,0 7,5 37,50 
15,00 12,50 10,00 

 SAPARD 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 20,00 

56,625 KNKT  45,30 11,325 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 11,325 56,625 

 Összesen (EU/nemzeti): 181,20 45,55 201,90 50,48 219,20 54,81 602,30 151,84 
754,14 

 Összesen: 226,75 252,38 274,01 754,14 
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6.2.3 fejezet (Tárcák közötti egyeztetés): 

“Az FVM illetékes szolgálatai által kidolgozott 2004-es évre vonatkozó módosítási javaslatot az 

FVM írásos formában Tárcák közötti egyeztetésre bocsátotta. A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium kiemelve az agrár-környezetgazdálkodási támogatások fontosságát kifejezte jelenős mér-

tékű kétségeit az átcsoportosítással kapcsolatosan. Mások, mint például a Miniszterelnöki Hivatal és 

a Pénzügyminisztérium a rendelkezésre álló adatokon fölül több információt igényeltek a végrehajtás 

állásával kapcsolatosan. Az írásos eljárás után a javaslat kibővült a végrehajtás jelenlegi állását rész-

letező és az ahhoz kapcsolódó adatokkal és a kibővített javaslat került a Kormány elé döntésre. A 

Kormány december 23-i döntésében támogatta az NVT módosításának EU Bizottsága felé történő 

benyújtását 

6.2.4. fejezet („Az Agrárgazdasági Tanáccsal történő egyeztetés” fejezet kiegészítése) 

“Az FVM illetékes szolgálatai által kidolgozott 2004-es évre vonatkozó módosítási javaslatot dec-

ember 15-én a társadalmi egyeztetéssel és a Tárcák közötti egyeztetéssel párhuzamosan az kibővített 

FÖVÉT is megtárgyalta.”  

“A módosítási javaslat természete miatt a gazdálkodók szövetségei és az Agrárkamara állandó kép-

viselőin felül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Nemzeti Földalap, a Vidék Parla-

mentje, az Agrártudományi Egyetemek Szövetsége, az Állatvédők Szaktanácsadói Testülete, a Fiatal 

Gazdálkodók Szövetsége, a Környezet- és Természetvédő Szervezetek képviselői is a meghívottak 

között szerepeltek.” 

“Az egyeztető megbeszélésen a környezetvédelmi civil szervezetek, valamint a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium képviselői kiemelve az agrár-környezetgazdálkodási támogatások fontosságát 

kifejezték jelenős mértékű kétségeiket az átcsoportosítás indokoltságára vonatkozóan. Ugyanakkor a 

gazdálkodók szövetségeinek és az Agrárkamarának a képviselői több információt és adatot igényeltek 

a végrehajtás jelenlegi állásáról és a hatékony végrehajtást veszélyeztető kockázatokról, az NVT 

pénzügyi eszközeinek felhasználásáról vagy a KNKT intézkedés bevezetéséről.  Annak köszönhe-

tően, hogy a legtöbb szervezet az NVT Monitoring Bizottságának is tagja, az egyeztető fórum elfo-

gadta a Minisztérium azon vállalását, hogy 2004. december 17-én, a Monitoring Bizottság rendkívüli 

ülésén részletes adatok, illetve kockázatértékelés kerül bemutatásra a terv megvalósításának jelenlegi 

állapotáról a Minisztérium és az MVH képviselői részéről.  

6.2.8. fejezet Monitoring Bizottság 

“A módosítási javaslat sürgősségére való tekintettel az FVM „rendhagyó” Monitoring Bizottsági 

ülést hívott össze. Az elfogadott eljárásrend nem tartalmazott részletes szabályozást a rendkívüli szer-

vezési eljárások esetén az előzetes információk kiküldésének határidejére vonatkozóan így a jelen 

lévő bizottsági tagok – 42 képviselő volt jelen az 50 tagból – első lépésként ki kellett nyilvánítania a 

javaslattal kapcsolatos kompetenciáját és döntésképességét. A bizottsági tagok többsége, akik a kér-

déssel kapcsolatosan a Monitoring Bizottság döntésképességére szavaztak, ismerték a módosítási ja-

vaslat tartalmát. 

Az ülésen az MVH illetékes igazgatója előadásában naprakész információt nyújtott a végrehajtás je-

lenlegi állásáról. A legtöbb intézkedés esetén a jogosult pályázók várható száma és a jogosult támo-

gatási igények hozzávetőleges összege becsülhető. Másrészről az agrár-környezetgazdálkodás intéz-

kedésre beérkezett pályázatok száma még a korábbi nemzeti támogatási programhoz viszonyítva is 

nagyon magas – 32 000 körüli. Ezért a jogosult támogatási igénylések száma és összege a váratlanul 

nagy számú agrár-környezetgazdálkodási igénylésekből nem becsülhető.  

Az NVT Program Irányító Egységének (FVM) képviselője a szélesebb támogatáspolitikai és pénz-

ügyi környezetbe illesztve részletesen ismertette a javasolt módosításban rejlő lehetőségeket és a mó-

dosítás okait, valamint a 2004-2006-os időszakra rendelkezésre álló összes forrás hatékony felhasz-

nálásának kockázatait. Az FVM képviselője szintén jellemezte a 2007 év elején, az új tervidőszak 

kezdetén esetlegesen jelentkező „hullám effektus” veszélyét, amely abban az esetben léphet fel, ha 
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2004-2006-os forrásokból még jelentős összegek várnak elköltésre az N+2 szabály nyújtotta lehető-

ségek alapján. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a környezetvédő társadalmi szervezetek képviselői 

hozzászólásaikban erőteljesen vitatták az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés pénzügyi eszköze-

inek csökkentésére vonatkozó javaslatot. Az érvelésük alapja az volt, hogy a módosítással jelentősen 

sérül a Terv agrár-környezetgazdálkodási politikája. Másrészről a gazdálkodói szervezetek és az Ag-

rárkamara képviselői támogatták a javasolt módosításokat tekintettel arra, hogy a KNKT felhaszná-

lása kevésbé kockázatos, kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb segítség a szélesebb gazdálkodói réteg 

számára. 

A vita eredményeként a Monitoring Bizottság többsége az NVT módosítási javaslatának EU Bizott-

sághoz történő benyújtása mellett szavazott.” 

A fenti társadalmi egyeztetések eredménye a 1257/99 EK rendelet előírásai alapján módosított mó-

dosított pénzügyi táblázat, amely a 2.3 pontban található.   

4.2. Kiegészítések a 8. fejezethez 

 

“Kiegészítés a 2004. évi Tervhez 

 

Az NVT 2004. évi módosítása egy új intézkedés bevezetését tartalmazza: a nemzeti kiegészítő köz-

vetlen támogatásokat. A módosítások kevéssé befolyásolják az egyes intézkedések között fennálló 

pénzügyi súlypontokat és jól illeszkednek az ex-ante értékelők által elsődlegesen is javasoltakhoz. 

Mivel a reallokáció a jelenleg is fennálló pénzügyi súlypontokon alapul, a legnagyobb összeg a je-

lenleg is legnagyobb intézkedésből került átcsoportosításra (agrár-környezetgazdálkodás). Az új „in-

tézkedés” bevezetésével – amely a gazdálkodók bevételeit érintő stabilitását célozza – a Terv gazda-

sági prioritásában megfogalmazott célok hangsúlyosabbakká váltak. A Terven belül az agrár-környe-

zetgazdálkodás viszonylagos térvesztése kis jelentőséggel bír, tekintve a megelőző nemzeti támoga-

tási jogcímhez kapcsolódó igény- és forrás-szintet (lásd: 2.1.2. fejezet). Így a 2004. évi módosítás a 

Terv belső konzisztenciáját nem torzítja, viszont a jelenlegi szociális és gazdasági igényeknek meg-

felelően javítja azt.” 
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Az NVT céljai, prioritási és intézkedései közötti logikai kapcsolatok 

2. sz. melléklet:  Indikátortáblázat (Az NVT 18. sz. melléklete) 
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1. sz. melléklet: Az NVT céljai, prioritási és intézkedései közötti logikai kapcsolatok (módosított) 

 

 

 

 

 

A mezőgazda-
ság környezetbarát 

fejlesztésének, a föld-
használat racionalizá-
lásának biztosítás, a 

tájgondozás kialakítá-
sának elősegítése 

Jövedelemszint 
emelése, új munkahe-
lyek megőrzése a vi-

déki térségekben 

A termőhelyi adottságoknak meg-
felelő termelési szerkezet, környezettu-
datos gazdálkodás és fenntartható táj-

használat kialakítása 

A környezet állapotának javítása, a 
mezőgazdasági eredetű környezeti ter-

helés csökkentése 

A vidéki foglalkoztatási és jövede-
lemszerzési lehetőségek bővítése és ja-
vítása, új, alternatív, a környezetvédelem 
követelményeinek megfelelő vidéki me-

zőgazdasági lehetőségek kialakítása 

Az erdősültség növelése ezáltal az 
erdők ökológiai állapotának javítása és  

az erdők gazdasági, társadalmi és közjó-
léti szerepének erősítése 

A gazdaságok életképességének 
és gazdasági hatékonyságának javítása 

A termelők piaci pozícióinak javí-
tása 

Agrár-kör-
nyezetvédelem 

 

 

KAT 

Az EU… 
követelményei-

nek való megfele-

Mezőgaz-
dasági területek 

erdősítése 

 

Korai 
nyugdíj 

 

Félig önellátó 
gazdaságok  

Termelői cso-
portok felállítása és 

működtetése 

A mezőgazdasági te-
vékenységek fenntartása 
és fejlesztése, ezáltal ki-
egészítő jövedelem és 

munkahely teremtése kü-
lönös tekintettel azon gaz-

dálkodók számára, akik 
kedvezőtlen termőhelyi 

adottságú területeken gaz-
dálkodnak 

A termőhelyi adottsá-
gokhoz és a piaci viszo-
nyokhoz jobban igazodó 
termelési szerkezet kiala-

kításának támogatása 

A termelők gazda-
sági életképességének, 
pénzügyi helyzetének és 
piaci pozícióinak javítása 

A környezeti állapot 
megőrzése és javítása 

 

  Általános célok                            Specifikus célok                                         Intézkedések                                   Prioritások 

A közvetlen ki-
fizetések kiegészí-

tése 
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2. sz. melléklet:  

 

MONITORING INDIKÁTOROK 

 

 Évek 2004 2005 2006 

AGRÁR-

KÖRNYEZETGAZDÁLKO

DÁS 

Szerződések száma22 

 

amelyből23: 

Új szerződések száma összesen      6567 12 989 15 998 

Szántóföldi programok 2658 5 189 6 426 

Gyepgazdálkodási programok 1954 3 815 4 725 

Ültetvény programok 2315 4 521 5 598 

Vizes élőhely programok 116 226 280 

Extenzív állattenyésztési programok 742 1 658 1 945 

Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási progra-

mok 
423 827 1 024 

A programban szerző-

déssel résztvevő mező-

gazdasági terület nagy-

sága 24 (ha) 

 amelyből 

Szerződött földterület nagysága, 289 428 565 071,75 699 758,09 

Szántóföldi programok 144 714 282 535,87 349 879,04 

Gyepgazdálkodási programok 115 771 226 028,70 279 903,24 

Ültetvény programok 23 154 45 205,74 55 980,65 

Vizes élőhely programok 5 789 11 301,43 13 995,16 

Extenzív állattenyésztési programok - - - 

Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási progra-

mok 25 
16938 33 069,57 40 953,51 

Összes közpénz (millió EUR) amelyből EMOGA 51,39 41,11 100,04 80,03 123,88 99,11 

 Szántóföldi programok 26 21 51,68 41,34 63,98 51,19 

Gyepgazdálkodási programok 11 9 21,41 17,12 26,51 21,21 

 
22 Kummulált adat 

23 Ez az adat nem a különböző programok keretén belül kötött szerződések számának összege, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok esetben egy pályázó több, mint 

egy programra is pályázik. 
24 Kummulált adat 
25 Az összes érintett terület nem tartalmazza külön ennek a programnak a területét, mert ezt a többi program – szántóföldi, gyep és ültetvénykezelési – már magába foglalja. 
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Ültetvény programok 9 7 17,10 13,68 21,17 16,94 

Vizes élőhely programok 1 1 1,86 1,49 2,30 1,84 

Extenzív állattenyésztési programok 2 1 3,00 2,40 3,72 2,98 

Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási progra-

mok 
3 2 5,00 4,19 6,19 4,96 
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  Évek 2004 2005 2006 

KEDVEZŐTLEN 

ADOTTSÁGÚ 

TERÜLETEK  

KAT támogatásban részesülő kedvezményezettek száma26, 10 157 16 788 17 671 

amelyből: 19. cikkely szerinti kedvezményezettek száma 4 546 7 513 7 908 

amelyből: 20. cikkely szerinti kedvezményezettek száma 5612 9 275 9 763 

A programban résztvevő mezőgazdasági terület nagysága27 

(ha)  507 876 839 380 883 558 

19. cikkely szerinti terület nagysága (ha) 
227 280 375 632 395 402 

20. cikkely szerinti terület nagysága (ha) 
280 596 463 748 488 156 

Összes közpénz (millió EUR) amelyből EMOGA 16.710 13.37 27.630 22.100 29.078 23.260 

  ·         19 cikkely szerinti KAT (ha) 14.371 11.498 23.762 19.006 25.008 20.004 

  ·         20 cikkely szerinti KAT (ha) 2.339 1.871 3.868 3.094 4.070 3.256 

 
26 az adatok kumulatívak 
27 az adatok kumulatívak 
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Évek 2004 2005 2006 

AZ EU 

KÖVETELMÉNYINEK 

VALÓ MEGFELELÉS 

TÁMOGATÁSA 

Kedvezményezettek száma   1 789 672 176 

• Amelyből a 

környezetvédelmi 

alintézkedés 

A szervestrágya telepen belüli mozgatása, kezelése 

és szivárgásmentes tárolása  298 158 39 

• Amelyből az 

állatjóléti és állat-

higiéniai alintézke-

dés 

A padozatra vonatkozó előírások betartása 37 19 4 

A mikroklímára vonatkozó előírások betartása 22 33 14 

Az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó elő-

írások betartása 34 52 22 

Az állatok férőhelyszükségletére vonatkozó előírá-

sok betartása 604 320 81 

A tartási- és takarmányozási technológiára vonat-

kozó előírások betartása 29 15 4 

Az állattartó telepi technológiájával összefüggő 

technológiai fejlesztések 19 28 12 

Komplex rekonstrukció 746 47 - 

Összes közpénz (millió EUR) amelyből EMOGA 44,750 35,800 68,440 54,750 29,659 23,730 

• Amelyből a 

környezetvédelmi 

alintézkedés 

A szervestrágya telepen belüli mozgatása, kezelése 

és szivárgásmentes tárolása 7,458 5,836 11,406 9,125 4,944 3,955 

• Amelyből az 

állatjóléti és állat-

higiéniai alintézke-

dés 

A padozatra vonatkozó előírások betartása 0,932 0,729 1,427 1,141 0,618 0,495 

A mikroklímára vonatkozó előírások betartása 0,549 0,430 0,840 0,672 0,364 0,291 

Az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó elő-

írások betartása 0,858 0,671 1,313 1,050 0,569 0,455 

Az állatok férőhelyszükségletére vonatkozó előírá-

sok betartása 15,112 11,825 23,111 18,488 10,015 8,013 

A tartási- és takarmányozási technológiára vonat-

kozó előírások betartása 0,725 0,568 1,106 0,884 0,480 0,384 

Az állattartó telepi technológiájával összefüggő 

technológiai fejlesztések 0,471 0,368 0,720 0,576 0,312 0,250 

Komplex rekonstrukció 18,646 14,591 28,517 22,813 12,358 9,888 
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 Évek 2004 2005 2006 

MEZŐGAZDASÁGI 

TERÜLETEK 

ERDŐSÍTÉSE 

 Kedvezményezettek száma  4160 4625 5090 

 Kedvezményezettek száma ültetvénytípusonként    

• Fenyőfélék  Magán: 96% 

 

Állami:4 

%28  

85 90 100 

• Lombos fafajták 4075 4535 4990 
  amelyből vegyes ültetésű  2280 2545 2800 

Támogatott terület nagysága (ha) 9000 10000 11000 

       amelyből tevékenység típusok szerint:    

• Ápolás29  9000 19000 30000 

• Éves kieső jövedelempótlás 9000 19000 30000 

       amelyből: telepítés összesen, ültetvény típusok szerint    

• Fenyőfélék  Magán: 96% 

 

Állami: 4 

%  

180 200 220 

• Lombos fafajták 8820 9800 10750 
               amelyből vegyes ültetésű 4900 5500 6050 

Összes közpénz (millió EUR) 20,090 24,210 35,378 
amelyből Tevékenység típusok szerint:    

• Ápolási költségek   6,823 

• Éves kieső jövedelempótlás 1,896 4,000 6,317 

Ültetvénytípusok szerint:  18,194 20,210 22,238 

• Fenyőfélék  0,364 0,404 0,445 

• Lombos fafajták 17,830 19,812 21,792 
               amelyből vegyes ültetésű 10,007 11,119 12,230 

 
28 Magába foglalja az állami és a magán bérlők által használt állami tulajdonú területeket. 
29 Az ápolás költségek támogatásának forrása csak a 2006-os oszlopban szerepel, mivel a 2004 – 2005-ben végrehajtott ápolási munkák felmerülő költségeinek visszatérí-

tése 2006-ban történik az elvégzett munka eredményessége alapján.  
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 Évek 2004 2005 2006 

KORAI NYUGDÍJAZÁS Új szerződések száma összesen, amelyből a kedvezményezett: - - 10 000 

• 55<…<60 éves - - 7 000 

• 60<…<65 éves - - 2 000 

• 65<… éves - - 1 000 

A felszabaduló mezőgazdasági területek nagysága (ha) összesen, amelyből - - 50 000 

• mezőgazdasági használatban marad - - 45 000 

• átminősül, nem mezőgazdasági használatba kerül - - 5 000 

Összes közpénz (millió EUR) - - 19,378 

 amelyből EMOGA - - 15,500 

 

 Évek 2004 2005 2006 

SZERKEZETÁTALAKÍTÁS 

ALATT ÁLLÓ FÉLIG 

ÖNELLÁTÓ 

GAZDASÁGOK 

TÁMOGATÁSA 

Új szerződések száma 1 210 5 950 5 470 

Összes közpénz (millió EUR) 1,210 7,160 12,630 

 968 5,730 10,110 10,110 

 

 Évek 2004 2005 2006 

TERMELŐI CSOPORTOK 

LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS 

MŰKÖDTETÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSA 

Új szerződések száma, amelyből 10 125 20 
• állattenyésztés tevékenységi körű 5 80 12 
• növénytermesztés tevékenységi körű 5 45 8 

Összes közpénz (millió EUR) 1,975 12,400 14,000 

 1,580 9,920 11,200 11,200 
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Agrár-környezetgadálkodás 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiindu-

lási év 

Kiindulá-

si adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 

2006 

Talajvesztés megelőzését/csökkentését eredményező 

szerződésbe vont terület nagysága (ha) 
E30 

Monitoring 

rendszer, 
2004 - 340 000 

Azon szerződésbe vont gazdaságok száma, ahol a talajba 

juttatott hatóanyag/ vegyszer csökkentését célozza meg 

a támogatott intézkedés (db) 

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

15 000 
Azon szerződésbe vont terület nagysága, ahol a talajba 

juttatott hatóanyag/ vegyszer csökkentését célozza meg 

a támogatott intézkedés (ha)31  

E 
Monitoring 

rendszer, 
2004 - 

395 000 
ebből azon területek aránya, ahol a támogatott tevé-

kenységek közvetlenül a szennyeződés csökkentésére 

irányulnak (%) 

E 
Monitoring 

rendszer, 
2004 - 

6 
Azon szerződésbe vont terület nagysága, ahol a talajba 

juttatott hatóanyag/ vegyszer csökkentését célozza meg 

a támogatott intézkedés (ha) / Összes művelt mezőgaz-

dasági terület (MMT) nagysága (ha) 

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

0,05 
Az input csökkentő tevékenységek támogatását tartal-

mazó szerződésekbe bevont terület nagysága (ha)   
E 

Monitoring 

rendszer,  
2004 - 680 000 

(a) ebből azon területek aránya, ahol csökkentett mű-

trágyás engedélyezett (%) 
E 

Monitoring 

rendszer,  
2004 - 40 

(b) ebből azon területek aránya, ahol csökkentett szer-

vestrágya felhasználás vagy állatsűrűség engedélye-

zett (%) 

E 
Monitoring 

rendszer, 
2004 - 

80 
(c) ebből azon területek aránya, ahol a kultúrnövények 

és/vagy a vetésforgó esetén csökkentett N-bevitelt al-

kalmaznak, vagy a nitrogén-többletet minimalizálják 

(műtrágyázás esetén) (%) 

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

50 
(d) ebből azon területek aránya, ahol csökkentik a hek-

táronkénti növényvédőszer felhasználást  (%) 
E 

Monitoring 

rendszer,  
2004 - 58 

Szennyezőanyagok (lefolyással, kilúgzással vagy erózió 

útján történő) vízbázisokba jutásának mérséklése  céljá-

ból támogatott tevékenységeket tartalmazó szerződésbe 

vont területek nagysága (ha)32  

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

48 000 
  (a) ebből azon területek aránya, ahol a szennyezés 

megszüntetését  kultúrnövényekkel való borítás bizto-

sítja (%) 

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

85 
  (b) ebből azon területek aránya, ahol a szennyezés 

megszüntetését  nem a növényborítás biztosítja, (táb-

laszegély, sövény, kontúrszántás, művelt terület mé-

rete) (%) 

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

15 
Szerződésnek köszönhetően nem öntözött területek (ha), 

amelyből 
E 

Monitoring 

rendszer,  
2004 - 390 000 

(a) a közvetlen öntözéskorlátozás alá eső területek (%) 
E 

Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

100 

Egyes vadon élő fajok vagy társulások megőrzését 

célzó szerződésbe vont területek nagysága (ha) 
E 

Monitoring 

rendszer, 

NPI33,  

2004 - 
120 000 

 
30 Eredmény indikátor 

31 A következő célprogramok érintettek: ökológiai, integrált, területpihentetés, műveletlen területek ápolása, 

gyepgazdálkodás  
32 A következő célprogramok érintettek: területpihentetés, műveletlen területek ápolása, vadvédelmi, erózió 

védelem, cserjeirtás gyepterületen, szélfogók, tábla szegélyek 

33 Nemzeti Park Igazgatóságok, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
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Agrár-környezetgadálkodás 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiindu-

lási év 

Kiindulá-

si adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 

2006 

Egyes vadon élő fajok vagy társulások megőrzését 

célzó szerződésbe vont területek nagysága (ha) (fajok 

részletezése)34  

E 
Monitoring 

rendszer, NPI 
2004 - 

150 

Támogatott tevékenységek által védett, magas termé-

szeti értékű élőhelyek (szerződések db száma) 

E 

Monitoring 

rendszer,, 

AIR35 NPI 

2004 - 
3 100 

Támogatott tevékenységek által védett, magas termé-

szeti értékű élőhelyek (ha) 
E 

Monitoring 

rendszer, NPI 
2004 - 

140 000 
Támogatott tevékenységek által védett, magas termé-

szeti értékű élőhelyek / Magyarország összes magas ter-

mészeti értékű élőhelye (ha összesen) 

E 
Monitoring 

rendszer,  
2004 - 

60 

Támogatott tevékenységek által védett, magas termé-

szeti értékű élőhelyek (átlagos méret) 
E 

Monitoring 

rendszer, NPI 
2004 - 

42 
(a) ebből speciális földhasználat, vagy hagyományos 

gazdálkodás miatt ide sorolt területek aránya (%) 
E 

Monitoring 

rendszer, 
2004 - 100 

  (b) ebből Natura 2000 területek aránya (%) 
E 

Monitoring 

rendszer, NPI 
2004 - - 

Támogatott ökológiai infrastruktúra élőhely funkcióval 

vagy művelésben álló földterülethez tartozó nem művelt 

területek nagysága (ha)36 

E 
Monitoring 

rendszer, 
2004 - 

75 000 
Támogatott ökológiai infrastruktúra élőhely funkcióval 

vagy művelésben álló földterülethez tartozó nem művelt 

területek (helyszínek száma) 

E 
Monitoring 

rendszer, 
2004 - 

2 500 
Szerződésbe vont tenyésztett állatok/termesztett növé-

nyek (egyedszám vagy hektár fajtára lebontva)  

• ritka növényfajták (ha) 

• veszélyeztetett állatfajok (ÁE)  

E 
Monitoring 

rendszer, 
2004 - 12 000 

10 000 
 ebből az EU illetve nemzetközi listákon szereplő 

fajok: World Watch List of FAO; International Un-

dertaking on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture)37 

E Monitoring 

rendszer, 

2004 

- 

 

A mezőgazdasági input csökkenésének aránya támoga-

tási szerződések hatására (%) 
H38 

Monitoring 

rendszer, 
2004 - 15 

Értékes mocsaras vagy vizes élőhelyek, melyek a támoga-

tásnak köszönhetően védettséget élveznek (ha) 
H 

Monitoring 

rendszer, 
2004 - 

10 000 
  (a) ebből az eutrofizációtól és/vagy hordalék lerakódás-

tól megóvott területek aránya (%) 
H 

Monitoring 

rendszer, 
2004 - 60 

  (b) ebből a mérgező anyagoktól megóvott területek ará-

nya (%) 
H 

Monitoring 

rendszer, 
2004 - 80 

  (c) azon élőhelyek aránya, amelyek ritka fajok vagy tár-

sulások élőhelyei (%)   
H 

Monitoring 

rendszer, NPI 
2004 - 

40 
  (d) ebből azon területek nagysága, amelyek az adott föld-

rajzi környezetben ritka élőhelynek számítanak (%)  
I 

Monitoring 

rendszer, NPI 
2004 - 20 

 

  

 
34 Az indikátor a vadon élő fajokra, nem a veszélyeztetett fajokra vonatkozik. 
35 Agrár-környezetgazdálkodási Információs és Monitoring Rendszer, (FVM, Agrár-környezetvédelmi Fő-

osztály) 
36 Az érintett célprogramok a következők: területpihentetés, műveletlen területek ápolása, vizes élőhely 
37 A részleteket a 7. melléklet tartalmazza 7 
38 Hatás indikátor 
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Kedvezőtlen Adottságú Térségek 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiindu-

lási év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 

2006 

Kompenzációs kifizetések alá bevont művelt mezőgaz-

dasági terület (MMT39) mérete (ha) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 883 558 
A megváltozott földhasználatú terület nagysága a KAT te-

rületeken belül (ha) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 106 027 
A megváltozott földhasználatú terület aránya a KAT terü-

leteken belül (%) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 12 

A művelt mezőgazdasági területen belül (MMT) a környe-

zetbarát művelés alatt álló terület nagysága (ha) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 627 326 

   (a) ebből organikus művelés alatt álló terület (ha) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 85 000 

   (b) b) ebből a kevesebb mint 1,8 állategység/ha állatsű-

rűséggel legeltetett terület nagysága(ha)  E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 48000 

   (c) b) ebből a kevesebb mint 1,4 állategység/ha állatsű-

rűséggel legeltetett terület nagysága(ha)   E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 280000 
A művelt mezőgazdasági területen belül (MMT) azon 

szántóföldi gazdálkodásba vont terület nagysága, ahol a ki-

juttatott nitrogén mennyisége (szerves- és műtrágya össze-

sen) kevesebb, mint 170 kg/ha/év (ha) H 

Monitoring 

rendszer 

2004 - 750 000 
A művelt mezőgazdasági területen belül (MMT) azon 

szántóföldi gazdálkodásba vont terület nagysága, ahol a ki-

juttatott növényvédőszer mennyisége kevesebb, mint a 

meghatározott küszöbérték (országos átlag) (ha) H 

Monitoring 

rendszer 

2004 - 820 000 

 
39 Művelt Mezőgazdasági Terület 
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Az EU követelményinek való megfelelés támogatása 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-forrás 
Kiindu-

lási év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 2006 

Támogatásból létrehozott / felújított telepen belüli 

szervestrágya kezelő / tároló kapacitás (t) E 
Monitoring 

rendszer 
2004 - 1 058 123 

A támogatás következtében létrehozott / felújított szer-

vestrágya kezelés (tárolás) által érintett állat-egység40 
(ÁE) (ezer egység/év)  E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 14 696 

A padozatra vonatkozó előírásoknak megfelelően tar-

tott állat-egység száma (ÁE)  E 
Monitoring 

rendszer 
2004 - 

82 088 
A mikro-klíma változtatására vonatkozó előírásoknak 

megfelelően tartott állat-egység száma (ÁE)  E 
Monitoring 

rendszer 
2004 - 

82 217 
Az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó elő-

írásoknak megfelelően tartott állat-egység száma (ÁE)  E 
Monitoring 

rendszer 
2004 - 

82 198 
5.Az állatok férőhely szükségletére vonatkozó elő-

írásoknak megfelelően tartott állat-egység száma 

(ÁE)  E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 

82 161 
6.A tartási- és takarmányozási technológiára vo-

natkozó előírásoknak megfelelően tartott állat-egy-

ség (ÁE)  E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 

82254 
7.Az állattartó telepi technológiával összefüggő 

technológiai fejlesztésekkel érintett állat-egység 

száma (ÁE) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 

82 122 
8.A követelményeknek való megfelelés érdekében 

végrehajtott komplex telepi rekonstrukcióval érin-

tett állat-egység (ÁE) E 

Monitoring 

rendszer 2004 - 

82 163 
9.A támogatásnak köszönhetően teljesített követel-

mények száma (db)  H 
Monitoring 

rendszer 
2004 - 8 000 

 
40 Állategység (ÁE): Az Európai Unióban a kérődző állatokra alkalmazott egység. Kifejlett állat esetén egy 

egyed egy ÁE-nek felel meg, 6 és 24 hónap közötti szarvasmarha 0,6 ÁE-nek, amíg az azonos korú juh és kecske 

0,15 ÁE-nek felel meg.  
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Mezőgazdasági területek erdősítése 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiindu-

lási év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 2006 

Mezőgazdasági terület csökkenése (ezer ha)  

o szántó 

o gyep 

o szőlő, gyümölcsös, kert 

o nádas, halastó 

E KSH 2002 

4516 

1063 

289 

93 

4 492 

1 060 

287 

92 

Erdőterület növekedése (ezer ha) E ÁESZ 2002 1 823 1 853 

Az erdővel borított területek megoszlása elsődleges 

rendeltetéscsoportonként (ezer ha) 

- gazdasági 

- védelmi 

- egészségügyi-szociális 

- oktatási - kutatási 

E ÁESZ 2002 

 

 

1 182 

612 

25 

4 

 

 

1 206 

617 

26 

4 
Védelmi rendeltetésű erdőtelepítések /gazdálkodás te-

rülete (ha) 
E ÁESZ 2002 829 1 650 

Őshonos fafajokkal telepített/javított mezőgazdasági-

lag művelt területek (MMT) nagysága (ha)  
E ÁESZ 2002 5 155 18 000 

Alacsony vagy hiányos erdősültségű mezőgazdasági-

lag művelt területeken (MMT) telepített erdők nagy-

sága (ha) 
E 

ÁESZ 
2002 

1 941 3 900 

A 91/2001 (VI. 15.) Korm rend. 1-2 mellékletének 3. 

oszlopa („vidékfejlesztés”) által magába foglalt hátrá-

nyos helyzetű területeken ültetett erdők aránya 
E 

ÁESZ 2003   

Erdőgazdálkodók számának növekedése, (fő) H ÁESZ 2002 24669 27500 
Erdősítéssel jelentős mértékben (több mint 50 ha) érin-

tett települések száma 
H ÁESZ 2002 38 198 
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Korai nyugdíjazás 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiin-

dulási 

év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 2006 

Gazdaságot átvevő fiatal gazdálkodók száma (fő) 

E 

Monitoring 

rendszer 2006 0 6 000 

Az átadók átlagos életkora (év), amelyből 

- fiatal gazdáknak átadók át-

lagos életkora 

E 
Monitoring 

rendszer 2006 - 
58 

58 

Az átvevők átlagos életkora (év) 
E 

Monitoring 

rendszer 2006 - 38 

Az átvevők kormegoszlása 

 - 25 év (%) 

 25-35 év (%) 

 35 - év (%) 
E 

Monitoring 

rendszer 
2006 - 

 

5 

60 

35 
Az átadott földterület mérete (ha) 

E 
Monitoring 

rendszer 2006 0 50 000 

Azon nyugdíjba vonuló gazdálkodók aránya, akiknek 

a helyébe fiatal gazdálkodó lép (%) 
E 

Monitoring 

rendszer 2006 - 60 

Az átadások / összevonások után a birtokok számának 

csökkenése (db) E KSH 2005 
2005-ben 

meg-

adandó 
4 000 

Az átadott gazdaságok átlagos területe (ha) 
E 

Monitoring 

rendszer 2006 - 5 

Az átvevők egyesített birtokainak átlagos mérete (ha) 
E 

Monitoring 

rendszer 2006 - 27 

Az átadók nembéli megoszlása (% nő) E 
Monitoring 

rendszer 2006 - 5 

Az átvevők nembéli megoszlása (% nő) E 
Monitoring 

rendszer 2006 - 15 

A bérleti szerződéssel átadott területek aránya (%) 
E 

Monitoring 

rendszer 2006 - 80 

A kedvezményezettek bruttó jövedelem növekedésé-

nek aránya (%) 
E 

Monitor-

ing rend-

szer 

2004 -  

Az átadás után a gazdaságok átlagos méret-növekedése 

(ha) 
H 

KSH 2005 
2005-ben 

meg-

adandó 
0,5 
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Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdasá-

gok támogatása 

Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiin-

dulási 

év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 2006 

A női kedvezményezettek aránya (%) 
E 

Monitoring 

rendszer 
2004 0 30 

A fiatal gazdálkodók aránya a kedvezményezettek kö-

zött (%) 
E 

Monitoring 

rendszer 2004 0 30 

A más támogatásban részesülők aránya a kedvezmé-

nyezettek között (%), amelyből 

• AVOP-ból támogatott beruházások 

• Agrár-környezetgazdálkodás 

• Kedvezőtlen Adottságú Térségek 

• egyéb 

E 
Monitoring 

rendszer 2004 0 

 

 
10 

30 

50 

10 
A támogatott mezőgazdasági terület nagysága (ha) 

E 
Monitoring 

rendszer 2004 0 79 730 

A támogatott állatállomány nagysága (ÁE) 
E 

Monitoring 

rendszer 2004 0 57 250 

A támogatásban részesültek mezőgazdasági bevételé-

nek növekedése (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 2004 - 60 

A támogatásban részesültek mezőgazdasági bevételé-

nek növekedése (ezer euró) 
H 

Monitoring 

rendszer 2002 3 920 300 

Az árutermelésre átállt támogatott gazdaságok specia-

lizációjának trendje (leírás) 
H 

Monitoring 

rendszer 2004 - - 

Az üzleti tervükben 3 évre vállalt célokat arányosan 

teljesítő kedvezményezettek aránya (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 2004 - 80 

A beruházást tervezők aránya az összes kedvezménye-

zettek között (%), amelyből: 

• gazdasági épületek építése, felújí-

tása 

• technológiai fejlesztés 

• állatállomány bővítés 

• a gazdaságban előállított termékek 

feldolgozásának és értékesítésének fejlesz-

tése, 

• a gazdaság tevékenységeinek diver-

zifikálása 

• termék marketing fejlesztése 

H 
Monitoring 

rendszer 2003 0 

 

 
80 

15 

15 

10 (sertés), 5 

(egyéb) 

10 

5 

A nettó árbevétel növekedése a támogatott gazdasá-

gokban (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 
2004 - 5 - 10 

Az értékesített termékek arányának növekedése a tá-

mogatott gazdaságokban (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 
2004 - 10 

Az új piaci kimenettel rendelkező támogatott gazdák 

aránya (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 
2004 - 25 
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Termelői csoportok létrehozásának és működteté-

sének támogatása 

Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiin-

dulási 

év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 2006 

A termelői csoportokban résztvevő gazdálkodók 

száma (fő), 
E 

Monitoring 

rendszer, 

KSH 
2003 10 000 13 500 

A termelői csoportokban résztvevő gazdálkodók föld-

területe (ha) 
E 

Monitoring 

rendszer 2003 45 000 60 750 

A termelői csoportokban résztvevő gazdálkodók állat-

egységeinek száma (ÁE) 
E 

Monitoring 

rendszer 2003 10 800 14 580 

A termelői csoportokban részt vevő egyéni termelők 

aránya az összes regisztrált egyéni termelő százaléká-

ban (%). 

E 

Monitoring 

rendszer, 

KSH 
2003 5 6-7 

A termelői csoporton keresztül támogatott gazdálko-

dók által értékesített termékeinek aránya az összes re-

gisztrált gazdálkodó értékesítéséből növénytermesztési 

ágazat esetén (%), 

H 

Monitoring 

rendszer, 

KSH 2003 
nincs 

adat 
6-8 

A termelői csoporton keresztül támogatott gazdálko-

dók által értékesített termékeinek aránya az összes re-

gisztrált gazdálkodó értékesítéséből állattenyésztési 

ágazat esetén (%), 

H 

Monitoring 

rendszer, 

KSH 2003 
nincs 

adat 
8-10 

A kedvezményezettek által értékesített termékek árbe-

vételének növekedése (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 2004 0 1,5 

A támogatott termelői csoportoknál az értékesített ter-

mékek árbevételének növekedése (ezer Euró) 
H 

Monitoring 

rendszer 2003 252  278  

A támogatott termelői csoportok által külföldi piaco-

kon értékesített termékek árbevételének aránya (%) 
H 

Monitoring 

rendszer 2004 0 5 

A támogatott termelői csoportok által kollektíven kivi-

telezett beruházások összköltsége (ezer €) 

E Monitoring 

rendszer 
2004 - 

 
30 000 

A támogatott termelői csoportoknál dolgozó teljes 

munkaidős foglalkoztatottak száma (FTE, AWU) 
H 

Monitoring 

rendszer 
2004 - 300 

A támogatott termelői csoportokhoz csatlakozó gaz-

dálkodók piaci és egzisztenciális biztonságának növe-

kedése (leírás) 

H 

Monitoring 

rendszer 2004 - - 
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Technikai segítségnyújtás 
Az 

indikátor 

típusa 

Adat-

forrás 

Kiin-

dulási 

év 

Kiindu-

lási adat 

Előrejelzés/ 

célállapot 2006 

Elkészített és kiosztott általános tájékoztatást nyújtó 

kiadványok száma (brosúrák, szórólapok) (db) 
O41 

Monitoring 

system - - 100.000 

Megrendezett konferenciák, szemináriumok, 

„workshop”-ok száma (a potenciális kedvezményezet-

tek számára)  

O 
Monitoring 

system - - 1000 

A konferenciákon, „worshopokon” és szemináriumo-

kon résztvevők száma  
R 

Monitoring 

system - - 50.000 

Kitöltött és visszaküldött kérdőívek aránya (db) 
R 

Monitoring 

system - - 50% 

Az érintett tanácsadó szervezetek (hálózatok) száma 

(db) 
R 

Monitoring 

system - - 5 

A Monitoring Bizottság ülései hatékonyságának bizo-

nyítása (leírás) 
I 

Monitoring 

system - - - 

A kommunikációs tevékenységek segítségével sikere-

sen pályázók aránya (kiadvány, workshop, képzett 

szakértő, stb)  

I 
Monitoring 

system - - 70% 

 

 

 
41 Output indikátorok. 
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6.1.10. A Magyarország 2004-es Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Kifizetéseire vonat-
kozó 29/VI/2004 Bizottsági Döntés módosításának kérelme  
(munkaanyag) (2004. december 20., FVM) 

 

II. sz. melléklet 

 

KNKT – a Magyarország 2004-es Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Kifizetéseire vonatkozó 

29/VI/2004 Bizottsági Döntés módosításának kérelme 

 

I. A kérelem 

A Tanács 1259/1999/EK rendelet 1c cikkében meghatározott lehetőség alapján 2004. május 18-

án Magyarország kérte a Bizottságot, hogy biztosítson Kiegészítő Nemzeti Közvetlen Kifizetést az 

egyszerűsített területalapú kifizetéshez (ETK) számos pénzügyi boríték esetén. Ennél a kérésnél csak 

hazai finanszírozású KNKT volt előrelátható. A Magyar javaslatot, amely tartalmazta a pénzügyi 

boríték nagyságát, a területegységre jutó kifizetés mértékét, a kvótákat, valamint a megvalósítás és 

az ellenőrzés szabályait, a 29/VI/2004 Bizottsági Döntés jóváhagyta.  

Magyarország kéri a 29/VI/2004 Bizottsági Döntés módosítását a Magyarország vidékfej-

lesztési keretéből (EMOGA Garanciarészleg) társfinanszírozott 2004-es szántóföldi KNKT 

megvalósítása érdekében, megfelelve a Tanács 1257/1999/EK rendelete 33. cikkének, ahogy azt a 

Csatlakozási Törvény módosítja. A fent említett Bizottsági Döntés által elfogadott többi KNKT vál-

tozatlan marad. 

Magyarország szeretné igénybe venni a Tanács 1257/1999/EK rendelete 33h cikke (3) pontjában 

leírt lehetőséget. Ennek megfelelően a 2004-es vidékfejlesztési források javasolt átcsoportosítása Ma-

gyarország 2004-es vidékfejlesztési keretének 25%-ára vonatkozik. Az NVT-ből a szántóföldi 

KNKT-ba átcsoportosításra javasolt összeget az alábbi táblázat mutatja: 

millió euró 

Év Összes köz-

költség  

% EU hozzájá-

rulás 

% Nemzeti 

hozzájárulás 

% 

2004 56,625 100,00 45,3 80,0 11,325 20,0 

 

A fenti számítással Magyarország megfelel a Bizottsági Útmutatóban az új tagországok Kiegészítő 

Nemzeti Közvetlen Kifizetésére (KNKT) megállapított feltételnek, miszerint az EU hozzájárulás nem 

haladhatja meg a 2004. április 30-án meghatározottak szerint a Közösségben alkalmazott közvetlen 

kifizetések szintjének 15%-át. A Csatlakozási Törvény a következő kvótákat állapítja meg Magyar-

ország számára: gabona alapterület 3 487 792 ha, regionális hozam 4,73 t/ha, amiből következően a 

közvetlen kifizetés 15%-a 155 899 millió euró. 

A 29/VI/2004 Bizottsági Döntés az alábbi feltételeket hagyta jóvá a 2004-es szántóföldi KNKT szá-

mára: 

 

Támogatás A kifizetés maximá-

lis szintje (€) 

Hektáronként 

nyújtható maximális 

támogatás (€/unit) 

Támogatható terüle-

tek összesen (kvóta) 

CNDP Arable 327 554 000 93,03 €/ha 3 520 790 ha 

 

Mindamellett költségvetési okokból Magyarország a lehetséges összegnek csak egy részét szándé-

kozza kifizetni. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 87/2004 (V.15.) sz. rendelete 11 
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000 Ft/ha-ban rögzítette a szántóföldi KNKT szintjét. Ez 42,929 euró/ha-nak felel meg a Bizottság 

1407/2004/EK rendeletében lefektetett átváltási aránnyal számolva. A vidékfejlesztési alapok fel-

használásával Magyarország nem szándékozik emelni ezt az összeget, így a tényleges társfinanszíro-

zott kifizetés a 29/VI/2004 Bizottsági Döntés által megszabott határok között marad.  

 

Szántóföldi KNKT A kifizetés ma-
ximális szintje 

(€) 

Hektáronként 
nyújtható maxi-
mális támogatás 

(€/unit) 

Támogatható területek 
összesen (kvóta)(ha) 

NVT-ből társfinanszí-

rozott 

56 625 000 16,083 3 520 790 

Csak nemzeti forrás-

ból finanszírozott 

94 518 994 26,846 3 520 790 

Összesen 151 143 994 42,929 3 520 790 

 

II. Az EU alapok felhasználásával kapcsolatos kiegészítő feltételek teljesítése  

 

a) Az IIER alkalmazása a KNKT-ban  

A magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 87/2004 (V. 15.) miniszteri rendeleté-

ben elrendeli az IIER alkalmazását KNKT esetén (ahogyan azt a Bizottság 2419/2001/EK rendelete 

előírja). A KNKT esetében a Bizottság 2199/2003/EK rendelet 3. cikke alapján az IIER-t az egysze-

rűsített területalapú támogatásokkal azonos mértékben kell alkalmazni. A fenti szabály alóli kivételek 

a következők:  

- az egyszerűsített területalapú támogatásoknál nem alkalmazható bizonyos termény csoportok 

megkülönböztetése esetén (30. cikkely),  

- szarvasmarhafélékhez kapcsolódó támogatási igények módosítása esetén (45. cikkely), 

- minimum kifizetések megállapításának választása esetén (46. cikkely),  

- Tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtás esetén (51. cikkely),  

- a rendszer megváltoztatásainak bejelentése esetén (52. cikkely).  

Ezek a rendelkezések az acquis részeként közvetlenül alkalmazandók, ugyanakkor a KNKT-kat 

illetően nincs közvetlen relevanciájuk. Bizonyos termény csoportok megkülönböztetése esetén az 

egyszerűsített területalapú kifizetésekhez kapcsolódó kategóriák és az elfogadott KNKT-k a végre-

hajtás során elválnak egymástól, ennek következtében a Bizottság 2419/2001/EK rendelete 30. cikk-

ének megfelelő azonos hatással bírnak.  

b) az IIER végrehajtása a szántóföldi KNKT-ra való tekintettel 

A ETK és a szántóföldi KNKT alá tartozó igényléseket együtt, egyazon rendszeren belül érkez-

tetik, dolgozzák fel és ellenőrzik. A szántóföldi “top-up”-ra benyújtott igénylés feltétele az ETK-ra 

is beadott, elfogadott igénylés. 

A KNKT adminisztratív és fizikai ellenőrzéseit az ETK-val közösen hajtják végre egyazon el-

lenőrzésekkel, mivel mindkét igénylés ugyan arra a területre vonatkozik. A fizikai ellenőrzéshez 

használt kockázatelemzés eredményeképpen megállapítható, hogy a minimális 5%-nál több fizikai 

ellenőrzést folytattak le valamennyi szántóföldi “top-up” igénylést érintőleg, mivel, mint ahogy arra 

a 2004. novemberi bizottsági audit rámutatott, az ellenőrzések közepes és nagyobb gazdaságokra fó-

kuszáltak, ahol a szántóföldi termesztés dominál, ellentétben a kisméretű gazdaságokkal, ahol a le-

gelő, a konyhakerti termesztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés a jellemzőbb. Ebből kifolyólag 

beigazolódott, hogy a szántóföldi termesztés – a mintavételezés speciális módjának köszönhetően – 
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felülreprezentált az ellenőrzési mintában, vagyis az ETK-ra vonatkozó 5%-os ellenőrzési minta ter-

mészetszerűleg több, mint 5%-nyi mintát tartalmaz szántóföldi termesztésre. 

Minthogy a kisebb gazdaságok végül kimaradtak a fizikai ellenőrzésből, az audit további kiegé-

szítő ellenőrzések lefolytatását igényelte. A rekord-termésnek és a raktárkapacitás szűkősségének kö-

szönhetően a november közepén lefolytatott kiegészítő ellenőrzések kiterjedtek a kukoricára is, 

amelynek jelentős része még nem került betakarításra. A kisebb gazdaságok által igényelt szántóföldi 

„top-up” az esetek legnagyobb részében kisléptékű állattartás takarmányigényét szolgáló növényter-

mesztésre irányul, ahol a tipikus növény a kukorica. 

c) az IIER szankciói az egyszerűsített területalapú támogatásokra vs. teljes IIER a 

szántóföldi növényekre 

Eltekintve azoktól az esetektől, ahol az egyszerűsített területalapú támogatásokra vonatkozó 

IIER szigorúbb, mint a standard rendszer, csupán egyetlen jelentős különbség létezik. A Bizottság 

2199/2003/EK rendelete 5. cikkely (1) 2. alparagrafusa az igényelt és a jogosult terület közötti kü-

lönbséggel kapcsolatosan kimondja, hogy „abban az esetben, ha a különbség nagyobb, mint a jogosult 

terület 30%-a, akkor a kérdéses évben nem nyújtható támogatás”, amíg a Bizottság 2419/2001/EK 

rendelete 32 cikkének (1) pontja ezt a küszöbértéket a standard rendszer 20%-ban határozza meg. A 

különböző szankcionálás kizárólag azokban az esetekben válik lényegessé, amikor a túligénylés 20 

és 30% között van. Például, ha valamely gazdálkodónak az egyszerűsített területalapú támogatások 

szabályai alapján 25%-os túligénylése van, megkaphatja a támogatások 50%-át, amíg a standard IIER 

alapján nem jogosult támogatásra. A két szabályozó rendszer közötti különbség ex-post megoldható 

az összes olyan pályázó kizárásával az EMOGA támogatásokból, akiknek a túligénylése meghaladja 

a 20%-ot. 

III. A kérés befogadhatósága 

A fent bemutatott tények és érvek alapján Magyarország meg van győződve arról, hogy az általa 

beterjesztett, az NVT-ből a szántóföldi KNKT-ba átcsoportosítandó pénzeket érintő kérés valameny-

nyi vonatkozó törvényi előírással és elvvel teljességel összhangban van, és megfelel a 2004. október 

20-án Fischler mezőgazdasági biztos úr által Németh Imre miniszter úrnak írt levelében lefektetett 

kiegészítő feltételeknek is. 
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6.1.11.Az FVM forrásátcsoportosítási tervének áttekintő pénzügyi táblázata  
(a tárca elképzelése és kezdeményezése a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) indikatív pénzügyi forráskereteinek 
csökkentésére (2004. december 30.) 

Mrd Ft 

Jogcímek 2004 2005 2006 Összesen 

NVT FVM elvonás NVT FVM elvonás NVT FVM elvonás NVT FVM elvonás 

10.11.1.1. Agrár-környezetgazdálkodás 20,9 12,9 8,0 25,0 16,8 8,2 31,0 28,9 2,1 76,9 58,6 18,3 

10.11.1.2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 6,2 4,2 2,0 6,9 4,6 2,3 7,3 7,0 0,3 20,4 15,8 4,6 

10.11.1.3. Mezőgazdasági területek erdősítése 5,0 5,0 - 6,1 3,4 2,7 8,9 8,0 0,9 20,0 16,4 3,6 

10.11.1.4. Korai nyugdíjazás - - - - - - 4,9 4,5 0,4 4,9 4,5 0,4 

10.11.1.5. Félig önellátó gazdaságok támogatása 1,1 0,3 0,8 2,0 2,0 - 3,2 3,2 - 6,3 5,5 0,8 

10.11.1.6. Termelői csoportok létrehozása 1,9 0,5 1,4 3,1 2,3 0,8 3,5 3,5 - 8,5 6,3 2,2 

10.11.1.7. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higi-

éniai követelményeinek való megfelelés 

elősegítése 17,9 15,9 2,0 17,1 13,6 3,5 7,4 7,0 0,4 42,4 36,5 5,9 

10.11.1.8. Technikai segítségnyújtás  3,8 3,8 - 3,1 1,1 2,0 2,5 2,5 - 9,4 7,4 2,0 

10.11.1. Összesen: 56,8 42,6 14,2 63,3 43,8 19,5 68,7 64,6 4,1 188,8 151,0 37,8 

Megjegyzés:  

• 1 € = 250 HUF 

• 80/20%-os EU/hazai társfinanszírozás 

• NVT:  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Magyarország és az EU által aláírt végső változatának jóváhagyott indikatív pénzügyi terve szerinti 

források 

• FVM:  2004 = a kezdeményezett átcsoportosítás után rendelkezésre álló NVT források  

 2005 = a 2005. évi költségvetési törvényben elfogadott NVT források   

 2006 = a harmadik évre fennmaradó elvonási lehetőség érvényesítése után rendelkezésre álló NVT források. 
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6.2.KORMÁNYZATI MEGNYILATKOZÁSOK 
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6.2.1. A kormány augusztusban átadja Brüsszelnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Ter-
vet (2003. július 29., kedd 23:28, Kossuth Rádió, Háttér) 

A magyar kormány szeptember helyett már augusztus elején átadja az Európai Unió illetékesei-

nek a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet. Brüsszelnek hat hónapja van a dokumentum elfogadására. A 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján három év alatt - a hazai társfinanszírozással együtt - körülbelül 

158 milliárd forint támogatás nyerhető a különböző uniós alapokból. A Háttérben a témáról Szanyi 

Tibor, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára – aki egyben vi-

dékpolitikai kormánymegbízott – és Faludy Sándor, a Fidesz gazdatagozatának elnöke beszélgetett.   

- Mit tartalmaz konkrétan ez a terv, és itt most elsősorban a gazdák szempontjából kérdezem ezt? 

SZ. T.: - Elvileg megvan az az adottság, hogy a magyar kormány a csatlakozási szerződésből 

fakadóan már a tagságot megelőzően, azaz már 2004. január 1-től kötelezettségeket vállalhat bizo-

nyos vidékfejlesztési projektek tekintetében az Európai Unió terhére. Tehát a gazdáknak – de nem 

csak a gazdáknak, hanem bárkinek, aki vidéken él, önkormányzatoktól kezdve, civil egyesületeken 

át – nagyon sok minden lehetséges. Mindenek előtt agrár-környezetvédelemről szól ez a projekt, te-

hát, ha valaki az intenzív mezőgazdaságról a természetet jobban kímélő gazdálkodásra akar rátérni, 

akkor ehhez kaphat segítséget, kedvezőtlen adottságú területek megművelése, illetve valamilyen fo-

kon való jó állapotban tartása, ez is egy projekt-vetület. Erdősítés, korai nyugdíjazás, az úgynevezett 

félig önellátó gazdaságoknak a támogatása, őstermelői problematika itthon, termelői csoportok felál-

lítása, állatjóléti és higiéniai megfelelések elősegítése – ez főképpen állattartó telepeknek, vágóhidak-

nak jelent segítséget –, illetve általában technikai segítségnyújtás.  

- Ennek a tervnek a neve Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. A kormány elfogadta, és valószínűleg 

még augusztusban továbbítják az Unióhoz. Ki látta ezt a tervet, kivel egyeztettek? Elsősorban a szak-

mai szervezetekre gondolok.  

SZ. T.: - Ez nagyon-nagyon hosszú ügy volt, volt egy társadalmi vitája is, már tavasz végén 

megtörtént. Közel 3000 szervezettel folyt a konzultáció.  

- Tehát nyilván akkor a gazdák is látták, a különböző szakmai szervezetek. Mi a véleményük 

róla? 

F. S.: - Igazából a mostani kormány által elkészített vidékfejlesztési programot nem nagyon is-

merjük. A mi parlamenti frakciónkban is tájékozódtam, mielőtt idejöttem: sajnálatos módon nem so-

kat tudnak erről, ugyanakkor azt jómagam is tudom, hogy az előző kormány időszakában kezdődött 

el a vidékfejlesztési programoknak, kistérségi fejlesztési terveknek, majd konkrét kivitelezési prog-

ramoknak az előkészítése. Azokat annak idején kétségtelenül valamennyi kistérségben, nem csak a 

gazdákkal, hanem a vidékfejlesztésben érdekelt valamennyi vállalkozóval megvitatta a polgári kor-

mány. Tehát örülünk, azt tudom mondani, gratulálunk a kormánynak, főképpen akkor, hogy ha Brüsz-

szelben el is fogadják ezeket a terveket. Én örülnék neki, természetesen, hogy ha ez a vidékfejlesztési 

terv és az ennek kapcsán elérhető pályázatok nem csak, és nem elsősorban potenciális pénzeknek 

lennének tekinthetők, hanem valóban reálisan elérhető, megszerezhető fejlesztési források lennének. 

Ezt azért jegyzem meg, mert nincsenek olyan szakértői irodák, amelyek majd ezeknek a vidékfejlesz-

tési pályázatoknak az elkészítésére vállalkoznak, és segítséget nyújtanak, nem csak a gazdáknak, ha-

nem valamennyi, a vidékfejlesztésben érdekelt önkormányzatnak, vállalkozónak. 

- Honnan fognak tudni a gazdák arról, hogy hova, milyen témában lehet pályázni, és tulajdon-

képpen ennek a tervnek vannak-e prioritásai? Honnan fogják tudni a gazdák, hogy hova kell fordulni, 

hol kap egy ívet, hova kell ezt beadni?  

SZ. T.: - Ennek érdekében hoztuk tető alá – jogi értelemben már ez év július 1-től él – a Mező-

gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, ami egy önálló, abszolút, igazi, automatikusan működő hiva-

tal. Ennek a teljes kiépítettsége ez év végére jön össze. Ennek a hivatalnak részint pontosan az a 

feladata, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a pályázati feltételekről. Tehát bárki, aki bemegy, 

ezeknek a hivataloknak a megyei hivatal az utolsó leágazó állomása. Ezen túlmenően egyébként mi 

még a minél szélesebb körű tájékoztatásra szeretnénk felhasználni a falugazdász-hálózatot, 
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pontosabban annak a szolgáltató részét. Itt lesznek szervezeti átalakítások. Éppen a minap kötöttünk 

egy megállapodást a Magyar Agrárkamarával, illetve azon keresztül a megyei agrárkamarákkal, hogy 

ők maguk bizony kiveszik a részüket ebből a tájékoztató munkából. Ezen túlmenően ezerszámra fog-

nak alakulni az elkövetkezendő hónapokban azok az egyszemélyes, kétszemélyes cégek, a szakértők 

egyénileg fognak felajánlkozni, hogy ők ebben a dologban közre tudnak működni.  

F. S.: - Az agrár-környezetgazdálkodási programban a kormány tulajdonképpen már ettől a 

Brüsszeli tervtől függetlenül is elindított egy ilyen pályázati lehetőséget, csak az a probléma, hogy a 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adta ehhez a hiteleket eddig, a jövőben is ez az alapítvány adja. 

Történetesen vannak gazdatársak, akik ilyen pályázatot nyújtottak be Jász-Nagykun-Szolnok megy-

ében, például a Hortobágyon, mert a juhtenyésztés az ehhez a környezetgazdálkodási pályázathoz 

tartozik, és 10 ezer forint hektáronkénti támogatást ígér a kormány ezekhez a legelőkhöz. Viszont 

furcsa dolog az, és ezen a kormányon múlik kizárólag, hogy eddig hatmillió forint volt az ilyen mik-

rovállalkozóknak a hitellehetősége. 2 millió olyan honfitársunk él, akik ilyen pályázatokat tudnának 

beadni...  

- Világos, és most mennyi ez az összeg?  

F. S.: - Ezt most megfelezte a kormány. Az az aggodalom járja – és bár ne legyen így, mert mi 

nyilvánvalóan nem annak örülnénk –, hogy Magyarországon a sokkal gyengébb anyagi potenciális 

felkészültség és szakértői hálózat miatt és szaktanácsadás mellett többet fogunk befizetni az Unióba 

az első két-három évben, mint amennyit onnan visszakapunk   

  

Monostori Károly 
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6.2.2. Agrár-környezetgazdálkodási támogatások  
(2004. március 10. szerda, 13:57, FVM - Kommunikációs Önálló Osztály) 

A március 8. és 10. napi sajtóorgánumokban valamint több környezetvédelmi szervezet által a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül az agrár-környezetgazdálkodási források 

átcsoportosításának kezdeményezéséről szóló cikkekkel és nyilatkozatokkal kapcsolatban a Minisz-

térium az alábbiakat közli. 

Az FVM a megjelent sajtócikkek és nyilatkozatok megállapításait cáfolja, és az azokkal ellen-

kező, az agrár-környezetgazdálkodási támogatások forrásainak kiterjesztésére vonatkozó szándékait 

erősíti meg. 

Az EU általi jóváhagyáshoz szükséges pontosítások, módosítások kapcsán a 2003. szeptemberi 

állapothoz képest a minisztérium vezetésének nem áll szándékában a pénzügyi források csökkentése, 

sőt: az NVT 2004-2006-os árakra átszámított keretösszege mintegy 70 millió EURO-val nő. A hazai 

társfinanszírozási forrás a költségvetési törvényben rögzítetten, az FVM költségvetésében önálló 

költség-előirányzatként szerepel, ennek átcsoportosítására nem készült előterjesztés.  

A tervdokumentumnak – pénzügyi módosítás nélküli - 12-es változatának brüsszeli megküldése 

2004. március 10-én, azaz a mai napon megtörténik. 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások a 2002-ben beindított Nemzeti Agrár-környezet-

védelmi Program eddigi tapasztalatait figyelembe véve kerültek átdolgozásra és az EU csatlakozást 

követően jelentős forrásnövekedés mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe kerültek beillesztésre. 

2004-ben várhatóan több mint 19 milliárd forint áll rendelkezésre, ami 2006-ig, a Terv pénzügyi 

ütemezése szerint, 29 milliárd forintra emelkedik. Az NVT-ben a megpályázható agrár-környezet-

gazdálkodási támogatások a program összes forrásának 40,8%-át teszik ki. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2003. szeptemberében hivatalos benyújtásra került Brüsszel-

ben. Az Európai Unió Bizottságának jóváhagyásához szükséges további szakmai egyeztetés folya-

matosan zajlik és a végéhez közeledik a brüsszeli illetékesekkel, valamint független szakérők bevo-

násával.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatási kereteinek legnagyobb részét az agrár-környezet-

gazdálkodási támogatások teszik ki. Ennek a területalapú támogatási rendszernek kiemelt célja a kör-

nyezetkímélő agrotechnikák bevezetése által elérni kívánt mezőgazdasági eredetű környezetet terhe-

lés csökkentése mellett, kiegészítő jövedelmet biztosítani a gazdálkodók számára.  
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6.2.3. Nem csoportosítanak át forrásokat az agrár-környezetvédelem területéről   
(2004. március 10., Budapest, MTI) 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban cáfolták azokat a sajtóhíreket, miszerint 

az agrár-környezetvédelem területéről finanszírozási forrásokat csoportosítana át a tárca.  

A minisztérium tájékoztatása szerint 2004-ben több mint 19 milliárd forintos forrás áll rendelke-

zésre az agrár-környezetgazdálkodás finanszírozására.  

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások kínálta lehetőségeket a tavaly előtt elindított Nem-

zeti Agrár-környezetvédelmi Program eddigi tapasztalatait figyelembe véve módosították és illesz-

tették be a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe (NVT).  

Így az idén várhatóan a rendelkezésre álló 19 milliárd forintos forrás 2006-ig 29 milliárd forintra 

emelkedik. Az NVT-ben megpályázható támogatások 40,8 százalékát az agrár-környezetgazdálko-

dási források teszik ki.  

A területalapú agrár-környezetgazdálkodási támogatások célja: a környezetkímélő agrotechnikai 

eljárások bevezetésének ösztönzése, valamint a mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökken-

tése és kiegészítő jövedelmek biztosítása a gazdálkodók számára.  
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6.2.4. Az FVM cáfolja, hogy megkurtítaná az agrár-környezetvédelmi keretet   
(2004. június 25., péntek 12:29, Magyar Rádió Online) 

Marad az agrár-környezetvédelemre szánt keret - cáfolja a napokban felröppent híreket a tárca 

politikai államtitkára. Szanyi Tibor szerint valóban kell pénz a SAPARD-programra, de azt nem az 

agrár-környezetvédelmi keretből csoportosítják át.  

- Igaz-e, hogy 20 milliárd forint körüli összeget csoportosítanának át a SAPARD-pályázatokra a 

jelentős túligénylés miatt, és ez az átcsoportosítás elsősorban az agrár-környezetvédelmi program 

keretét kurtítaná meg?  

- Nem is tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Hovatovább úgy érzem magamat, mint a "rémhí-

relhárítási" minisztérium politikai államtitkára – fogalmazott Szanyi Tibor, az agrártárca államtit-

kára. Számomra teljesen érthetetlen, hogy napról-napra, óráról-órára időnként bedobnak különböző 

számokat, rémhíreket, és utána azon kezdünk rágódni hosszas napokon keresztül. Rövid választ adok: 

egy megveszekedett fillérrel sem szándékozunk megkurtítani az agrár-környezetvédelmi büdzsét. 

- Arról viszont Németh Imre miniszter is többször nyilatkozott, hogy a SAPARD-programokra 

szeretnének valahonnan átcsoportosítani pénzt, hiszen óriási túligénylés érkezett a tárcához. Honnan 

csoportosítanának át pénzt? 

- Hát hogyne szeretnénk, tekintettel arra, hogy közel négyszeres a túljelentkezés! Mindenesetre 

azt azért már most tudom említeni, hogy nagyon szűk a mozgástér, tehát az eredetileg 53 milliárd 

forintosra tervezett SAPARD-program kereteit legjobb esetben is, ha 10 százalékkal fogjuk tudni 

kibővíteni. Három keret kapaszkodik egybe: a SAPARD, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 

Program, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv. Következésképpen ennek van több, mint 25 eleme. Tech-

nikai kérdés, hogy mikor, honnan, melyik csapásról hova csoportosítunk át. Egy dolog biztos: az 

agrár-környezetgazdálkodási keretek érintetlenül maradnak.  

 

Lévai Károly 
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6.2.5. Gombos András az agrár-környezetvédelemről és aktuális feladatokról 
(Budapest, 2004. augusztus 8., vasárnap, MTI) 

- Az agrár-környezetgazdálkodást a mezőgazdasági területeken az idén 540 ezer hektárra, jövőre 

680 ezer hektárra, 2006-ra pedig már 800 ezer hektárra lehet kibővíteni az Európai Unió támogatásá-

val - nyilatkozta Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtit-

kára az MTI-nek. 

A múlt héten kinevezett államtitkár jelezte, hogy a piaci természetű termeléstől eltérő, környe-

zetkímélő tájgazdálkodást jelenleg 220 ezer hektárra terjesztette ki 4,2 ezer magyarországi gazda a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) és a zöldtárca által koordinált Nemzeti 

Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) keretében. 

„További területek bevonására az idén 18,5 milliárd forint, jövőre már 21 milliárd forint, 2006-

ban pedig 24 milliárd forint jut” - közölte Gombos András. 

Az NAKP-ra tavaly 4,5 milliárd forintot fordított a két tárca, teljes mértékben nemzeti költség-

vetésből. Az idei évtől a támogatás 80 százalékát az unió finanszírozza, 20 százalékát kell a központi 

költségvetésnek állnia. 

Az államtitkár elmondta, hogy a programba eddig bevont térségek egyrészt előre kijelölt vizes 

élőhelyek, másrészt úgynevezett érzékeny természeti területek. Hozzátette, hogy a program kiterjesz-

téséhez a jövőben ki kell jelölni a támogatásra jogosult harmadik típusú, úgynevezett gyenge termő-

helyi adottságú területeket is. 

Gombos András jelezte, hogy ezen területek kijelölése és egyben az egész program hatékony 

kiterjesztése érdekében napi együttműködést kezdeményezett a két érintett minisztérium között he-

lyettes államtitkári szinten. 

Az államtitkár kitért a Vásárhelyi-terv megvalósítására, amelyet egy tárcaközi bizottság és egy 

munkacsoport felállításával tökéletesítene. A tárcaközi bizottság a komplex programban érintett szak-

tárcák politikai államtitkáraiból állna. 

Az államtitkár kiemelte, hogy a Vásárhelyi-terv nem csupán vízügyi program, hanem tartalmazza 

az agrár-környezetgazdálkodás, és az infrastruktúrafejlesztés kormányzati törekvéseit is, ezért kell 

minél szélesebb körben egyeztetni a célkitűzéseket illetően. 

Gombos András hangsúlyt kíván fektetni a mezőgazdasági veszélyes hulladékok kérdésére, 

amely nem csupán állati tetemeket jelent, hanem a hígtrágya és különböző mezőgazdasági biomassza 

típusú hulladékokat is. 

„Az EU 2009-ig adott átmeneti mentességet az ilyen veszélyes hulladékok megfelelő ártalmat-

lanításának megszervezésére. Ha az ország be akarja tartani a határidőt, akkor mielőbb munkához 

kell látni” - mutatott rá az államtitkár. 

Gombos András, aki 1994-1998 között betöltötte a parlament mezőgazdasági bizottsága alatt 

működő termálenergia albizottság elnöki posztját, hangsúlyt kíván fektetni a geotermális kutak meg-

felelő kezelésére. 

Az államtitkár a biztonságos élelmiszertermelés jegyében olyan programot ígért, amely a termál-

energia okszerű kinyerésével és a felhasznált víz vízbázist védő utókezelésével is foglalkozik. Utalt 

arra, hogy számos termálkutat már használnak ugyan az országban, de nem eleget, és a kinyert vizet 

sem sajtolják vissza technológiai nehézségek miatt. 

Gombos András szólt arról: különös figyelmet kíván fordítani a regionális területfejlesztési ta-

nácsok és az önkormányzatok kapcsolattartásának fokozására. 

„Az együttműködés fokozásával el kell érni, hogy a jelenleginél erősebben jelenjen meg az él-

hető, megújuló környezet fogalma az említett intézmények munkájában” - mondta.  
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6.2.6. Bővülnek az agrár-környezetgazdálkodás támogatásának forrásai  
(Szolnok, 2004. augusztus 17., kedd, MTI) 

- Az Európai Unióban (EU) 2007-től jelentősen bővülnek az agrár-környezetgazdálkodás támo-

gatására szánt források, ezért a magyar gazdák alapvető érdeke, hogy minél jobban megismerjék ezt 

a gazdálkodási formát - hangsúlyozta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) politikai 

államtitkára kedden Szolnokon, a tárca agrár-környezetvédelmi horizontális munkacsoportjának ki-

helyezett ülése alkalmából tartott sajtótájékoztatón. 

Gombos András - aki egyben a munkacsoport elnöke - elmondta: e gazdálkodási forma elsősor-

ban a védett területek kezelését, a vizek elszennyeződésének csökkentését, valamint az őshonos ál-

latfajok megőrzését foglalja magába.  

A támogatás a védett és fokozattan védett területekre terjed ki, amelyeket az EU tudományos 

alapokon pontosan meghatároz, ezek Magyarországon hozzávetőlegesen 850 ezer hektár tesznek ki. 

Ha ehhez hozzávesszük a Natura 2000 programban szereplő, szintén védelemre szoruló területe-

ket is, akkor összesen 1,9 millió hektár termőfölddel lehet számolni, ami az ország termőterületének 

25 százaléka - tette hozzá Gombos András. 

Tájékoztatott arról, hogy a gazdálkodási formához rendelt és Magyarországot érintő támogatási 

összegekről július 20-án döntött az EU illetékes bizottsága, amikor elfogadta az ország Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Tervének agrár-környezetgazdálkodási projektjét. 

A 2004. szeptember 1-jén induló program 19,5 milliárd forinttal támogatható, majd ez az összeg 

2005-ben 25,5 milliárdra, 2006-ban 29,5 milliárd forintra emelkedik, mindhárom esetben 20 száza-

lékot a magyar állam fedez - közölte Gombos András. 

Hozzáfűzte: az idén várhatóan 520-550 ezer hektárnyi földterület élvez támogatást, jövőre pedig 

670-680 ezer hektár, míg két év múlva 780-800 ezer hektár vonható be a programba. 

Szólt arról is, hogy a KvVM horizontális munkacsoportja e program jogi formáinak kimunkálását 

segíti elő, és Szolnokon éppen a támogatási rendelettervezetek utolsó szakmai észrevételezését tar-

tották. 

A jogszabályokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium adja majd ki, minden va-

lószínűség szerint szeptember elsejei hatállyal - jelentette be Gombos András.  
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6.2.7. Támogatás hét jogcímen 
(2004. augusztus 31. Magyar Nemzet, 13. oldal) 

Németh Imre agrárminiszter, miután a EU július végén elfogadta a Nemzeti Vidékfejlesztési 

Tervet (NVT-t), úgy nyilatkozott, hogy a NVT pályázatai augusztusban megjelennek. Az NVT-ből a 

termelők hét jogcímen, 192 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásra jelentkezhetnek 2004 és 

2006 között. Ennek az összegnek 80 százaléka származik uniós és csak 20 százaléka nemzeti forrás-

ból. A felhasználható összegek a három évre sorrendben: 57, 64 és 70 milliárd forint. 
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6.2.8. 19,5 milliárd agrár-környezetgazdálkodásra  
(2004. szeptember 2., csütörtök 16:42, Magyar Rádió Online) 

19 és fél milliárd forintot osztanak ki idén a gazdáknak az agrár-környezetgazdálkodási támoga-

tás keretében. Az ezt lehetővé tevő rendelet már a jövő héten megjelenhet - tájékoztatta szerkesztő-

ségünket a környezetvédelmi és vízügyi tárca politikai államtitkára.  

Gombos András elmondta, hogy az összeg 80 százaléka uniós forrásból származik. Tavaly erre 

a célra 3,8 milliárd forintot tudott fordítani a tárca, jövőre pedig már 25 milliárd forint áll majd e célra 

rendelkezésre. A területalapú támogatás mellett igénybe vehető forrás átlagos összege 25 ezer forint 

hektáronként.  

A gazdák a megyei FM Hivatalokban beszerezhető űrlap kitöltésével igényelhetik az összeget, 

amelyet jövő év első hónapjaiban kapnak kézhez. 
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6.2.9. Előtérben a környezetkímélő tájgazdálkodás - Gombos András 
(Kesznyéten, 2004. szeptember 17., péntek, MTI) 

 

- Az agrár-környezetgazdálkodás egyre jobban és hangsúlyosan jelenik meg a Környezetvédelmi 

és Vízügyi Minisztérium (KVM) célkitűzései között - mondta Gombos András, a tárca politikai ál-

lamtitkára sajtótájékoztatón a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kesznyétenben, pénteken. 

Az uniós taggá vált Magyarország számára jelentősen bővülnek az agrár-környezetgazdálkodás 

támogatására szánt források, ezért a magyar gazdák alapvető érdeke, hogy minél jobban megismerjék 

ezt a gazdálkodási formát - mondta a politikus azt követően, hogy több borsodi agrárgazdaság, illetve 

egyéni gazda tevékenységével is megismerkedett.  

Gombos András emlékeztetett arra, hogy a környezetkímélő agrár-tájgazdálkodási program ha-

tékonyabbá tétele érdekében szorosabbá vált a kapcsolat tárcája és a Földművelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium között. 

„Sikerült megoldani azt, hogy a támogatási formák rendelet-tervezetét a két tárca szakértői kö-

zösen munkálták ki, ez a tervezet elkészült, az egyeztetések megtörténtek” - tette hozzá. 

A támogatás a védett és fokozattan védett területekre terjed ki, amelyeket az EU tudományos 

alapokon pontosan meghatároz, ezek Magyarországon hozzávetőlegesen 850 ezer hektárt tesznek ki 

- mondta az államtitkár.  

A részletekről szólva elmondta: a 2004. szeptember 1-jén indult program az idén 19,5 milliárd 

forinttal támogatható, az összeg 2005-ben több mint 25 milliárdra, 2006-ban pedig csaknem 30 mil-

liárd forintra emelkedik. Mindhárom esetben 20 százalékot az állam fedez, 80 százalékot az unió 

alapja biztosít.  

A számítások szerint ez évben 500 ezer hektárnyi földterület élvez támogatást, jövőre 650 ezer 

hektár, míg két év múlva 800 ezer hektár vonható be a programba.  

„Ezen területek valamilyen módon kötődnek a nemzeti parkokhoz, ennek megfelelően a nemzeti 

parkoknak kiemelkedő szerep jut a program menedzselésében - említette meg az államtitkár. 

„Ha ehhez hozzátesszük a Natura 2000 programban szereplő, szintén védelemre szoruló terüle-

teket is, akkor összesen 1,9 millió hektár termőfölddel lehet számolni, ami az ország termőterületének 

mintegy negyede - jegyezte meg a politikus. 

Elmondta: az agrár-környezetgazdálkodási forma főleg a védett, érzékeny természeti területek 

kezelését, a szántóföldi és a gyepgazdálkodást, a vizek elszennyeződésének csökkentését, valamint 

az őshonos állatfajok megőrzését foglalja magába.  
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6.2.10. Interjú Gombos Andrással 
(2004. szeptember 28., HírTV, Zöld Mozaik, Műsorvezető: Pataky Enikő) 

Mv.: - És környezetvédelem természetesen a mai Naptár kínálatában. 2002 elején még az előző kor-

mány indította el a nemzeti agrár- és környezetvédelmi program keretében a környezetkímélő gazdálko-

dás támogatását. A program keretében korábban megkötött támogatási szerződéseket a Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Minisztérium azonban most felbontja, arra hivatkozva hogy érvényesíteni kell az Eu-

rópai Unió előírásait. Hatékony-e így az agrár-környezetvédelem, kérdezem vendégemtől, a Környezet-

védelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkárától, Gombos Andrástól, jó reggelt. 

Gombos András: - Jó reggelt kívánok. Hát mielőtt erre a kérdésre választ adnék, szabad legyen 

megjegyezni, hogy ennek a programnak az elindulása egy koherens, összefüggő programban 1990-

ben jelent meg, jelesül az SZDSZ korszakváltás programjában fogalmazódott meg ez a kérdés elő-

ször. 2002-ben valóban az előző kormány idején indult el ez a program, úgy ahogy a felvezetőben 

elhangzott, sajnálatos módon akkor nem volt hozzá forrás és a forrás 2002 végén és 2003-ban indult 

el amelyik nemzeti forrást jelentett és nemzeti forrás tartott egészen 2003 végéig... 

Mv.: - Annál is inkább adódik a kérdés hogy miért kell megváltoztatni valamit, ami jó? 

G.A.: - 2003 végéig illetve 2004 május elsejéig működött ez a rendszer és 2004 május elsején 

léptünk be az Unióba. Ez viszont az jelentette, hogy bekapcsoltunk az uniós támogatási formába, 

amely 80 százalékos Uniós forrást jelent és csak 20 százalékos nemzeti forrásra van szükség. Ebből 

az következik, hogy lényegesen megnőtt a forrás lehetősége, jelesül 3,8 milliárd volt korábban ez a 

forrás, és most a 2004-ben induló programoknál ez közel 20 milliárd forintot jelent. Nyilvánvaló a 

régi nemzeti forrásból működő programnál más volt a pályázati lehetőség, más volt a pályázati rend-

szer, és az Uniós forrásnál is más a pályázati rendszer, és más az intézményrendszer, ami ehhez szük-

ségeltetik. 

Mv.: - Fordítsuk ezt le a saját nyelvünkre államtitkár úr hogy értsük. Tehát hány megkötött szer-

ződés felbontásával jár mindez? 

G.A.: - 2003-ban volt összesen 5000 szerződés, amit 2004. január elsejével felbontottak a gaz-

dák, nyilván közös megegyezés formájában és összesen maradt 175 szerződés erre az évre, amelyik 

a régi rendszerben működött volna, ugyanakkor a többiek az új rendszerbe, tehát az uniós rendszerbe 

kapcsolódnak be. Tehát 175 olyan szerződés van az FVM-ben, mert hiszen ennek a gazdája az FVM, 

amelynek valamilyen módon való továbbélését vagy pedig a megszűntetését... 

Mv.: - És mire lehetett pályázni, tehát kik pályázhattak? 

G.A.: - Természetesen azok akik megfeleltek azoknak a kiírásoknak, és ezt most hosszú volna 

elsorolni, hogy kik voltak azok, akik pályázati rendszerben pályáztak az elmúlt időszakban. Az új 

rendszer, amelyik most szeptember elsejével lesz meghirdetve, és reményeim szerint meghirdetésre 

kerül már a héten, de szeptember elsejei hatállyal, ez már normatív alapon működik, tehát nem pá-

lyázati rendszerben, és lényegesen magasabb lehetőségek vannak, és ami nagyon fontos, hogy ami az 

Unió által megszabott rendben és megszabott források felhasználásával... 

Mv.: - És ez miért jó egy magyar gazdának? 

G.A.: - Azért, mert garanciát jelent, mert az Unió szabja meg azt, hogy például a terület alapú 

támogatáson túlmenően milyen lehetőségek vannak, és ezek pluszforrásként jönnek be, hogy ha azo-

kat a korlátozásokat bevállalja a gazda, amik ebben a programban leírásra kerültek. 

Mv.: - Az Unió szabja meg, hogy milyen lehetőségek vannak és ezért jó egy magyar gazdának? 

Még mindig nem értem. 

G.A.: - Nem, ez a garanciát jelenti, tehát függetlenül attól, hogy milyen kormány van, függetlenül 

attól az Unió garantálja azt, hogy ez a rendszer öt éven keresztül működni fog, és ilyen támogatási 

összegeket kell adni erre a támogatási formára. Ez garancia mert az Unió az így működik, hogy ga-

ranciát jelent a különböző támogatások, közpénzeknek a felhasználásával. 

Mv.: - Hát feltéve ha odáig eljut az a magyar gazdálkodó. 
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G.A.: - Hát reményeim szerint odáig eljut... 

Mv.: - Akár önerejét tekintve akár pályázati képességét tekintve. 

G.A.: - Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kell íratni pályázatot, csak a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési hivatalhoz kell benyújtani, bizonyos okmányokat ki kell tölteni, ugyanúgy mint a 

területalapú támogatások esetében, ugyanilyen formában fog ez a rendszer is működni normatív ala-

pon kapják meg a gazdák a forrást. De természetesen az ellenőrző rendszer is ott van mögötte, mert 

az Unió vigyáz az állampolgárai által befizetett összegekre és annak a felhasználására. A gazdák 5 

százalékát fogják megvizsgálni, kvázi elszámoltatni majd a későbbiek folyamán, hogy valóban arra 

használták fel azt az összeget, amire az kiosztásra illetve kifizetésre került. 

Mv.: - Hát szinte lassan már egy csoda ez az egész Unió vagy minden csodát az Uniótól várunk.  

G.A.: - Igen, ezért akartunk az Unióhoz csatlakozni. 

Mv.: - És mit várhatunk a magyar kormánytól, szaktárcától ebben az ügyben? 

G.A.: - A KvVM és az FVM szakértői közösen dolgozták ki több mint egy hónappal ezelőtt ezt 

a rendeletcsomagot, mert ez egy rendeletcsomagban fog megjelenni, és az FVM-től kellene megkér-

dezni azt, hogy miért nem hirdették meg még ezt a mai napig sem. 

Mv.: - Egy kicsit gonoszkodok, de ön erősebb lesz érdekérvényesítésben mint az elődje? Ugye 

Kiss Zoltán gyakran ült itt velünk a Hír TV-ben és éppen azért mondott le, mert hát nagyon sok 

gondot vélt felfedezni. 

G.A.: - Na most a gondok azok megvannak, és a gondok azok megmaradtak, és én nem azt gondo-

lom, hogy erősebb leszek, hanem talán más a szituáció, mint amikor ő küzdött nagyon keményen ezekért 

a dolgokért. Énnekem bizonyos mértékig szerencsém van ebben a kérdésben, mert az Uniós csatlakozás 

után kerültem ebbe a pozícióba, és az Uniónak a kényszere az segített engem ebben a munkában... 

Mv.: - Ő akkor éppen azt mondta, hogy nem tudja érvényesíteni gyakorlatilag a nemzeti agrár-

környezetvédelem érdekeit. 

G.A.: - Igen, amikor ő lemondott, akkor valóban az Unió még nem döntött arról, hogy milyen 

módon és milyen összegekkel tudja támogatni ezt... 

Mv.: - Akkor lehet, hogy ha egy kicsit várt volna, akkor ő is szerencsés helyzetbe kerül? 

G.A.: - Lehetséges. A döntés az június 20-án történt, és ő pedig június 30-ával mondott le, tehát 

volt egy ilyen szerencsétlen összejátszása a dolgoknak. Én úgy gondolom, hogy van esélyünk arra és 

nem is nekünk, hanem elsősorban a gazdáknak van esélyük arra, hogy ebben az új típusú támogatási 

formákban hozzá tudjanak jutni azokhoz a forrásokhoz, amelyekkel a helyben maradást, talán jobban 

lehet biztosítani, mint az eddigi támogatási formában. 

Mv.: - Az új kormányprogram, amit tegnap nyilván ön is kézhez kapott mit ígér? 

G.A.: - A kormányprogram nyilvánvaló általánosságot ír, mint minden kormányprogram. 

Mv.: - Ez miért nyilvánvaló? 

G.A.: - Mert minden kormányprogram, amit én eddig olvastam a rendszerváltás óta, mindegyik 

általánosságra tett ígéretet, mert hiszen nem lehet konkrét témákat felsorolni, mert azok olyan hosz-

szúak lennének, hogy regényt lehetne belőlük írni. A fő csomópontokat jelzi, és úgy gondolom, hogy 

ebben a kérdésben is vannak utalások, vannak mondatok amelyek ezt a támogatási formát és ezt a 

gazdálkodási formát preferálni fogják... 

Mv.: - És önök még hisznek az ígéretekben. 

G.A.: - Én ebben hiszek, tehát meg tudjuk valósítani. 

Mv.: - Hát így legyen, számon fogjuk kérni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. 
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6.2.11. NVT   
(2004. október 12., www.fvm.hu) 

Dr. Németh Imre: A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben 20 milliárd forint jut a kedvezőtlen 

adottságú területek kompenzációs támogatására és 40 milliárd forintot lehet felhasználni az agrár-

környezetgazdálkodási célokra.  

- A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (NVT) lehetőség van a kedvezőtlen adottságú területek 

kompenzációs támogatására és az agrár-környezetgazdálkodási támogatások folyósítására is - han-

goztatta Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kedden Budapesten, sajtótájé-

koztatón. 

Az agrártárca irányítója ismertette azt a két minisztériumi rendeletet, amely a kedvezőtlen adott-

ságú területek kompenzációs támogatásáról, illetve az agrár-környezetgazdálkodási támogatások 

igénybevételének lehetőségeiről intézkedik.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben három évre - nemzeti társfinanszírozással együtt - összesen 

184 milliárd forint áll rendelkezésre a különböző támogatások finanszírozására. Ebből mintegy 20 

milliárd forint jut a kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatására és hozzávetőlegesen 

40 milliárd forintot lehet felhasználni az agrár-környezetgazdálkodási célok segítésére - mondta Né-

meth Imre. 

A kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatásának célja a miniszter szerint az, 

hogy a gazdálkodás eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti 

tényezők hatásait részben enyhítse. A kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók a gazdálkodási 

tevékenységtől függően területalapú támogatást kaphatnak, amelyet nem kell visszatéríteniük.  

Németh Imre aláhúzta: a rendszer nem a korábbi aranykorona alapon működik, hanem egy 

komplex közgazdasági értékelés alapján, amelyet különböző statisztikai számításokkal alá kell tá-

masztani, ezt az EU tételesen is ellenőrzi.  

Támogatást kaphatnak azok a termelők, akik egyebek között gyepként, illetve tömegtakarmányt 

termelő szántóterületként használják az általuk művelt területet.  

Németh Imre rámutatott: nem támogathatók azok a gazdálkodók, akik területükön őszi vagy 

tavaszi búzát, rizst, napraforgót, kukoricát, cukorrépát, burgonyát, valamint zöldség- és ipari növé-

nyeket termesztenek.  

A támogatás mértéke attól függ, hogy a kedvezőtlen adottságú területet a gazdálkodó miként 

hasznosítja. Ahol ugyanis fennáll a földhasznosítás megszüntetésének veszélye, mert rossz minőségű 

a föld és alacsony jövedelmezőségű, továbbá a térségben alacsony a mezőgazdasági népesség is, ott 

évente és hektáronként 85,9 eurót kaphatnak támogatásként.  

Azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági termelés elsősorban a környezet megőrzését, védel-

mét szolgálja, továbbá célja az idegenforgalmi potenciál fenntartása is, ott a támogatás mértéke 10,94 

euró hektáronként és évenként. 

A támogatás mértéke függ a területnagyságtól. Egy és ötven hektár között 100 százalékos a tá-

mogatási összeg. Az 51-100 hektár közötti terület megművelője 90 százalékos, a 101-300 hektár kö-

zötti területé 80 százalékos, a 301-500 hektár közöttié 70 százalékos, az 501 hektár feletti területé 

pedig 50 százalékos támogatásra jogosult.  

A támogatási kérelmeket postai úton kell elküldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) területileg illetékes megyei kirendeltségéhez. Ebben az évben a kérelmeket október 15-e és 

november 26-a között kell benyújtani, míg a jövő évtől évente március 1-31. között lesz esedékes a 

benyújtás.  

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő ter-

melési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható tájhasználat kialakítása, ennek 

függvényében pedig a környezet állapotának javítása, valamint a gazdaságok életképességének és 

gazdasági hatékonyságának növelése - szögezte le Németh Imre.  
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Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramban támogatás nyújtható a szántóföldi agrár-környe-

zetgazdálkodási tevékenységekhez, továbbá a gyepgazdálkodáshoz, az ültetvénygazdálkodás agrár-

környezetgazdálkodási céljainak megvalósításához. Emellett támogatás adható a vizes élőhelyekhez 

kapcsolódó, továbbá az extenzív állattartáshoz kötődő, valamint a különböző kiegészítő agrár-kör-

nyezetgazdálkodási programokhoz. A támogatás - kivéve az extenzív állattartáshoz kapcsolódó prog-

ramokat - terület alapú.  

Egy gazdaságon belül több agrár-környezetgazdálkodási célprogram is támogatható. Ám az ál-

lattartás esetében csak egy célprogramot lehet támogatni, továbbá egy mezőgazdasági parcellára szin-

tén egy területalapú célprogram alapján igényelhető támogatás. Ez utóbbi esetben kivételt képez, ha 

ugyanazon parcellához kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoportban szereplő 

program kapcsolható. A pályázatokat ez esetben is úgy kell benyújtani, mint a kedvezőtlen adottságú 

területek kompenzációs támogatásának igénylése esetén.   

Forrás: MTI 
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6.2.12. Kárpótolják az agrár-környezetvédelmi program károsultjait  
(2004. október 25., hétfő 13:17, Magyar Rádió Online) 

Tíz hónapja nem kapják meg korábban odaítélt járandóságukat a biogazdák. Kárpótlás-

hoz jutnak előbb-utóbb azok, akik uniós tagságunk miatt agrár-környezetvédelmi programmó-

dosításra kényszerülnek.  

Az idei évre járó hazai költségvetési forrásból származó, a biogazdálkodást szolgáló támogatást 

nem kapta meg a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület, ezért a több mint 400 tagot számláló 

szervezet perközösséget hozott létre.  

- Október 7-én küldtem el miniszter úrnak azt a levelet, amiben megnyugtató választ kérek arra, 

hogy az egész jelenlegi agrár-környezetvédelmi program beindításával miért késlekednek, miért nem 

fizetnek - mondta Bodnár György, a szervezet elnöke. 

Az egyesület több mint 400 tagjával a szakminisztérium még két évvel ezelőtt kötött szerződést 

a biogazdálkodás támogatására, most viszont a szakminisztérium a gazdák információi szerint, egy-

oldalúan felrúgva a szerződést az idei év első nyolc hónapjára járó támogatást nem akarja kifizetni.  

Kárpótláshoz jutnak előbb-utóbb azok, akik uniós tagságunk miatt agrár-környezetvédelmi prog-

rammódosításra kényszerülnek. Az agrárminisztérium sajtófőnöke azt mondja, hogy valóban szerző-

désmódosítást ajánlott azoknak, akik 2002-ben léptek be az agrár-környezetvédelmi programba, mert 

a nemzeti támogatási rendszer megszűnt az uniós csatlakozással, és helyette uniós program indult. A 

kettő együtt nem működhet. De ezzel a gazdálkodókat nem éri kár.  

- Akik átálltak az új rendszerre, azok számára elveszett 8 hónap, cserébe viszont jövőre, vélhe-

tően az év elején, illetve decemberben, az év végén dupla támogatást fognak kapni. Ebben lényegesen 

nagyobb összegekhez lehet jutni, és lényegesen többen vehetnek részt - mondta Dékány András.  

Dékány András megjegyezte, hogy a gazdák többsége meg is értette, hogy az új rendszerrel 

jobban jár. A mintegy 300 jelentkező között harmincan, negyvenen vannak, akik még nem fogadták 

el az ajánlatot, velük tárgyal a minisztérium. Ha ők nem állnak át az új rendszerre, nem kaphatnak 

támogatást - tette hozzá.  

Kérdeztük, hogy idén kifizetnek-e már valamennyit az új programban járó pénzből, hiszen az 

Unió december elsejétől megengedi ezt.  

- Az Unió természetesen megengedi, de november közepéig lehet pályázni, kicsi az esélye annak, 

hogy még az idén támogatáshoz jussanak, legkorábban a jövő év elején kapják meg a támogatást a 

gazdálkodók.  

 

Varga Imre, Nánási Anikó 
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6.2.13. Szanyi: az agrártámogatásokat száznál kevesebb ember teszi el  
(2004. december 2.,  FigyelőNet) 

Magyarországon az agrártámogatások összegének 90 százalékát száznál kevesebb ember „teszi 

el" - mondta Szanyi Tibor korábbi FVM politikai államtitkár a Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság tanácskozásán, csütörtökön, Budapesten.  

A „Lobbizás: egy kihasználatlan törvényes lehetőség az érdekérvényesítésben" konferencián 

Szanyi (aki jelenleg a GKM politikai államtitkára) bírálta a hazai viszonyokat. 

Mint mondta: aggasztóan magas a korrupció mértéke, s ezen csak a szabályozó-rendszerek egy-

szerűsítésével, közmegegyezéses politikai akarattal lehet érdemben változtatni. Az EU 2005 első fe-

lére várja a tagállamok javaslatait a jogszabályi rendezésre, a nagyobb átláthatóság megteremtésére.  

A politikai államtitkár elképesztőnek nevezte azt az FVM-es tapasztalatát, miszerint Magyaror-

szágon az agrártámogatások összegének 90 százalékát száznál kevesebb ember „teszi el". 

Igaz, az Európai Unió egészében sem sokkal jobbak az arányok -tette hozzá. Az ágazatban érin-

tettek 20 százalékának jut a pénzek 80 százaléka. Szanyi bírálta ezt a pazarló rendszert, rosszul és 

fölöslegesen elköltött pénznek neveztek az agrártámogatási forrásokat.  

Brüsszelben egyébként 3 ezer cég 10 ezernél több lobbistája dolgozik, s ők szigorúan betartják a 

korrupciómentes érdekérvényesítés szabályait, az inkorrekteket maguk közösítik ki az ottani társa-

dalmi közegből.  

Az államtitkár megjegyezte: a magyar lobbistákra sok feladat vár, sőt, a maguk ügyében is jobban 

kellene lobbizniuk, ugyanis Magyarországon még mindig nem született meg az e fontos tevékenysé-

get szabályozó törvény. 
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6.2.14. Németh Imre: Idő kell a pályázatok elbírálásához  
(2004. december 7., kedd 17:51, Magyar Rádió Online ) 

A földművelésügyi miniszter szerint minden jogos igénylő megkapja a környezetvédelmi 

agrártámogatást.  

- Október közepe óta fizethetnék a környezetvédelmi támogatást, de még nem kezdték meg.  

- A termelők októberben adták be a támogatási kérelmeiket - mondta Németh Imre. Több mint 

30 ezer termelő nyújtott be ilyen pályázatot. Ennek a jogosságát és feltételeit el kell bírálni. Ehhez 

megfelelő időre van szükség. Minden jogos igényt ki fogunk tudni elégíteni, várhatóan a következő 

évben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az idei évre eső rész nem kerül kifizetésre a termelők-

nek.  

- Nem hibásak egy kicsit abban, hogy ilyen későn érkeztek be a pályázatok?  

- Épp a környezetkímélő gazdálkodás volt az, amelyik hosszú viták forrásává tette a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Tervet. Ennek pedig az az oka, hogy korábban elindítottunk már egy Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Programot, és annak révén meghirdettünk különféle pályázatokat, az Európai Unió 

pedig azokat a pályázatos feltételeket nem fogadta el, bármennyire is szerettük volna. Arra intett 

bennünket, hogy próbáljuk meg a rendszert egyértelművé tenni és egyszerűsíteni. Ezek a viták júli-

usban zárultak le. Úgy gondolom, hogy az európai uniós csatlakozást követően rövidesen elfogadásra 

került a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, természetesen az induló évben néhány hónap csúszás meg-

bocsátható. Remélhetőleg jövőre már működik a rendszer. Kettőn áll a vásár, a termelőkön és a kifi-

zető ügynökségen. Úgy látom, hogy itt nem lehet a kifizető ügynökségre mutogatni, hiszen túl sok a 

hiba, amely a beadott kérelmekben van. Ezek korrekcióját meg kell tenni, hogy itt ne kelljen pénzeket 

visszafizetni az Európai Uniónak, hisz ha ezt nem tettük volna meg, csak két hét alatt kifizettük volna 

a pénzt, várhatóan az egyharmadát a pénznek visszaszedte volna az Európai Unió a hibák arányában.  

 

Bánkúti Gábor 
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6.2.15.Vidékfejlesztési pénzeket csoportosítana át az FVM  
(Budapest, 2004. december 14., kedd, MTI) 

A vidékfejlesztési források egy részét a közvetlen kifizetésekre kívánja átcsoportosítani az ag-

rártárca, amely még az idén javaslatot küld erről az Európai Bizottságnak. 

Maácz Miklós, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vidékfejlesztési fő-

osztályvezetője az MTI-nek egy keddi szakmai konferencián Budapesten elmondta: az FVM az Eu-

rópai Unió által támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv ez évi keretéből 14,2 milliárd forintot kí-

ván átcsoportosítani a Magyarország által finanszírozott uniós területalapú támogatásokhoz. 

A EU közvetlen támogatási jogcímen az uniós támogatottsági szint 25 százalékát biztosítja az 

idén, amelyet nemzeti költségvetésből ki lehet egészíteni 55 százalékos szintig. Erre a kiegészítésre 

kívánja az FVM átcsoportosítani a júliusban Brüsszellel jóváhagyott, ez évre 53 milliárd forintos 

keretösszegű NVT támogatásának egy részét.  

Több zöld szervezet december elején sajtótájékoztatón tiltakozott a kormány vidékfejlesztési po-

litikája ellen, mert gyanújuk szerint az agrártárca az idén harmadik alkalommal próbálja meg a főként 

kistermelők környezetbarát termelésére juttatható forrásokat a nagyüzemi támogatások javára átcso-

portosítani. 

Maácz Miklós az átcsoportosítást azzal magyarázta, hogy az FVM szerint az októbertől decem-

berig rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a gazdák nem lennének képesek lehívni az NVT összes 

ez évre rendelkezésre álló forrásait. 

Figeczky Gábor nem osztja ezt az álláspontot, mert tudomása szerint az átcsoportosítást legin-

kább érintő agrár-környezetvédelmi pályázatra például 33 ezer pályázat érkezett be, amely hatszoros 

túljelentkezés.  

Maácz Miklós elismerte, hogy valóban az eredeti keretet meghaladó forrásigénnyel jelentkeztek 

a pályázók agrár-környezetvédelemre, azonban a szigorú előírások teljesítése kapcsán a pályázatok 

jelentős részénél az FVM-nek "félelmei" vannak. 

A főosztályvezető elismerte ugyanakkor, hogy az átcsoportosítás egyben költségvetési kényszer 

is, hiszen a fel nem használt uniós vidékfejlesztési forrásokkal csökkenthető a központi büdzsének az 

a terhe, amelyet a közvetlen kifizetések mellé adható nemzeti kiegészítés jelentene. 

Figeczky Gábor, a WWF Magyarország természetvédő szervezet programvezetője szerint gaz-

daságilag azért lenne elhibázott döntés az átcsoportosítás, mert az agrártárca olyan forrásokról mond 

le, amelyekhez négyszeres mértékű uniós társfinanszírozás jár. "Ehelyett pedig olyan célra jut pénz, 

amelyre az EU megengedi, hogy saját magunk adjunk támogatást" - tette hozzá a programvezető. 

Maácz Miklós elmondta, hogy az átcsoportosítás nem egyedi kezdeményezés, hiszen az EU 10 

új tagállamából az összes mezőgazdasági ország ilyen kérelemmel folyamadott Brüsszelhez. 
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6.2.16.A KvVM Agrár-környezetgazdálkodási Horizontális Munkacsoportjának állás-
foglalása a vidékfejlesztési források átcsoportosítási szándékáról  
(Budapest, 2004. december 15.) 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Agrár-környezetvédelmi Horizontális Munkacsoportjának 

állásfoglalása 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban 2003. október 8. óta működő Agrár-környe-

zetvédelmi Horizontális Munkacsoport - melyben a Magyar Tudományos Akadémia, a Földművelés-

ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi Tanács és a zöld civil szerve-

zetek delegáltjai is részt vesznek - a következő állásfoglalást teszi a  

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési források átcso-

portosítási szándékával kapcsolatban: 

 

A KvVM Agrár-környezetvédelmi Munkacsoportjának 2004. december 7-i ülése napirend sze-

rint foglalkozott a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv helyzetével. Ennek egyik legsürgetőbb kérdése a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által legújabban kezdeményezett forráselvo-

nás/átcsoportosítás az NVT kereteiből a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre. 

 

Az átcsoportosítási tervezet szerint 2004-ben 25 %, 2005-ben 20 % és 2006-ban 15 % mértékben 

kívánják a forrásokat a vidékfejlesztéstől elvonni. Tudomásunk szerint csak az agrár-környezetgaz-

dálkodási intézkedésekre eddig 31.000 támogatási kérelem érkezett a Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Hivatalba. Ennek és a többi vidékfejlesztési intézkedésre beérkezett igényeknek a feldolgo-

zása után derülhet csak ki, van-e átcsoportosítható maradványkeret. 

 

A horizontális munkacsoport megtárgyalta a fenti kezdeményezést, és az alábbiak szerint foglalt 

állást: 

 

1.) Az EU vidékfejlesztési politikája az Európai Tanács lisszaboni és a göteborgi ülésének 

következtetéseivel összhangban a fenntartható fejlődés iránti átfogó orientációt követi. Ez 

utóbbi következtetéseinek megfogalmazása során is kiemelték azt a tényt, hogy az Agenda 2000-

el összefüggésben az európai agrárpolitika „fokozottabban irányuljon a fogyasztók élelmiszerbiz-

tonságára, az élelmiszerminőségre, termékdifferenciálásra, az állatjólétre, a környezetminőségre 

és a természet, a vidék állapotának megőrzésére vonatkozó növekvő igény kielégítésére.” 

 

2.) A fenti pontban kitűzött célok eléréséhez a 2004. július 20-án jóváhagyott Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseinek mielőbbi hatékony végrehajtására van szükség. 

 

3.) A vidékfejlesztési terv végrehajtása még el sem kezdődött, ezért nem átcsoportosításra, 

hanem az NVT-ben 2006-ig megtervezett források bővítésére kellene tervezetet készíteni, a szük-

séges nemzeti önrész növelése és rendelkezésre bocsátása mellett.  

 

4.) A közös kormányzati felelősség alapján a Munkacsoport nem átcsoportosítást, ha-

nem jelentős nemzeti forrásemelést, az agrártámogatások belső arányainak 
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megváltoztatását tartja szükségesnek a környezet- és természetvédelem, valamint a vidék 

népességmegtartó képességének növelésére. 

 

Jelen állásfoglalásunk tartalma összhangban van vidékfejlesztés iránt elkötelezett civil szer-

vezetek állásfoglalásával. 

 

 

Budapest, 2004. december 15. 

 

 

 

 Dr. Gombos András  Dr. Kiss Róbert 

 munkacsoport elnöke munkacsoport vezetője 
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6.2.17. Ellenzi az agrár-környezetvédelmi források átcsoportosítását a KvVM 
(Budapest, 2004. december 16., csütörtök, MTI) 

- A környezetvédelmi tárca ellenzi az agrár-környezetvédelmi források tervezett átcsoportosítá-

sát, amely kapcsán a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium még az idén javaslatot kül-

dene az Európai Bizottságnak. 

Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) politikai államtitkára 

az MTI-nek csütörtökön elmondta: a magyar kormánynak nem lehet célja, hogy ezeket a forrásokat 

átcsoportosítsa. 

"A zöldtárca államigazgatási és politikai szinten ellenezni fogja ezt a szándékot" - hangoztatta az 

államtitkár. 

Az FVM kedden közölte, hogy az Európai Unió által támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

ez évi keretéből 14,2 milliárd forintot kíván átcsoportosítani a Magyarország által finanszírozott uniós 

területalapú támogatásokhoz.  

Az átcsoportosításon belül az agrár-környezetvédelem 19,8 milliárd forintos ez évi kerete a ter-

veknek megfelelően 8 milliárd forinttal csökkenne. 

"Az ország megítélését és hitelét csorbítaná ez a lépés, miután olyan három évre szóló feltételeket 

változtatna meg decemberben az FVM, amelyekről Brüsszellel még július végén állapodott meg" - 

vélekedett Gombos András. 

Hozzátette: megérti, hogy az FVM bizonyos területeken forráshiány miatt nem tud segíteni a 

gazdáknak, de ezt nem az agrár-környezetvédelmi források terhére kell megoldani. 

Az államtitkár elmondása szerint az EU egy "előzetes tájékozódás" során már leszögezte, hogy 

elfogadhatatlannak tart egy ilyen átcsoportosítást. 

Több zöld szervezet már december elején tudomást szerzett a vidékfejlesztési források egy rész-

ének átcsoportosítási szándékáról, és már akkor tiltakozásukat fejezték ki. Gombos András jelezte, 

hogy osztozik a civil szervezetek aggályaiban. 
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6.2.18. A KvVM képviselőjének levele Dr. Nyujtó Ferenc helyettes államtitkárhoz 
(Budapest, 2004. december 16.) 

Dr. Nyujtó Ferenc elnök úr részére 

 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság 

 

 

Budapest  

Kossuth L. tér 11. 1055 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Hivatkozva a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság által 2004. október 15-i ala-

kuló ülésén elfogadott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság (NVT MB) Ügy-

rendje „Az NVT MB munkarendje" szakaszának e) és f) pontjára („ e., Az ülésekre szóló meg-

hívót és a tervezett napirendet a tagok számára legalább 15 munkanappal az ülést megelőzően az 

elnök megküldi.„ és „f., Az NVT MB ülésének napirendi pontjaihoz szükséges dokumentumokat a 

tagok számára legalább 10 munkanappal az ülést megelőzően el kell juttatni.”), a 2004. december 

17-re meghirdetett soron következő ülés nem tekinthető összehívottnak, ebből adódóan határozatké-

pesnek. 

Az ülésre szóló meghívót és a háttéranyagokat e-mailen egyrészt 2004. december 10. 18.01-kor, 

másrészt 2004. december 15. 11.01-kor küldték meg részemre. Így az e) és az f) pontokban rögzített 

eljárásrendet nem tartották be. 

Jelezni kívánom továbbá a következő visszásságokat is: 

• a 2004. december 10-én 18.01-kor e-mailben érkezett végleges ügyrendben még a „Döntési 

joggal rendelkező tagok” között 40. helyen szerepel a „Nemzeti Park Igazgatóságok", ame-

lyet a 2004. december 15.-i 11.01-es anyagban érkezett ügyrend meg sem említ. Kérjük a 

nemzeti park igazgatóságok képviselőjének szakmailag indokolt visszavételét; 

• a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az alakuló ülésre szóló meghívó és a jelö-

lésre való felkérés csak az alakuló ülést követően, 2004. október 18.-án érkezett. Ennél fogva 

nem tudtuk érdekeinket képviselni az ügyrend-tervezet elfogadása során; 

• a megküldött emlékeztetőben nem szerepel, hogy az alakuló ülésen mely szervezetek dele-

gáltjai jelentek meg, és döntöttek végül az ügyrendről. 

Kérem Elnök Urat, hogy a fent említettek figyelembevételével és betartásával az NVT MB ülését 

egy új - az eljárási rendnek megfelelő - időpontra kitűzni szíveskedjék. 

 

Budapest, 2004. december 16. 

 

Üdvözlettel: 

 

a KvVM,  

mint NVT MB tag képviselője 
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6.2.19. Vitatott agrárpénzek 
(2004. december 17., Magyar Nemzet, 1. oldal) 

Csatlakozott tegnap a környezetvédelmi tárca azokhoz a szakmai és civil szervezetekhez, ame-

lyek ellenzik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) azon elképzelését, amely 

szerint agrár-környezetvédelmi forrásokat csoportosítana át a területalapú támogatások fedezetéül. 

 

Gombos András, a környezetvédelmi tárca politikai államtitkára úgy nyilatkozott, a magyar 

kormánynak nem lehet célja, hogy ezen forrásokat átcsoportosítsa, ezért a zöldtárca államigazgatási 

és politikai szinten ellenezni fogja ezt a szándékot. – Az ország megítélését és hitelét csorbítaná ez a 

lépés, miután olyan három évre szóló feltételeket változtatna meg decemberben az FVM, amelyekről 

Brüsszellel még július végén állapodott meg – nyilatkozta a távirati irodának Gombos András.  

Az átcsoportosításról lapunkban többször közölt híreket az FVM kedden hivatalosan is megerő-

sítette. 

 

Nagy Ottó  
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6.2.20. 15 milliárd forintnyi támogatást kaphatnak jövőre a sertés- és baromfite-
nyésztők (2004. december 17. 18:00, Kossuth Rádió, Esti Krónika) 

Kristóf Gábor: - Majdnem 15 milliárd forintnyi támogatást kaphatnak jövőre a sertés és barom-

fitenyésztők, akik egyébként egy fillért sem kapnának. Az agrárminiszter azt mondja, hogy ez a pénz 

az idei évről kerül a jövő évi keretbe. Lévai Károly interjúja.  

Lévai Károly: - Milyen döntést hozott a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programfelügyeleti bi-

zottsága? Németh Imre agrárminiszter.  

Németh Imre: - A bizottság nagy többséggel elfogadta, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

támogatási keretéből 14,2 milliárd forint kerüljön átcsoportosításra olyan tevékenységek támogatá-

sára, amelyek az EU-ból nem kapnak közvetlen támogatást, de a létükhöz, életben maradásukhoz 

szükségesek ezek a források. Tehát legfőképpen a sertés és baromfitenyésztők részére tudjuk bizto-

sítani, hogy ha a jövő évben az átcsoportosítás megtörténik, akkor bizonyos támogatásokat fenn tu-

dunk tartani.  

Lévai Károly: - Több környezetvédő illetve agárszervezet azt kifogásolta, hogy azokat az agrár-

könyezetvédelmi forrásokat kurtítják meg, amelyekre többszörös túljelentkezés volt. Ha minden igaz, 

akkor több mint 30 ezer pályázat érkezett, és ráadásul ezeket a programokat az unió kiemelten támo-

gatja. Olyannyira hogy egy magyar forint mellé négyet ad, azaz négyszeres a támogatás, és így ösz-

szességében e szervezetek szerint több tíz milliárd forinttól esnek el a magyar termelők vagy ha úgy 

tetszik a magyar költségvetés.  

Németh Imre: - Egyetlen fillér sem vész el, ennek éppen az ellenkezője történik. Itt a 2004. évi 

pénzügyi maradvány átcsoportosításáról van szó. A töredék évben sem Magyarország, sem a velünk 

együtt csatlakozó 9 ország nem tudja kielégíteni a környezetgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési 

feltételeket, és nem is tudnánk igénybe venni ezt a forrást. Ezt a 2004. évi pénzügyi maradványt 

csoportosítjuk át száz százalékos mértékben az állattenyésztőkhöz. Ezzel a lehetőséggel rajtunk kívül 

az összes csatlakozó ország élt már. 
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6.2.21. Forráselvonás az agrár-környezetvédelemben - az EU-ban bízik a KvVM  
(Budapest, 2004. december 20., hétfő, MTI) 

Az agrár-környezetvédelmi források tervezett átcsoportosítása kapcsán a környezetvédelmi tárca 

bízik az Európai Unió elutasító döntésében, ezért nem kezdeményez államigazgatási lépéseket a Föld-

művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szándékának megakadályozására - mondta 

Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) politikai államtitkára az 

MTI-nek hétfőn. 

Az államtitkár hangoztatta: a KvVM továbbra is határozottan ellenzi az agrártárcának azt a ja-

vaslatát, hogy az EU által támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) ez évi keretéből 8 milliárd 

forintnyi agrár-környezetvédelmi forrást csoportosítson át közvetlen kifizetésekre. 

Gombos András közölte, hogy a javaslatot az NVT-t felügyelő Monitoring Bizottság múlt pén-

teki ülésén jóváhagyta, így azt az FVM most már elküldheti Brüsszelbe. Az államtitkár ugyanakkor 

a Monitoring Bizottság összetételének meghatározása kapcsán bírálta az FVM-et. "Nem igazán ele-

gáns dolog az FVM részéről olyan testületet felállítani, ahol a szavazatok 40 százalékát az FVM 

munkatársai képviselik" - fogalmazott Gombos András. Hozzátette: az sem elegáns, hogy csak har-

cok árán sikerül elérni, hogy nemzeti parkok képviselői is részt vegyenek egy ilyen kérdés megvita-

tásában. 

Az államtitkár hozzátette: ugyanakkor a tanácskozáson résztvevő brüsszeli képviselő megnyilat-

kozásával világossá vált, hogy az EU nem ért egyet az FVM álláspontjával a kérdésben. 

"A brüsszeli szakértő egyértelműsítette, hogy nem fogja támogatni az átcsoportosításra vonat-

kozó javaslat keresztülvitelét az Európai Bizottságon, ha azt az agrártárca beadja" - hangoztatta Gom-

bos András utalva az EB mezőgazdasági főigazgatóságát képviselő Fernando Fonseca szavaira. 

Az államtitkár kitért arra is, hogy az EU-s társfinanszírozású agrár-környezetvédelmi és más vi-

dékfejlesztési források átcsoportosítására az FVM által tervezett módon még csak lehetőség sincs. 

Magyarázata szerint ugyanis az EU csupán a mintegy 20 milliárd forintos keret nemzeti finanszíro-

zású hányadát engedélyezné más jogcímen felhasználni, márpedig az FVM 8 milliárd forintot érintő 

átcsoportosítási terve az uniós részarányt is érintené. Ezeken a jogcímeken 80 százalékot ad az EU 

20 százalékos magyar hozzájárulás mellé.  

Gombos András szólt arról, hogy szerinte az EU már csak azért sem támogatja majd a javaslatot, 

mert a Közösségi Agrárpolitika támogatási rendszere épp az FVM kezdeményezésével ellenkező 

irányban mozdult el már 2000-ben is, és ez az irány erősödik fel 2007-től. Utalt arra, hogy az EU-ban 

a 2007-től kezdődő költségvetési időszakra vonatkozóan születtek már döntések a vidékfejlesztési 

támogatások arányának növelésére a közvetlen kifizetések rovására. 
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6.2.22. Beszélgetés a vidékfejlesztési pénzek átcsoportosításáról 
(2004. december 21. 17.45, Kossuth Rádió, Kék bolygó,  
Riporter: Mangel Gyöngyi) 

Mangel Gyöngyi: - A múlt héten két alkalommal is ülésezett a vidékfejlesztéssel foglalkozó 

Érdekegyeztető Fórum. A pénteki tanácskozás után a földművelési szaktárca bejelentette, hogy az 

agrár-környezetvédelmi illetve vidékfejlesztési uniós pénzek egy részét át kívánják csoportosítani 

más agrárterületekre. A döntés ellen többen tiltakoztak. A javaslat hátteréről kérdeztem az agrártárca 

politikai államtitkárát, Pásztohy Andrást.  

Pásztohy András: - Az EU-s szabályrendszer lehetővé teszi, hogy a három éves forráskeretből 

átlagosan 20 %-ot átcsoportosítsunk a területalapú egyszerűsített támogatás területére nemzeti kiegé-

szítésére. Ezért döntöttünk úgy hogy mintegy húsz százalékot kérünk átcsoportosítani a brüsszeli bi-

zottságtól hogy járuljon hozzá. A fő érv az, hogy minden létező uniós forrást a mezőgazdaság, maxi-

málisan a vidékfejlesztés, környezetgazdálkodás érdekében használjon ki. Azt a lehetőséget nem sza-

bad megengedni, hogy valamilyen oknál fogva források akadjanak el, ne tudják a magyar gazdálko-

dók igénybe venni. Mintegy 14 milliárd forint az az összeg, amelyet át lehetne csoportosítani a nem-

zeti kiegészítő támogatásokra, de ezt a forrást – ha sikerül átcsoportosítani – elsősorban a nehéz hely-

zetben lévő ágazatok, sertés, baromfi és a tejágazat szereplőinek kellene valamilyen formában oda 

jutatni, hiszen rendkívül elmaradott a versenyképességük, komoly környezetvédelmi beruházásokat 

kell végrehajtani, olyan szerveződést kell elősegíteni, amellyel fel tudják venni a versenyt az uniós 

társaikkal.  

Mangel Gyöngyi: - Nagyon sok gazda pályázik agrár-környezetvédelmi pénzekre azért, hogy 

környezetbarát módon gazdálkodjanak, sokan gondolkodnak biotermelésben, legeltetésben. Náluk 

nagyon hiányzik ez a pénz.  

Pásztohy András: - Igaz, de ha például egy vállalkozás mondjuk környezetgazdálkodási igényt 

jelent be, mondjuk megkapja a 30 %-ot a gabona, olaj és fehérjenövényekre területalapú támogatás-

ként és amennyiben elnyerné a kérelmet, hogy ő környezetkímélőbben akar gazdálkodni, akkor még 

kap hozzá 20-25 ezer forintot. A forrásokat okszerűen, célszerűen használjuk fel. 2004, 2005, 2006-

ban többszörösét kapják meg a környezetgazdálkodók is területalapú támogatás címén vagy más cí-

mén a gazdálkodáshoz. Inkább ezt az utat kell választani, nevezetesen hogy átcsoportosítjuk a nehéz 

helyzetben lévő ágazatok felzárkóztatására fordítva az összeget, minthogy elvesszen a forrás. Valaki 

igényli a támogatást, el kell bírálják, hogy megkapja-e, és ha igen, el kell bírálni a felhasználás lehe-

tőségét.  

Mangel Gyöngyi: - Ez minden pályázatnál így van, nem? 

Pásztohy András: - Igen, de ha nem tudja az ország igénybe venni ezt a 180 milliárdot maximá-

lisan, hanem csak 146-ot, akkor a többi elvész a magyar gazdálkodó elől. Nem véletlen hogy a tíz 

csatlakozó országból 9-en kérik ezt a lehetőséget, mert ők is hasonló helyzetben vannak, hogy nem 

tudják igénybe venni maximálisan az erre a célra fordítható összeget, és ezért teszi lehetővé a brüsz-

szeli Bizottság, hogy más célra – amit a nemzeti agrárhelyzet igényel – át lehessen csoportosítani.  

Mangel Gyöngyi: - Az EU hosszútávú mezőgazdasági tervének iránya a vidékfejlesztés, a ré-

giók erősítése, és ezen belül a környezetbarát gazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás. Ha Önök most 

a pénzt olyan területre kívánják átvinni, ami nagyüzemi gazdálkodás, gabonatermesztés vagy nagy-

üzemi sertéstenyésztés, baromfitenyésztés, akkor az ellentétes az eredeti célokkal, nem a környezet, 

a természet megóvását, védelmét szolgálja.  

Pásztohy András: - Meg kell nyugtassam a T. Hallgatóságot és mindenkit, hogy nem erről van 

szó, igazából az a cél hogy minden létező forrás a magyar mezőgazdaság, környezetgazdálkodás ér-

dekében fel lehessen használni. Az unió célja egyébként kettős, egyrészt az árutermelést úgy támo-

gatni, hogy a verseny domináljon, és a környezetterhelést figyelembe véve egy versenyképes jöve-

delmező gazdálkodás legyen, míg azokon a területeken, ahol nem szabad vagy nem érdemes áruter-

meléssel foglalkozni, mert a talaj, a környezet ezt nem teszi lehetővé, ott igenis 
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környezetgazdálkodást kell folytatni. Erdőtelepítést, tájgazdálkodást, környezetkímélő technológiá-

kat kell alkalmazni, amiről szól a környezetgazdálkodás támogatása is és a kedvezőtlen adottságú 

területek támogatása, az állatjóléti, higiéniai követelményeknek való megfelelés támogatása. Nem 

arról van szó, hogy itt a forrásokat el akarnánk venni, és máshova csoportosítani, hanem arról, hogy 

úgy tűnik, hogy ebbe a felgyorsult folyamatba a három év helyett két év áll rendelkezésünkre a for-

rások felhasználására. Nehogy beragadjanak súlyos milliárdok az uniós költségvetésbe, ezért próbál-

juk átirányítani azon ágazatokba, ahol szintén hallatlan lemaradások vannak, és az ő felzárkózásukat 

segítendő ezzel.  

Mangel Gyöngyi: - Amennyiben ez így van, akkor mi az oka annak, hogy az én információm 

szerint a Környezetvédelmi Minisztérium és természetvédő szervezetek tiltakoznak ez ellen az átcso-

portosítás ellen.  

Pásztohy András: - Vélhetően ők úgy látják hogy ezzel csorbulhat a környezet- és tájgazdálko-

dásra fordítható összeg, és nem számolnak azzal, hogy ha nem tudjuk igénybe venni, márpedig száz 

százalékos forrást nehéz igénybe venni, főként ilyen megkésett időpontban, mert 2004-re biztos nem 

tudjuk igénybe venni. Jórészben át lehet vinni a következő évre, a 14 milliárd forintot ha nem tudnánk 

igénybe venni akkor elveszne számunkra. A tárca vezetése fontosnak tartja a táj- és környezetgazdál-

kodás kérdését is, de felelősséggel tartozik a más ágazatokban dolgozó termelő gazdálkodók iránt is, 

és a kormányzatnak az a felelőssége, hogy maximálisan a forrásokat okszerűen, célszerűen használja 

ki. Tiszteletben tartva a társtárca véleményét, is a környezetvédők véleményét is, de kicsit racionáli-

sabb gondolkodás sem árt ha az uniós csatlakozást követően a kormányzatot jellemzi.  
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6.2.23. A magyar agrárgazdaság helyzete az uniós csatlakozás után  
(Budapest, 2004. december 22., szerda, MTI) 

A magyar kormány biztosítja az európai uniós források igénybevételéhez szükséges intézményi 

hátteret, valamint a társfinanszírozáshoz szükséges nemzeti forrásokat annak érdekében, hogy a me-

zőgazdaságban minden uniós forrást fel lehessen használni - húzta alá Pásztohy András, a Földmű-

velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára a Magyar Agrármunkaadói Szövet-

ség tanácskozásán szerdán Budapesten. 

Az államtitkár kitért arra is, hogy a mezőgazdaság számára fontos nemzeti kiegészítés – amely 

jelenleg 30 százalék – a törvényi előírásoknak megfelelően szerepel a 2005.. évi költségvetésben. A 

jövő évben a magyar mezőgazdaság támogatására 328 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Pásztohy András jelezte, hogy a vidékfejlesztésre szánt forrásokat szeretné az agrárkormányzat 

minél gyorsabban és hatékonyabban eljuttatni azokba a kistérségekbe, ahol fel kell gyorsítani a szer-

kezetváltást és segíteni kell a mezőgazdaságból kiszorulók foglalkoztatását. 

Az FVM politikai államtitkára jelezte, hogy az EU- csatlakozást követő hónapokban több gond 

is adódott, főként az uniós támogatások kifizetésénél. Példaként említette, a területalapú támogatások 

kifizetésének előrehozását, amelyet december l-je helyett már október közepén megkezdtek, ám a 

sietség odavezetett, hogy mintegy 48 ezer igénylő hibásan töltötte ki a különböző adatlapokat és így 

nekik nem lehet folyósítani az uniós támogatásokat. Ez mintegy 25 százalékos hibaarány az államtit-

kár szerint tarthatatlan. 

Pásztohy András arról is beszélt, hogy a magyar felajánlott gabonakészletek teszik ki az uniós 

intervenciós felvásárlási keret több mint 60 százalékát. Ez a minisztériumi vezető szerint azt jelzi, 

hogy még több hiányosság van a magyar gazdálkodók piaci szemléletében. 

Az államtitkár úgy vélekedett, Magyarország uniós csatlakozása a mezőgazdaságban tevékeny-

kedők számára piaci stabilitást hozott. Példaként említette, hogy a gabonaárak az intervenciós lehe-

tőség hatására több ezer forinttal magasabbak, mint anélkül volnának. Így a kukorica ára 14-15 ezer 

forint volna tonnánként az intervenciós lehetőség nélkül, most pedig ez 20 ezer forint felett van. 

Az államtitkár szerint az agrárium jól felkészült a csatlakozásra, mivel sikerült a gazdálkodók 

pénzügyi helyzetét stabilizálni, a meglévő hitelállomány szerkezetét átalakítani. Ez utóbbi 2001-ben 

még 300 milliárd forintot tett ki, és 80 százaléka éven belüli hitel volt. Az idén már az agrárhitelek 

összege 470 milliárd forintra rúgott ugyan, ám 80 százalékuk ötéves, vagy annál hosszabb futamidejű 

volt. 

Szabadkai Antal, a Magyar Agrármunkaadói Szövetség főtitkára az MTI-nek elmondta: a me-

zőgazdaságban a befektetések megtérülése az átlagosnál hosszabb, ezért viszonylag kevesebben vál-

lalják, hogy a mezőgazdaságba invesztáljanak. Ugyanakkor az árbevételarányos nyereség is alacsony, 

általában 2 százalék körül mozog átlagosan, de van olyan év is, amikor a gazdálkodás nullszaldós 

vagy veszteséges. Jelenleg a magyar mezőgazdaság a GDP-ből 5,5 százalékkal részesedik, az agro-

business, amelybe beleszámítják az agrárkereskedelem és a feldolgozóipar teljesítményét is, a GDP 

12,5 százalékát teszi ki. 

Az agráriumban 6.000-7.000 nagyvállalkozás, további 60-70 ezer közepes vállalkozás és 600-

700 ezer kis- és mikrovállalkozás tevékenykedik jelenleg Magyarországon. 

A mezőgazdaságban teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 105-115 ezer fő között mozog. 

Emellett sokan részmunkaidőben, idénymunkában, esetleg hobbiszinten foglalkoznak mezőgazda-

sággal, mezőgazdasági árutermeléssel. 
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6.2.24. Vidékfejlesztés - félreértés a támogatás-átcsoportosításnál – FVM  
(Budapest, 2004. december 29., szerda, MTI) 

Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint a vidékfejlesztési pénzek 

átcsoportosítását illetően félreértés alakult ki a zöld szervezeteknél és a környezetvédelmi tárcánál. 

A miniszter szerdán sajtótájékoztatón elmondta: a vidékfejlesztési forrásokból az agrártárca ki-

zárólag az idei keretből csoportosítana át elsősorban maradványpénzeket, és azokat is részben kör-

nyezeti célokat szolgáló tevékenységekre fordítaná. 

Zöld szervezetek korábban tiltakozásukat fejezték ki az agrártárca vidékfejlesztési politikája el-

len, mert tudomásuk szerint a minisztérium a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv népszerű támogatásaiból 

minden évben forrásokat helyezne át a szántóföldi növénytermesztés Magyarország által finanszíro-

zott közvetlen kifizetései javára. Az idei keret több mint 14 milliárd forintos megkurtítási kezdemé-

nyezését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéium (KvVM) is ellenzi.  

Németh Imre hangoztatta, hogy a tárca egyszeri átcsoportosításként csak az idei vidékfejlesztési 

pénzeket csökkentené, ugyanis szavai szerint keletkezett egy fel nem használt keret. 

"Mivel a májusi EU csatlakozás és az NVT júliusi elfogadása miatt csonka évünk volt 2004-ben, 

ezért a pályázók egy része eleve nem is tudta elvégezni a támogatás fejében elvégzendő feladatokat, 

továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal sem tudta lefolytatni a biztonságos kifizetéshez 

szükséges ellenőrzéseket" - mutatott rá a miniszter. 

Németh Imre cáfolta, hogy a szántóföldi növénytermesztés támogatása miatt helyeznék át a vi-

dékfejlesztési támogatásokat.  

Elmondása szerint a tárca a pénzeket elsősorban állattenyésztéssel foglalkozók számára csopor-

tosítaná át olyan meg nem térülő beruházásokra, amelyek környezeti célokat szolgálnak. Példaként 

az állatjóléti beruházások támogatását említette. 

A miniszter a koppenhágai szerződésre hivatkozva elismerte, hogy technikai megfontolásokból 

az átcsoportosításnál a pénzeket a főként szántóföldi növénytermesztés támogatását szolgáló közvet-

len kifizetések nemzeti kiegészítésére juttatnák, és az erre a célra már betervezett költségvetési forrást 

felszabadítván támogatnák az állattenyésztést. 

"Ha az átcsoportosítás nem történik meg, akkor jövőre a tárca nem tudja támogatni az állatjóléti 

és egyéb állattenyésztési beruházásokat, mert a közvetlen kifizetések nemzeti hányada és az agrárhi-

telek állam által fizetett kamatterhei felemésztik a lehetőségeket" - jelezte Németh Imre. 

A miniszter szerint "sántítanak" a zöldek érvei az átcsoportosítást illetően, ugyanis a forráselvo-

nás által leginkább érintett agrár-környezetvédelmi támogatásokra beérkezett mintegy 30 ezer pályá-

zat 60 százaléka szántóföldi növénytermesztésre vonatkozik.  

A miniszter kitért arra, hogy nagyra értékeli a KvVM törekvését a tudatos, fenntartható környe-

zetgazdálkodás elősegítésére, de szavai szerint az agrártárca felelőssége több ennél. 

"Tekintettel kell lenni a mezőgazdaságban zajló átmeneti időszakra és közvetetten támogatást 

kell biztosítani olyan ágazatok versenyképességének növelésére, amelyek megsegítését közvetlenül 

az EU nem engedélyezi" - emelte ki. 

Megjegyezte, hogy az állatállomány évek óta tartó csökkenését meg kell fékezni, különben az 

ágazat és a növénytermesztési szektor egyensúlya felbomolhat.  

A miniszter szólt arról, hogy vidékfejlesztésre még az átcsoportosítás esetén is az idén háromszor 

annyi pénz jut, mint a megelőző években és ez tendencia mindenképpen tovább folytatódik a jövőben. 
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6.2.25. Az FVM „Tájékoztatás az uniós forrásból származó agrártámogatásokról” 
címmel kiadott közleménye  
(Budapest, 2004. december 30.) 

 

Tájékoztatom az érintett mezőgazdasági termelőket, hogy az Európai Unió közös forrásaiból 

származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő tá-

mogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános 

feltételeiről szóló 6/2004. (I.22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevéte-

lének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendeletben szereplő jogcímekre   

2005. január 1-től 

kezdődően - további intézkedésig - a pályázatok és kérelmek befogadását felfüggesztem.   

Ezen időpontot megelőzően a rendeletben meghatározott feltételek szerint támogatási jogosult-

ságot szerzett igénylők részére a támogatások kifizetése folyamatos.   

 

Németh Imre 
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6.2.26. Az FVM felfüggeszti a nemzeti hatáskörű támogatások pályázatait  
(2004. december 31., péntek, MTI ) 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium január elsejével felfüggeszti azoknak 

a pályázatoknak és kérelmeknek a befogadását, amelyek a nemzeti hatáskörben nyújtott támo-

gatások ez évi keretére vonatkoztak.   

A szaktárca közleménye szerint a szombatig a rendeletben meghatározott feltételek szerint támo-

gatási jogosultságot szerzett igénylők részére a támogatásokat folyamatosan kifizetik.   

Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter elmondta, hogy az agrártámogatási 

rendszerben az európai uniós támogatás mellett nemzeti támogatások is nyújthatók. Ez a szisztéma 

azonban csak a Brüsszel által engedélyezett tevékenységekre és külön meghirdetett rendszer alapján 

működhet.   

- Ezt a rendszert addig tudjuk fenntartani, amíg arra az adott évi költségvetés lehetőséget ad, 

illetve azt az EU nem tiltja le - mutatott rá a miniszter. A 2004. évi pályázatok felfüggesztését azzal 

magyarázta, hogy a nemzeti támogatás 2005. évi keretének működtetésére vonatkozóan meg kell 

várni a költségvetési feltételek biztosítását.   

Németh Imre utalt arra, hogy a költségvetési keret biztosításához a 2004. évi vidékfejlesztési 

maradványpénzek átcsoportosítását jóvá kell hagyatni Brüsszellel, ami "hosszabb" időt vesz igénybe. 

A miniszter szerdán sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ha ez az átcsoportosítás nem történik meg, 

akkor 2005-ben a tárca nem tudja támogatni a nemzeti támogatások terhére az állatjóléti és egyéb 

állattenyésztési beruházásokat.   
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6.2.27. Életbe lépett a közös európai uniós agrárpolitika reformja 
(Brüsszel, 2005. január 1., szombat, MTI) 

Életbe lépett január elsejétől az Európai Unió közös agrárpolitikájának (CAP) reformja, amely-

nek kulcseleme, hogy a közvetlen uniós mezőgazdasági támogatásokat teljes mértékben függetlenítik 

a termelt mennyiségtől. 

Az újabb reformcsomag a piaci rendtartás radikális átalakítását tartalmazza, és elsősorban a ti-

zenöt régebbi tagállamra vonatkozik, mivel az idén csatlakozott új országokkal sok tekintetben már 

a reformot előrevetítve folytatták a csatlakozási tárgyalásokat és állapodtak meg. A 2003 júniusában 

elfogadott reform elvei alapvetően megegyeznek azokkal, amelyeken a CAP közelmúltban végzett 

felülvizsgálata is alapult, közülük a legfontosabbak a közvetlen jövedelemtámogató kifizetések elvá-

lasztása a termeléstől, a közösségi áraknak a .világpiaci szinthez történő közelítése, illetve összevont 

farmtámogatási rendszer bevezetése. 

Egyelőre a gyakorlatban tíz EU-tagállam - Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Olaszország, 

Luxemburg, Portugália, Svédország, Nagy-Britannia és Írország - vezeti be az új rendszert. 2006-ban 

csatlakozik hozzájuk Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Görögország és Finnország, majd az 

új tagországokra is kiterjed a rendszer: előbb 2007-ben várhatóan Málta és Szlovénia - két kevésbé 

jelentős agrártermelő állam -, legkésőbb 2009-re pedig a többi új tagország - Magyarország, Ciprus, 

Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia - is teljes egészében átveszi 

a reformokat. A most csatlakozott országok átmenetileg az egyszerűsített, területalapú kifizetések 

rendszerét is választhatták (az utóbb említett nyolc élt is ezzel a lehetőséggel), viszont a későbbiekben 

közvetlenül térhetnek át az új rendszerre, nem kell visszakanyarodniuk a közvetlen kifizetések ha-

gyományos szisztémájához. 

A rendszer egyelőre a gabonafélék, a tej és a hús esetében érvényes. 2006-tól kapcsolódik be a 

dohány, a gyapot és az olívaolaj ágazata, a Magyarországot is jelentősen érintő cukorreform halasz-

tódik. A reform értelmében ` az EU nem a mennyiségre, hanem a minőségre illetve a környezetvé-

delmi, fogyasztóvédelmi, állategészségügyi szempontokra összpontosít a támogatások odaítélésekor. 

Szinte bizonyos, hogy arányaiban nő a kisebb termelők támogatása, és visszaesik a nagygazdaságoké. 

A módosítások révén nagyobb teret kap az uniós agrárkiadásokban a vidékfejlesztés, amelyben szin-

tén kiemelt szerep jut a környezet- és állatvédelemnek, illetve a minőségnek. Életbe lép egy olyan 

pénzügyi mechanizmus is, amely megakadályozza, hogy a kiadások túllépjék az engedélyezett maxi-

mumot. 

A módosításokra egyfelől azért volt szükség, mert az EU szeretné fokozatosan minél inkább piaci 

alapúvá tenni agrárstratégiáját, valamint csökkenteni az éves uniós büdzsé legnagyobb hányadát ki-

tevő mezőgazdasági kiadásokat (2005-ben 49,1 milliárd eurót, teljes büdzséjének több mint 46 szá-

zalékát fordítja az EU agrárkiadásokra). Másrészt nemzetközi nyomás is nehezedett az unióra a vi-

lágkereskedelmi tárgyalások keretében, mivel eddigi rendszere bátorította a termelés mennyiségi nö-

velését, és a túltermelés felé tolta a farmereket. Mariann Fischer Boel agrárbiztos - a reform életbe 

lépését Brüsszelben üdvözölve - le is szögezte, hogy az EU fontos jelzést küld a világkereskedelemi 

tárgyalásokra, növelve az esélyét azok pozitív kimenetelének a 2005-ös hongkongi folytatáson. 

Fischer Boel úgy vélte, a reform nyomán az uniós agrártermelők valódi vállalkozókká válnak. 

A reform az Európa Bizottság szerint a termelőket piacképesebbé teszi, az adófizetőknek nagyobb 

átláthatóságot biztosít, a fogyasztóknak nagyobb választékot és jobb minőséget garantál, világszinten 

pedig tisztességesebb versenyt tesz lehetővé. 
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6.2.28. NVT átcsoportosítás  
(Budapest, 2005. január 4., kedd, MTI) 

Tekintettel kell lenni a mezőgazdaságban zajló átmeneti időszakra, és közvetetten támoga-

tást kell biztosítani olyan ágazatok versenyképességének növelésére, amelyek megsegítését köz-

vetlenül az EU nem engedélyezi 

- Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint a vidékfejlesztési pénzek 

átcsoportosítását illetően félreértés alakult ki a zöld szervezeteknél és a környezetvédelmi tárcánál. 

A miniszter sajtótájékoztatóján elmondta: a vidékfejlesztési forrásokból az agrártárca kizárólag 

az idei keretből csoportosítana át elsősorban maradványpénzeket és azokat is részben környezeti cé-

lokat szolgáló tevékenységekre fordítaná. 

Zöld szervezetek korábban tiltakozásukat fejezték ki az agrártárca vidékfejlesztési politikája el-

len, mert tudomásuk szerint a minisztérium a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv népszerű támogatásaiból 

minden évben forrásokat helyezne át a szántóföldi növénytermesztés Magyarország által finanszíro-

zott közvetlen kifizetései javára. Az idei keret több mint 14 milliárd forintos megkurtítási kezdemé-

nyezését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) is ellenezi.  

Németh Imre hangoztatta, hogy a tárca egyszeri átcsoportosításként csak az idei vidékfejlesztési 

pénzeket csökkentené, ugyanis szavai szerint keletkezett egy fel nem használt keret. 

"Mivel a májusi EU-csatlakozás és az NVT júliusi elfogadása miatt csonka évünk volt 2004-ben, 

ezért a pályázók egy része eleve nem is tudta elvégezni a támogatás fejében elvégzendő feladatokat, 

továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal sem tudta lefolytatni a biztonságos kifizetéshez 

szükséges ellenőrzéseket" - mutatott rá a miniszter. 

Németh Imre cáfolta, hogy a szántóföldi növénytermesztés támogatása miatt helyeznék át a vi-

dékfejlesztési támogatásokat.  

Elmondása szerint a tárca a pénzeket elsősorban állattenyésztéssel foglalkozók számára csopor-

tosítaná át olyan meg nem térülő beruházásokra, amelyek környezeti célokat szolgálnak. Példaként 

az állatjóléti beruházások támogatását említette. 

A miniszter a koppenhágai szerződésre hivatkozva elismerte, hogy technikai megfontolásokból 

az átcsoportosításnál a pénzeket a főként szántóföldi növénytermesztés támogatását szolgáló közvet-

len kifizetések nemzeti kiegészítésére juttatnák, és az erre a célra már betervezett költségvetési forrást 

felszabadítván támogatnák az állattenyésztést. 

"Ha az átcsoportosítás nem történik meg, akkor jövőre a tárca nem tudja támogatni az állatjóléti 

és egyéb állattenyésztési beruházásokat, mert a közvetlen kifizetések nemzeti hányada és az agrárhi-

telek állam által fizetett kamatterhei felemésztik a lehetőségeket" - jelezte Németh Imre. 

A miniszter szerint "sántítanak" a zöldek érvei az átcsoportosítást illetően, ugyanis a forráselvo-

nás által leginkább érintett agrár-környezetvédelmi támogatásokra beérkezett mintegy 30 ezer pályá-

zat 60 százaléka szántóföldi növénytermesztésre vonatkozik.  

A miniszter kitért arra, hogy nagyra értékeli a KvVM törekvését a tudatos, fenntartható környe-

zetgazdálkodás elősegítésére, de szavai szerint az agrártárca felelőssége több ennél. 

"Tekintettel kell lenni a mezőgazdaságban zajló átmeneti időszakra és közvetetten támogatást 

kell biztosítani olyan ágazatok versenyképességének növelésére, amelyek megsegítését közvetlenül 

az EU nem engedélyezi" - emelte ki. 

Megjegyezte, hogy az állatállomány évek óta tartó csökkenését meg kell fékezni, különben az 

ágazat és a növénytermesztési szektor egyensúlya felbomolhat.  

A miniszter szólt arról, hogy vidékfejlesztésre még az átcsoportosítás esetén is az idén háromszor 

annyi pénz jut, mint a megelőző években és ez tendencia mindenképpen folytatódik a jövőben.  
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6.2.29. Beszélgetés Dékány Andrással 
(2005. január 5. 16.41., Infó Rádió, Info – délután, 
Műsorvezető: Mong Attila, Juhász G., Riporter Herczeg Zsolt) 

Mong Attila: Az agrártárca szóvivője szerint a tavalyi év Magyarország uniós tagságát tekintve 

csonka évnek számít, így a gazdálkodóknak nem volt lehetőségük felkészülni arra, hogy teljesíthető 

vállalásokat tegyenek. Dékány András hangsúlyozta, a forrás átcsoportosításával azt a kockázatot 

kívánták kiszűrni, hogy az esetlegesen fel nem használt pénz elvesszen Magyarország számára. Her-

czeg Zsolt interjúja.  

Dékány András ( szóvivő, Földművelésügyi Minisztérium ) : - Nem átcsoportosításról van szó, 

hanem egy olyan pénznek a hasznosításáról, amelynek a kifizetése kétségessé vált 2004. év végére. 

Az ügy előzménye az, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében az agrártárca meghirdette az 

agrár-környezetvédelmi pályázatokat. Nagyon sok pályázat érkezett egyébként, de látnivaló volt, 

hogy a gazdák nem fogják tudni, mármint a pályázók teljesíteni azokat a feltételeket, amelynek fejé-

ben megkaphatják az európai uniós támogatásokat. Erre egyébként maguk az Európai Unió ellenőrei 

is figyelmeztettek bennünket. Amennyiben pedig a gazdálkodók nem tudják teljesíteni a kritériumo-

kat, akkor nemhogy elesnek a pályázatoktól, de Magyarországot ebből a jogcímből ki is fogják zárni 

a jövőben. Itt maradt tehát olyan 8 milliárd forint, amelyet nem fizettünk vissza az Európai Uniónak 

hanem az FVM javaslata alapján a Kormány úgy döntött, hogy átcsoportosítja a sertéságazat, illetve 

a baromfiágazat támogatására. Olyan ágazatokról van szó egyébként, amelyek európai uniós közvet-

len támogatásban már nem részesülhetnek, viszont hihetetlen nehéz helyzetbe kerültek a kíméletlen 

versenypiaci körülmények miatt. Tehát nem átcsoportosításról van szó, hanem egy ki nem fizethető 

pénz hasznosításáról.  

Heczeg Zsolt: - Idén lesz-e ilyen tranzakció, legyen az átcsoportosítás vagy más? 

Dékány András: - Nem, a kormány eleve úgy fogadta el az agrártárca javaslatát és döntött ennek 

a pénznek a felhasználásáról, hogy egyszeri és kivételes alkalomról van szó, erre is csak azért kerül-

hetett sor, hiszen 2004. az európai uniós csatlakozás szempontjából Magyarország számára átmeneti 

évnek és felemás évnek bizonyult, 2005. teljes év, innentől kezdve már például az agrár környezet-

védelmi beruházásokra szolgáló pályázatokat, amikor kiírja az agrártárca, ezek a pénzek már csak 

erre fordíthatók. Sem átcsoportosításról, sem más technikai, pénzügyi átrendezésről már szó nem 

lehet.  
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6.3. PÁRTOK, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK MEGNYILATKOZÁSAI 
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6.3.1. Támogatásokat az agrárcsatározás helyett  
(2004. március. 24., Gondola) 

Az Európai Unió mezőgazdasági politikájában és agrár-támogatási rendszerében egyre hangsú-

lyosabb szerepet kap az agrár-környezetvédelem, az egészséges, növényvédőszer-maradványoktól és 

genetikai módosítástól mentes élelmiszerek előállítása, a természetes és kultúrtájak fenntartása.   

Nem véletlen, hogy a gazdák növekvő arányban és a hagyományosnál kedvezőbb feltételekkel 

juthatnak e címeken támogatáshoz.  

Magyarország ezen új célokhoz különösen kedvező adottságokkal rendelkezik. A magyar gazdák 

bármely európai országgal összehasonlítva versenyképesek lehetnek a kiemelkedő minőségű egész-

séges élelmiszerek termelésében. Természeti és táji értékeink is kimagaslóak európai szinten. Az ag-

rár-környezetvédelmi támogatások fokozottabb igénybevételével, új, széles körű programok indítá-

sával a hazai vidék új, stabil támogatásokra, uniós piacra, a turizmusból származó jövedelmek foko-

zására kapna esélyt.  

A nyugat-európai gazdák számára hozzáférhető támogatások, programok azonban nem állnak a 

magyar gazdák rendelkezésére. A Medgyessy-kormány tárgyalásainak eredményeként a csatlakozási 

tárgyalások lezárásakor hazánk jutott a legkevesebb területre vetített agrár-környezetvédelmi támo-

gatáshoz a csatlakozó országok közül. A kormányváltás után megszüntették a pályázatokat kezelő 

hivatalt. Nem indultak meg azok az EU-támogatásokra felkészítő programok, amelyek a gazdákat az 

új források megismerésében segítették volna, felkészítették volna őket az uniós támogatások fogadá-

sára. 2004. elején, amikor más területen forrásigény jelentkezett, ismét a szűkös agrár-környezetvé-

delmi előirányzatokhoz nyúlt a kormány.  

A gazdák, a magyar vidék és táj lehet nyertese az uniós csatlakozásnak, ehhez azonban azonnali 

cselekvés szükséges. A Fidesz zöld tagozatának országos tanácsa ezért felszólítja a kormányt, hogy 

soron kívül csoportosítson át forrásokat az agrár-környezetvédelem területére, intézkedjen a támoga-

tási programok, pályázatok meghirdetéséről. A többéves késlekedés hatásai akkor enyhíthetőek, ha 

bemutató és képzési programokat indít a mezőgazdasági tárca a gazdák számára, és hatékony háló-

zatot hoz létre, amely segíti számukra a pályázatok előkészítését. Ha a kormány felébred, és érdemi 

lépéseket tesz az agrár-környezetvédelem területén, ebben számíthat a zöld tagozat szakmai támoga-

tására.  
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6.3.2. Tárcák háborúja: vesztesek a gazdák  
Lemondásával csinált hírverést a környezetkímélő mezőgazdaságnak – 
mondta lapunknak Kis Zoltán 
(2004. június 30., Magyar Nemzet, 10. oldal) 

Továbbra is az agrár-környezetvédelmi program kálváriájával indokolja nemrég bejelen-

tett távozását Kis Zoltán, a szabad demokrata felügyelet alatt álló Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium politikai államtitkára. A Magyar Nemzetnek adott interjújából kiderül: még 

olyan is előfordult, hogy a Földművelésügyi Minisztérium – igaz, csak utalásokkal – levélben 

próbálta rábeszélni az egészség- és környezetbarát termékeket előállító ökogazdákat, térjenek 

vissza a hagyományos támogatási rendszerbe. Híreink ellenére kijelentette: jó volt a viszonya 

Persányi Miklós környezetvédelmi miniszterrel. 

 

Az anekdoták szerint a rendszerváltozáskor csak azért nem lett a kisgazdák jelöltje, mert a szabad 

demokraták előbb keresték meg.  

– Ez csak szóbeszéd. Úgy igaz, hogy mint Duna köröst és ismert mozgolódót 1988-ban elsőként 

az MDF keresett meg. Megvolt azonban a kapcsolatom a Demszky-féle beszélős csapattal is. Az tény, 

hogy ’89 novemberében, a négyigenes népszavazás idején – amiből az MDF kihátrált – együtt dol-

gozva a Fidesszel és az SZDSZ-szel, már remekül kijöttem a kisgazdákkal is. Csak 1992-ben váltak 

el az útjaink: nem tudtam elfogadni, hogy a kisgazdák a kárpótlási törvénnyel mindenkit ráengedtek 

a földárverésekre, a spekulánsokat is, miközben szétverték a téeszeket.  

Maga döntött a sorsáról  

– Pedig a kisgazda múltat lehetett volna kamatoztatni akár Turi-Kovács Béla minisztériumában is.  

– Na persze. Amúgy Turi-Kovácsot mint korábbi környezetvédelmi minisztert és mint a környe-

zetvédelmi bizottság mai elnökét, jó partnernek tartom.  

– Mennyire volt saját döntése a távozás?  

– Teljesen. Előzménye, hogy megpróbáltam tenni az agrár-környezetgazdálkodás ügyéért, de 

nem kaptam hozzá kellő támogatást.  

– Akkor jelentette be a lemondását, amikor kitudódott, hogy az agrártárca hétmilliárd forinttal 

meg kívánja kurtítani az agrár-környezetvédelmi program költségvetését. Ez volt az utolsó csepp a 

pohárban?  

– Ez véletlen egybeesés, de sajnos engem igazolt. Amikor májusban jeleztem a lemondásomat, 

már látszott, hogy ezt a szakterületet nem kezelik a súlyának megfelelően. Egyébként várható volt, 

ami végül történt: Brüsszel nem hagyta jóvá az uniós adófizetők pénzének átcsoportosítását, hiszen 

azt a második pillérnek nevezett mezőgazdasági támogatásként célzottan adták Magyarországnak.  

– Miért nem szerezte vissza a környezetvédelmi tárca az ökogazdálkodás szakterületét a földmű-

velésügyi minisztériumtól, holott korábban az Orbán-kormány ellenzékeként igencsak bírálták a te-

rület átcsatolását?  

– Volt erre kísérlet, de csak annyit tudtunk elérni, hogy az agrár-környezetvédelmi ügyek szabá-

lyozásánál a zöldtárca egyetértési jogot kapott. Ez azonban továbbra sem vonatkozik a pénz felhasz-

nálására, ahol legfeljebb jó tanácsokat adhatunk a földművelésügyi tárcának. Amúgy nem hiszem, 

hogy az agrártárca vonakodása mögött valamilyen különös eltökéltség állna. Csupán arról van szó, 

hogy a minisztérium óriási nyomás alatt áll: hol a tejtermelők, hol a gabonatermelők vagy mások 

próbálnak pluszpénzeket kisajtolni a részükre. Csakhogy ennek az ideje az uniós csatlakozással lejárt, 

az ország nem oszthat ki mindenféle többlettámogatásokat Brüsszel jóváhagyása nélkül. Az agrár-

környezetvédelem ugyanakkor a kitörés esélyét adja a nehéz helyzetbe került gazdáknak.  

– Mit is jelent ez pontosan?  

– Az agrár-környezetvédelem valamennyi mezőgazdasági termelési ágra vonatkozik. Azt jelenti, 

hogy próbáljunk meg olyan módszerekkel gazdálkodni, amelyek valamilyen módon kímélik a 
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környezetet és az egészségünket. Két ágazata van: lehet környezetkímélő módon gazdálkodni a ver-

senyszférában is, és mivel ez a gazdálkodás ma költségesebb, mint a hagyományos, ezért nem vonat-

koznak rá a kvóták és nagyobb összegű támogatásban részesül. A másik ága a táj- és öko-, vagy más 

néven biogazdálkodás, ami sokkal többet jelent annál, minthogy környezetkímélő módszerekkel dol-

gozunk. Itt nemcsak az előállított termékre, hanem a megművelt táj eredeti állapotának megőrzésére 

is oda kell figyelni, azaz el kell mozdulni az extenzív termelés irányába. Ez esetben az érzékeny 

természeti területeken, vagy ott, ahol az árvíz elleni védekezés miatt korlátozzák a gazdák lehetősé-

geit, a biogazdálkodás amúgy is magasabb támogatásán túl még külön kompenzációt is igénybe ve-

hetnek a termelők. A védett és az érzékeny területek itthon összesen 1,9 millió hektárt tesznek ki, de 

egyelőre csak 130 ezer hektáron folyik ökogazdálkodás. Az agrártárca több évre szóló szerződéseket 

köt a kímélendő területeken dolgozó gazdákkal, akik egy előre meghatározott öszszeg fejében vállal-

ják, hogy kímélő módszereket alkalmaznak.  

– Ezt a pénzt amúgy a Földművelésügy és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) hivatalai fizetik 

ki?  

– Egy gazdának, ha át szeretne váltani az ökogazdálkodásra, meg kell keresnie az illetékes ter-

mészetvédelmi igazgatóságot, majd a falugazdászát, de a szerződéskötést és a kifizetést már az FVM 

hivatalai intézik. Tavaly ősszel előfordult, hogy a hivatalok levélben tájékoztatták az ökogazdákat, 

hogy szerződésük hamarosan lejár, s nyilatkozzanak arról: vissza kívánnak-e térni a normatív, tehát 

a hagyományos támogatás rendszerébe? Érzékeltették, hogy ez biztos pénz, ám ha a gazda az öko-

gazdálkodási programban marad, nem biztos, hogy ismét tudnak vele szerződést kötni. Ezután a sze-

rencsétlen jóemberek megijedtek, és sokan inkább a biztos, de kevesebb pénzt választották. Csakhogy 

ez a pénz nem elegendő az ökológiai gazdálkodásra, tehát a termelő előbb-utóbb tönkremegy.  

– Azt mondja, hogy az agrártárca lényegében megzsarolta az ökogazdákat, hogy térjenek vissza 

a hagyományos rendszerbe?  

– Többen megkerestek ezzel a problémával.  

– Ki a felelőse ezeknek a lebeszélő leveleknek?  

– Egyértelműen az agrártárca, de hogy pontosan kicsoda, azt a terület felelőse tudná megmon-

dani.  

– Ez az eljárás nem igazán egyezik a vonatkozó törvények szellemével.  

– Ez így van, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Terv, amit Brüsszelbe is eljuttattunk, azt tartalmazza, 

hogy 2009-re már egymillió hektáron szeretnénk táj- és ökogazdálkodást folytatni. Ez azért nagyon 

fontos Magyarországnak, mert az a hétmillió hektár, amit ma a mezőgazdaság használ, sajnos nem 

tartható meg az intenzív gazdálkodás szférájában. Sokan ugyanis drágán, nem kellő hatékonysággal 

és minőséget termelnek, így ők az élesedő verseny során kiszorulhatnak a piacról. Nekik jelenthet 

megoldást a támogatások második pillére.  

 

Üres ígéretek  

– Informátoraink szerint azonban nem csak az agrártárcával folytatott viták miatt döntött a távo-

zás mellett.  

– Sokat dolgoztunk ezért az ügyért. Azért, hogy a gazdák ne azt mondják: nemzeti parkkal sújtott 

terület vagyunk, hanem ők is járjanak jól azzal, ha megvédik a tájat, ahol élnek, és jó pénzért egész-

séges termékeket állítanak elő. Az agrártárca viszont az üres ígéretek mellé nem kívánt kellő összeget 

rendelni. Amikor Kóródi Mária távozása után felmerült az én nevem is a környezetvédelmi miniszteri 

posztra, azt is feltételül szabtam, hogy az ökogazdálkodás területe az FVM-től kerüljön vissza a kör-

nyezetvédelmi tárcához, illetve minden minisztériumból csoportosítsák át a környezetvédelemhez 

kapcsolódó fejlesztési területeket ide. Erről hallani sem akartak. Megjegyzem, hogy ehhez a kérdés-

körhöz szorosan kapcsolódik a természetvédelmi szempontból érzékeny területek kijelölésének kö-

telezettsége, a Natura 2000 program is. A kormány rendelettervezete közel félmillió helyrajzi számot 

érint, amely tárcaközi egyeztetésen van. Máris megrovást kaptunk Margot Wallströmtől, az EU 
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környezetvédelmi biztosától, aki kifejezte, hogy a késlekedés érzékenyen érintheti az uniós támoga-

tásunkat. Egyszóval, ha most nem döntök a lemondásomról, akkor egy-egy cikken kívül továbbra 

sem foglalkozik senki ezekkel a fontos ügyekkel. A távozásom bejelentése óta viszont közbeszéd 

tárgya lett mindez.  

– Máris kinevezhetjük az agrár-környezetvédelem mártírjának?  

– Ez túlzás, de látni kell, hogy itt áttörésre van szükség.  

– Úgy hírlik, nem volt felhőtlen a viszonya Persányi Miklós miniszterrel.  

– Persányi Miklóssal nem volt problémám, sem szakmailag, sem politikailag.  

– Tudomásunk szerint az is előfordult, hogy Persányi – aki meglehetősen hiú ember hírében áll 

– megtiltotta önnek, hogy nyilatkozzon.  

– Ez nem felel meg a valóságnak. Olyan előfordult, hogy elhallgattak bizonyos akcióinkat, de 

erről Persányi Miklós nem tehet. Tény, hogy a nagyobb horderejű ügyekben mindig ő szerepelt, de 

ez a miniszterség nagy előnye: ha pozitív dolgot kell bejelenteni, azt a tárcavezető teszi, ha pedig 

kevésbé jó hírt, azt rábízhatja valamely államtitkárára. Hogy ki mennyire hiú, nem tudom megítélni, 

mert mint politikus én is az vagyok.  

 

Zöldügyekben lomha a magyar diplomácia?  

– Persányi Miklóst az a bírálat is éri szakmai körökből, hogy túlságosan baloldali tárcává vált a 

környezetvédelmi minisztérium, tehát inkább megtalálják itt a szerencséjüket az MSZP-hez közel álló 

vállalkozók, mint az SZDSZ holdudvarába tartozók. Egyetért a kritikus hangokkal?  

– Ilyen jelenséget nem tapasztaltam. Természetes ugyanakkor, hogy a miniszter úr kabinetjében 

dolgoznak olyan emberek, akiket ő választott ki maga mellé.  

– Kikre gondol?  

– Ezt a kérdést Persányi Miklósnak kell feltenni.  

– Sok, a közvéleményt foglalkoztató ügyben helyben járás tapasztalható. Ilyen Bős, Verespatak, 

a drávai vízlépcső, vagy a betétdíjrendelet esete. Ezek tükrében sikeresnek tartja a tárca elmúlt két 

évét?  

– Bős terén szakmai szinten folyik a háttérmunka, a romániai verespataki aranybányatervek 

ügyében Persányi Miklós folyamatosan konzultált a román féllel és Brüsszel felé is jelezte Magyar-

ország aggályait, a Novo Virjei horvát vízlépcsőtervek esetében pedig odáig sikerült eljutnunk, hogy 

Horvátország kijelentette: egyelőre nem építi fel a gátat.  

– A Külügyminisztérium láthatóan nem szívesen foglalkozik zöld- ügyekkel. Ön is így látja?  

– Van ebben igazság, de ez minden kormány diplomáciai tevékenységére igaz volt.  

– És a betétdíjas csomagolásokról szóló szabályozás késlekedése?  

– A csomagolóanyagok kötelező betétdíjáról szóló rendelet a csomagolóipar és a gazdasági tárca 

miatt valóban késik. Határozott álláspontunk mindvégig az volt, hogy ezt a díjat szigorúan ki kell róni 

az eldobható csomagolások visszaszorítása végett.  

– Hol találkozhatunk a nevével a jövőben?  

– Egyelőre pihenek, illetve a parlament mezőgazdasági és alkotmányügyi bizottságában folyta-

tom a politikai pályafutásomat.  

Huth Gergely  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kis Zoltán. 1954. szeptember 24-én született Jászberényben. 1979-ben a József Attila Tudo-

mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 1983-tól a jásztelki termelőszövet-

kezet jogtanácsosa. 1989-ben lépett be az SZDSZ-be, augusztusban a jászberényi csoport alapítója 
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lett. 1998–2002 között megyei választmányi alelnök. 1993-ban részt vett a párt mezőgazdasági prog-

ramjának kidolgozásában. 1994. októbertől országos ügyvivő. Legutóbb 2003. március 1-jén válasz-

tották újra ügyvivői posztján. 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is képviselővé választották Jászbe-

rényben. 1994. júliustól 1998. júliusig a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára. 1998 

és 2002 között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagja. 2002. áprilisban 

az SZDSZ országos listáján szerzett mandátumot. Június 4-én kinevezték a Környezetvédelmi és Víz-

ügyi Minisztérium politikai államtitkárává, posztjáról nemrég lemondott, de tisztét még a hónap vé-

géig betölti. 
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6.3.3. Font Sándor szerint gondok vannak az agrárfinanszírozásban  
(2004. december 7., kedd 11:56, Magyar Rádió Online ) 

Az ellenzéki szakpolitikus szerint többszörösen is pórul járnak a gazdák, többféle járandó-

ságuk is várat magára.   

A magyar gazdálkodók az ígért kétféle út egyikén sem kapják meg azokat a pénzeket, amelyeket 

meghirdettek - mondta Font Sándor, a Nemzeti Fórum országgyűlési csoport képviselője.  

- A pályázatnál, akik átvergődtek a nagyon nehéz akadályokon és sikeresek voltak, azok azért 

nem jutnak hozzá a pénzükhöz, mert a magyar állam nem tette mellé azt a 20 százalékos önrészt, 

amely nélkül nem adja az Unió a pénzt, ezért aztán nem kötnek szerződést sem, mondta Font Sándor, 

aki így folytatta: Akivel netán szerződést kötöttek, annak pedig a fizetést nem folyósítják. A földalapú 

támogatást, amely úgynevezett automatizmus alapján járna, mintegy 38 ezer forint hektáronként, ezt 

már október 16-ától ki lehetne fizetni. Ez nem történt meg, és az utána megnyílt egyik legígéretesebb 

pályázati pénzalapnak, a nemzeti agrár-környezetgazdálkodási alapnak múlt héten lejárt a pályázati 

határideje. Ebben mintegy 19,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melynek 20 százaléka önrész jelenti 

a magyar állam részéről. A legdrámaibb hírünk, hogy ebből a 19,8 milliárd forintból 8 milliárd forin-

tot elvonnak. Azzal indokolják, hogy kevés pályázat érkezett. Ez nem igaz. 10 ezer fővel számoltak 

és ennek ellenére 30 ezer pályázat érkezett be, tehát háromszorosa. A pályázati pénzalap elvonását 

tehát nem hogy csökkenteni, hanem növelni kellett volna. A csökkenés következtében az Unió érte-

lemszerűen nem fogja kifizetni a ráeső 80 százalékos részt. Az egymillió hektár, amely bevonható 

lenne a nemzeti agrár-környezetgazdálkodásba, így csak 600 ezer hektár lehet, tehát rengeteg eluta-

sított pályázat lesz. Mintegy 40 milliárd forintos kiesést fog jelenteni a gazdáknak ez a pénzalapcsök-

kenés.  

 

Balogh Balázs 
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6.3.4. Veszélyben az agrár környezetgazdálkodás büdzséje? 

(Parlamenti felszólalás, azonnali kérdés, A/13334) (2004.december 13.) 

 

JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Kép-

viselőtársak! A jelenlegi EU-s szabályozások szerint az új tagállamoknak lehetőségük van a mező-

gazdasági támogatások átcsoportosítására. Mint azt valamennyien tudjuk vagy tudnunk kellene, a 

nemzeti vidékfejlesztési terv, ami igen komoly és magas színvonalú munkával kidolgozásra került, 

2004 júliusára fejeződött be. Most olyan információink vannak, hogy a szaktárca tervezi a nemzeti 

fejlesztési tervhez kapcsolódó előirányzatok átcsoportosítását. Amit én magam most föl szeretnék 

vetni: az agrár-környezetgazdálkodási programokhoz kapcsolódó összegekre vonatkozóan is átcso-

portosítási elképzelése van a minisztériumnak? Ez lényegében egy nagyon komoly érvágás lenne 

ennek a feladatellátásnak, a 19,8 milliárdos keretből csaknem 8 milliárdot szeretne a szaktárca átcso-

portosíttatni más területre.  

Hogy miért kérdezek ebben? Egyrészt azért, mert nagyon sajnálnám, ha a kistermelők - többsé-

gében, zömében kistermelők - olyan támogatási lehetőségektől esnének el, ami rendkívül fontos, leg-

alábbis én így ítélem meg; rendkívül fontos számukra, mert ők kicsik. Rendkívül fontos számukra, 

mert olyan hátrányos helyzetű, iparral nem rendelkező, természeti értékeket hordozó területeken gaz-

dálkodnak, ahol nem nagyon van más lehetőség az életben maradásra. Ezért azt kérném a tisztelt 

miniszter úrtól, hogy még egyszer fontolják meg ezen összegek átcsoportosítását.  

Nagyon szeretném, ha az általam feltett kérdésnek a végére, ahol most kérdőjel van (Az elnök a 

csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), oda nem pont kerülne. Kérem megtisztelő válaszát. 

(Taps.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdésre Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési mi-

niszter úr válaszol. Parancsoljon! 

DR. NÉMETH IMRE földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, egy aktuális kérdésről van szó, veszélyről azonban 

nincs szó, hiszen ha visszatekintünk, a megelőző kormány négy éve alatt összesen kétmilliárd forintot 

fordítottak (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.) a környezetkímélő gazdálkodás céljaira. A mi 

kormányunk eddig már ennek több mint a dupláját fordította fele idő alatt, és ezt követően is lehető-

ségünk lesz ezen összegnek a jelentős növelésére.  

Miről is van itt alapvetően szó? A jövő évi költségvetésben 328 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Ennek a forrásnak az elosztásába nagyon nagy mértékben beleszól az európai uniós támogatási szisz-

téma, illetve amit a koppenhágai megállapodás alapján választottunk. Ennek megfelelően a terület-

alapú támogatások, amelyek normatívan kerülnek a termelőkhöz, többszörösére növekedtek, míg 

vannak olyan tevékenységek a mezőgazdaságban, ahol viszont csökken a támogatottság.  

Az ágazatok arányos fejlesztése megköveteli azt, hogy a megtermelt takarmánynövényeket el 

tudják fogyasztani az állatok, és természetesen nem szeretnénk azt, hogy azon ágazatokban, ahol az 

Európai Unió nem nyújt támogatásokat, nagyon nagy számban mennének tönkre a termelők. Én úgy 

gondolom, hogy a lét esélyét, a megmaradás esélyét ezen gazdálkodóknak is biztosítani kell, tehát a 

jelentősen növekvő agrártámogatáson belül nekünk forrást, mozgásteret kell biztosítanunk arra, hogy 

állatjóléti, környezetvédelmi támogatások címén az abrakfogyasztó állattartókat is segíteni tudjuk 

mindazon időszakban, amíg az Európai Unió a notifikált támogatásokat lehetővé teszi. Itt tehát semmi 

másról nincs szó, mint hogy a parlament által várhatóan jóváhagyott költségvetésen belül van egy 

átcsoportosítási kényszerünk; egyeseknek a többlettámogatás helyett, másoknak a létéhez szükséges 

támogatást kívánjuk biztosítani. Kérem, e szerint értékelje ezt a kérdést.  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontválaszra a képviselő úrnak megadom a szót. 
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JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Tisztelt Miniszter Úr! Nem nyugtatott meg a válasz, őszintén 

mondom. Az októberi kiírású pályázatra 40 ezer körüli kistermelő jelentkezett be. Azt gondolom, ez 

a szám mutatja, hogy milyen igény mutatkozik erre a forrásra. Az az indok, hogy az agrár-környezet-

gazdálkodási programokhoz egyébként általunk megtervezett forrásokat most módosíttatjuk, azt gon-

dolom, hogy ez az Európai Uniónál is meglepetést fog majd kelteni, hiszen mi kértük ezt a forrást, és 

egyáltalán nem tartom indokoltnak az agrár-környezetgazdálkodási programoktól való forráselvételt.  

Nem nyugtatott meg a válasz, továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy a kistermelők és 

a környezet védelme a kistermelők érdekeivel összehangoltan nagyon fontos cél, amit Magyarország-

nak teljesíteni kell. (Taps az SZDSZ soraiban és az ellenzéki padsorokban.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontválasz illeti meg a miniszter urat, parancsoljon! 

 

DR. NÉMETH IMRE földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Képviselő Úr! Én nem 

vitatom el, hogy jó a cél, természetesen a környezetkímélő gazdálkodás mindannyiunk érdeke a fenn-

tartható fejlődés érdekében. Én azt szeretném, ha önök is megértenék azt, hogy úgy viszont nem lehet 

gazdálkodást folytatni Magyarországon, hogy ha egyes termelőknek az állatjóléti, környezeti beru-

házásokat meg kell valósítani több tíz millió forint beruházással, ami igazából nem térül meg nekik, 

ez a jövedelmükben alig van benne, az állam még azt a minimális állatjóléti támogatást sem tudja 

adni számukra, akkor az ő lehetőségük a tönkremenetel. Munkahelyek szűnnek meg, vállalkozási 

lehetőségek szűnnek meg.  

Nekünk a vállalkozók létét kell biztosítani, és a 35 ezer forint hektáronkénti támogatásra, ami 

több mint négyszerese a korábbinak, természetesen jól jön még egy 50 ezer forint különtámogatás, 

én ezt nem vitatom. Három év múlva, a 2007-től kezdődő költségvetési évben százszázalékosan meg-

lesz, most viszont én fontosabb (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) célnak 

tartom, hogy a többi termelő is életben maradjon. Kérem, ennek megfelelően értékelje.  
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6.3.5. Pénzelvonás fenyegeti a magyar környezetgazdálkodási programot  
(Parlamenti felszólalás, azonnali kérdés, A/13497) (2004. december 20.) 

JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Kép-

viselőtársak! Másodszor kérdezek ugyanabban a témában: az agrár-környezetgazdálkodási források 

vonatkozásában tenném fel másodszor is ugyanazt a kérdést. Meg szeretném nyugtatni a tisztelt mi-

niszter urat, hogy nem azért kérdezek másodszor, mert nem értettem az első kérdésemre adott választ. 

Azért kérdezek másodszor, mert azt nem tudom elfogadni, és ennek, azt gondolom, meg is vannak az 

érvei.  

Nem tudom elfogadni akkor, amikor meghirdetett pályázat elbírálása nélkül ma 32 ezer kister-

melő vár a döntésre, és elbizonytalanodik akkor, amikor azokat a híreket hallja, hogy csökkennek az 

erre fordítandó források. Nem tudom elfogadni akkor, amikor ebben a Házban is többször felvetődik 

a környezetvédelem kérdése és annak fontossága. Nem tudom elfogadni, hogy más országokra mu-

togatunk, hogy milyen módon kívánják biztosítani számunkra a környezetvédelem oldaláról a biz-

tonságot, ugyanakkor azt tapasztalom, hogy az országon belüli forrásfelhasználásban megváltoznak 

a szaktárca korábbi véleményei. 

Azt hiszem, hogy abból a szempontból sem szerencsés az agrár-környezetgazdálkodási program-

hoz csatolt forrásokat csökkenteni, mert elveszítjük a tekintélyünket, legalábbis abban, hogy valami-

lyen terv szerint haladunk. Elveszítjük a tekintélyünket az Európai Unió előtt.  

Tehát arra szeretném még egyszer felhívni a tisztelt miniszter úr figyelmét, hogy gondolja át, 

kezdeményezi-e Magyarország ezen források átcsoportosítását. Kérem megtisztelő válaszát. (Taps a 

kormányzó pártok padsoraiból.) 

ELNÖK: Németh Imre miniszter úrnak adom meg a szót. 

DR. NÉMETH IMRE földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy már átgondoltam ezt a forrásátcsopor-

tosítást, és erre az átgondolásra a tisztelt Ház kényszerített rá a költségvetés asztalon lévő formájának 

elfogadása kapcsán, amelyre a végszót hamarosan kimondja.  

Én nem tudok a jövő évben úgy odaállni az abrakfogyasztó állatokat tartó emberek elé, hogy egy 

fillér támogatást nem tudok a részükre biztosítani, amikor tudom, hogy ebben a nehéz átmeneti sza-

kaszban, amelyet az Európai Unió jelent, a részükre közösségi támogatást egyetlen fillért nem biztosít 

az Európai Unió, amíg az ön által szorgalmazott, egyébként helyes célokra többszörös területalapú 

támogatást tudunk adni. Nyilvánvaló, hogy egy olyan gazdálkodónak, aki 35 ezer forint területalapú 

támogatást kap, jól jön, ha ennek a kétszeresét kapja, vagy a háromszorosát a gyümölcstermesztés 

tekintetében. Természetesen ő ennek örül.  

De mi van a jövedelemátrendezéssel az Európai Unióban? Azok az emberek, akik eddig sertés- 

és baromfitartásra álltak rá, nem tehetnek arról, hogy megváltoztak a gazdálkodási feltételek. Én úgy 

érzem, felelős vagyok azért, hogy a következő esztendőben az ő helyzetükön enyhíteni tudjak, mert 

csak a nehézségek enyhítéséről van szó. Egyébként ezt a lehetőséget Koppenhágában harcoltuk ki, és 

a velünk együtt csatlakozó országok közül az eddig megkérdezettek mindegyike él ezzel a lehetőség-

gel.  

Mi van a környezetkímélő gazdálkodással? Az elmúlt kétévi támogatáshoz képest így az átcso-

portosítás révén csak háromszorosára növekszik a lehetőség, a Fidesz-kormány négy éve alatt kifize-

tett ilyen típusú támogatásoknak az ötszörösét fogjuk egy év alatt kifizetni; 2005-ben már több mint 

20 milliárdot (Járvás István: Nulla forintot!), és 2006-ban 29 milliárdot. Hiszen egyszeri akcióról van 

szó, mert reméljük, a jövő évi költségvetésben másképp alakul a lehetőség a notifikált támogatások 

tekintetében. Kérem, értsék ezt meg, ez egy kényszerhelyzet az én számomra is. Ezért kerül sor az 

átcsoportosításra.  

Köszönöm a figyelmet.  

ELNÖK: A képviselő úr egyperces viszontválasza következik.  
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JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Tisztelt Miniszter Úr! Én azt gondolom, hogy nem szerencsés 

az ágazatban szereplőket szembeállítani, és arra hivatkozva egy pályázati forrásból átcsoportosítani, 

mert egy másik területen problémák vannak. Én azt gondolom, hogy a kríziskezelés nem ilyen ad hoc 

módon kell hogy történjen.  

Az Európai Unióhoz beadtunk egy nemzeti vidékfejlesztési tervet. Ezt fogadtattuk el; most ezen 

kívánunk változtatni. Nem gondolom, hogy az jó fényt vet, mondjuk, a szaktárcára, ha egyik hónapról 

a másikra változtatjuk meg a hosszú távú elképzeléseinket. Én és az a 32 ezer kistermelő, a zöldszer-

vezetek, a környezetvédelmi tárca nem tudjuk ezt elfogadni.  

Most már csak abban bízom, hogy ha mégis sor kerül az Európai Uniónál ezen forrásátcsoporto-

sítás kezdeményezésére, akkor az Unió nem fog hozzájárulni ehhez. Ilyen módon odakerül a pénz, 

ahová eredetileg terveztük. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.) 

ELNÖK: A miniszter úrnak adom meg a szót.  

DR. NÉMETH IMRE földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Képviselő úr, itt nincs szó 

szembeállításról, itt segítségről van szó, lehetőségről van szó. Az agrár- és vidékfejlesztési költség-

vetés 2,5 százalékáról vitatkozunk.  

A nemzeti vidékfejlesztési terv kialakítása valóban sokáig tartott, itt az ellenzék is többször el-

mondja, hogy 14 változatban készült el. Tudja, miért, képviselő úr? A környezetkímélő gazdálkodás 

fejezetén folyt a vita, hogy a korábban meghirdetett feltételrendet elfogadja-e az Európai Unió, vagy 

nem. Nem kívánta elfogadni. Kikényszerítette, hogy a saját normarendszeréhez igazítsuk ezt az egész 

rendszert. És tudja, hogyan vélekednek az uniós szakértők jelenleg erről? Azt mondták: kíváncsiak 

leszünk, hogy az általatok kialkudott feltételeket miképpen tudjátok betartani. 

Hiszen képviselő úr, arról van szó, hogy a 2004. évre szóló forrásokból szeretnénk átcsoportosí-

tani, amiről ön is tudja, hogy miután július 20-án elfogadtuk a tervet, szeptemberben hirdettük meg, 

és november 26-áig adták be... Az új kérők, akik korábban nem vettek részt a programban, nem tudják 

teljesíteni a kifizetéshez szükséges feltételeket, a kifizető ügynökség pedig ezt nem tudja leellen-

őrizni. Tehát a pénz kifizetésében iszonyú kockázat van, ha ezt megtesszük.  

Ehelyett mi történik? (Járvás István közbeszól.) Egy biztosabb helyre tesszük át ezt az európai 

uniós forrást, amit egyébként az új rendszer kikényszerít, és ezzel párosítjuk a nemzeti társfinanszí-

rozást. Ez az oka, képviselő úr. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.) 
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6.3.6. Koalíciós harc az agrárpénzek elvonása miatt 
(2004. december 21., Magyar Nemzet, 1. oldal) 

 

Koalíciós válságot robbanthat ki az MSZP-s agrárminiszter a vidékfejlesztésre szánt pén-

zek megkurtításával. Információink szerint az SZDSZ tiltakozik Németh Imre tervei ellen, és 

koalíciós egyeztetést tart szükségesnek az ügyben. 

 

Az átcsoportosítást nem támogatja az SZDSZ vezette környezetvédelmi tárca, és Brüsszelben is 

fenntartásokkal fogadták az elképzelést.  

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tájékoztatása szerint a Nemzeti Vidékfejlesztési 

Terv három esztendőre elkülönített forrásainak húsz százalékos csökkentését nagy többséggel támo-

gatta múlt pénteki ülésén a program mellett működő Monitoring Bizottság. Úgy tudjuk, a tárca javas-

lata az agrárminisztérium munkatársainak szavazatával nyerte el az éppen szükséges többséget. Ezzel 

szemben Orosz Sándor, a parlament környezetvédelmi bizottságának szocialista alelnöke nem tá-

mogatta az elképzelést.  

 

Bővebben a 13. oldalon 

 

Nánási Tamás–Nagy Ottó  
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6.3.7. A Fidesz további ötvenmilliárdot adna a mezőgazdaságnak 
(2004. december 30., Magyar Nemzet Online) 

A Fidesz költségvetéshez benyújtott módosító indítványainak megfelelően ötvenmilliárd forint-

tal emelni kellene a jövő évi agrárbüdzsét, hogy a gazdák hozzájuthassanak a nemzeti támogatások-

hoz – mondta Lengyel Zoltán, a párt mezőgazdasági kabinetjének vezetője mai sajtótájékoztatóján. 

 Ha a gazdák nem juthatnak hozzá a nemzeti támogatásokhoz, akkor mind a korábbi, mind az új 

uniós tagállamok termelőivel szemben tovább fog romlani a versenyhátrányuk, ami "a magyar me-

zőgazdaság, a magyar vidék és a magyar gazdák számára végzetes lehet" – mondta a fideszes politi-

kus.  

Hozzátette: a szakminiszter a költségvetési végszavazás előtt egy olyan vitaanyagot küldött az 

érdekképviseleti szervezeteknek, amely 14 milliárd forint átcsoportosítását kezdeményezi a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Terv uniós forrásaiból a nemzeti támogatások kifizetésére.  

„Amennyiben erre sor kerül, akkor ezt a 14 milliárd forintot a magyar gazdák és a magyar vidék 

örökre elveszítik" – jelentette ki a politikus. Emlékeztetett továbbá: „a koppenhágai egyezmény alá-

írását követően mind Medgyessy Péter, mind pedig Kovács László személyes garanciát vállalt arra, 

hogy biztosítani fogják a magyar mezőgazdaság számára a nemzeti támogatásokat, illetve azok kifi-

zetését”.  

Lengyel Zoltán elmondta, amikor a jövő évi büdzsé tervezésekor felvetették: bár főösszegében 

magasabb az agrárköltségvetés, de nem tartalmazza a nemzeti támogatások összegét, akkor Pásztohy 

András politikai államtitkár azzal magyarázta az átcsoportosítást, hogy félő: a pályázók nem tudják 

majd ezeket az összegeket az uniótól lehívni. 
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6.3.8. Agrár-környezetgazdálkodás - SZDSZ: nem a forrásátcsoportosításra (új: 
FVM) (Budapest, 2005. január 5., szerda, MTI)  

A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) nem tudja elfogadni, hogy az agrár-környezetgaz-

dálkodásra szánt múlt évi támogatásból átcsoportosítást hajtson végre a Földművelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztérium - közölte Jüttner Csaba, az SZDSZ országgyűlési képviselője budapesti 

sajtótájékoztatóján, szerdán. Dékány András, az agrártárca szóvivője közölte: az átcsoportosítással 

azt a kockázatot kívánták kiszűrni, hogy az esetlegesen fel nem használt pénz elvesszen Magyaror-

szág számára. 

A képviselő elmondta: komoly nézetkülönbség alakult ki az agrár-környezetgazdálkodási támo-

gatás átcsoportosítása miatt a koalíciós partnerek között, az SZDSZ álláspontja szerint ugyanis a kor-

mánynak vissza kellene vonnia Brüsszelbe eljuttatott javaslatát,  hogy az Európai Unió illetékesei 

hagyják jóvá a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) ilyen irányú módosítását. 

Jüttner Csaba közölte: azért is vissza kellene vonni az átcsoportosításra tett javaslatot, mert 

jelentős presztízsveszteséget okozhat Magyarország számára, ha a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet 

alig néhány hónappal elfogadása után már módosítani szeretné. 

A képviselő elmondta, hogy a múlt évi agrár-környezetgazdálkodási célok támogatására szánt 

19,2 milliárd forint felhasználására 32 ezer pályázat érkezett. Ugyanakkor elismerte, hogy a kormány 

az agrártárca átcsoportosítási javaslatát elfogadta. 

Jüttner Csaba az MTI kérdésére közölte, hogy az átcsoportosítás mintegy nyolcmilliárd forintot 

érintene. Az agrár-környezetgazdálkodási program uniós támogatása 80 százalékos. Azaz ilyen 

arányban finanszírozná a megvalósítandó terveket az unió és csak 20 százalékos nemzeti forrást kel-

lene biztosítani. 

Az idén az agrár-környezetgazdálkodás támogatására mintegy 26-27 milliárd forint áll rendelke-

zésre. 

A képviselő szerint az SZDSZ nem zárkózik el a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv más céljaira 

szánt források átcsoportosításától. Példaként említette a kedvezőtlen adottságú térségek támogatását, 

amelynek pályázati lefedettsége a képviselő adatai szerint 34 százalékos. 

Dékány András, az agrártárca szóvivője a sajtótájékoztatón elhangzottakra reagálva az MTI-

nek elmondta: a kormány, amikor jóváhagyta az átcsoportosítást, azt tartotta szem előtt, hogy a me-

zőgazdaság jelenleg átmeneti időszakban van. Ezért támogatást kívánt biztosítani azoknak az agrár-

ágazatoknak, amelyek nem jutottak közvetlen EU-támogatáshoz. Ebben egyetértés volt a kormány-

ban. A kormány ezt követően juttatta el az NVT módosítására tett javaslatát Brüsszelbe. 

Dékány András hozzátette, hogy a tavalyi év Magyarország uniós tagságát tekintve csonka év-

nek számít. Így a gazdálkodóknak nem volt lehetőségük felkészülni arra, hogy teljesíthető vállaláso-

kat tegyenek. Ezért az agrár-környezetgazdálkodásra szánt múlt évi források felhasználása kétséges-

nek látszott. A forrás átcsoportosításával azt a kockázatot kívánták kiszűrni, hogy az esetlegesen fel 

nem használt pénz elvesszen Magyarország számára. 

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az idén a gazdálkodók várhatóan már felkészültek lesznek, így 

2005-ben nem kell átcsoportosítással számolni.  
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6.3.9. Szocialista intés az agrártárcának 
Környezetvédelmi évértékelő balról és jobbról · Kreált szervezetektől tart 
Orosz (2005. január 5., Magyar Nemzet, 10. oldal) 

Orosz Sándor (MSZP) úgy tartja, hogy környezetvédelmi szempontból jó év volt 2004, a 

képviselő ugyanakkor bízik abban, Brüsszelben meghiúsítják, hogy az agrár-környezetvéde-

lemre kapott uniós pénzeket a magyar Földművelésügyi Minisztérium más területekre csopor-

tosítsa. Illés Zoltán (Fidesz) szintén bírálta az agrártárcát, de szerinte más területeken is nagy 

a baj: az MSZP–SZDSZ-kormány alatt teljesen ellehetetlenült a környezetvédelem ügye Ma-

gyarországon. 

Orosz Sándor környezetvédelmi szempontból jó évként értékelte 2004-et tegnapi sajtótájékoz-

tatóján. Az MSZP környezetvédelmi munkacsoportjának vezetője szerint tavaly komoly eredménye-

ket értek el a területen, példaként a Metallochemia, a budapesti szemétégető ügyének rendezését és a 

Balaton vízminőségének javulását hozta fel. A politikus szerint a képviselőknek a környezetvédelem-

ben is példát kell mutatniuk, ebből a szempontból pedig pozitívumként értékelte, hogy a parlament 

áttért az elektronikus levelezésre, ami a papírfelhasználás csökkenésével járt. 2004 eredményének 

tartotta azt is, hogy a parlagfűirtásra kiküldött felszólítások több mint 90 százalékának eleget tettek 

az érintettek.  

Orosz ugyanakkor bírálta az ellenzék szakpolitikusait, akik „zöldszervezeteket kreálva próbálnak 

felszínen maradni”, és akik a „rémhírterjesztést súrolják” megnyilatkozásaikkal. A képviselő kifogá-

solta, hogy a földművelésügyi tárca az agrár-környezetvédelmi pályázatokra elkülönített összegből 

akarja pótolni költségvetési forrásait. Orosz Sándor szerint egyes fideszes agrárpolitikusok Németh 

Imre szakminiszter álláspontjához közelednek. A képviselő bízik benne, hogy Brüsszel meghiúsítja 

az FVM ez irányú terveit, amely nem válik javára az agrár-környezetvédelemnek.  

Illés Zoltán fideszes képviselő szintén bírálta az agrártárcát, mert az Európai Unió politikájával 

ellentétben a forrásokat nem az agrár-környezetvédelemre és a vidékfejlesztésre fordítják, hanem az 

„agrárlobbi harácsolásának érdekében” használják fel. Mint fogalmazott, „Németh Imre néhány száz 

földbirtokost szolgál, amikor ehhez asszisztál, tönkretéve csaknem 90 ezer agrárvállalkozót”. A po-

litikus értékelése szerint azonban Magyarországon tavaly teljesen ellehetetlenült a környezetvédelem 

ügye is.  

– Persányi Miklósnak már kétszer le kellett volna mondania, először a zöldtárca költségvetése 

egyharmadának elvételekor, másodszor, amikor kiderült, hogy semmit nem sikerült elérnie Verespa-

tak ügyében – jelentette ki a képviselő. Illés úgy véli, hogy az Orosz Sándor által említett eredmények 

is csak részsikerek. A Balaton víztisztasága „a Jó Istennek és nem a kormánynak volt köszönhető”, a 

Metallochemia salakját helyben hagyják az eltakarítás helyett, a rákospalotai szemétégető újjáépítése 

pedig teljes csőd, hiszen az üzemmel állandó gondok vannak, és a ráfordított összegből korszerűbb, 

kisebb égetőt hozhatott volna létre a város. A politikus szerint a parlagfű ügye összetett kérdés, de a 

kormány nem nevezett ki kormánybiztost, aki összefogná a tárcák programjait, így több tíz millió 

megmaradt a költségvetés erre felhasználható forrásaiból. Megjegyezte: Orosz Sándor leginkább ak-

kor vetette el a sulykot, amikor a zöld szervezeteket gyalázta, hiszen éppen a jelenlegi kormány szün-

tette meg a Környezetvédelmi Alapot, amelyből a civil szervezetekre, illetve a környezetvédelmi 

gondok megelőzésére fordíthattak volna pénzt.  

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium lapzártánkig nem reagált megkeresé-

sünkre. 

Török László - Haraszti Gyula  
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6.3.10. Az SZDSZ „Agrár-környezetgazdálkodás - SZDSZ: nem a forrásátcsoportosí-
tásra” címmel 2005. január 5-én megtartott sajtótájékoztatóján kiadott állás-
foglalása 

„Az SZDSZ kéri az EU Bizottságához benyújtott vidékfejlesztési források átcsoportosításának 

visszavonását” 

Az SZDSZ álláspontja az FVM-nek a vidékfejlesztési források átcsoportosítására vonatkozó 

kezdeményezésével kapcsolatban 

2004. január 5. 

 

1. Az SZDSZ már a 2000- ben megalkotott Korszakváltás Programjában, majd a 2002. évi vá-

lasztási programjában is kiemelt cél és feladatként fogalmazta meg az agrár-környezetgaz-

dálkodást, amely a természeti értékek megőrzésén túl sok százezer kistelepüléseken élő em-

bernek ad biztosabb megélhetést, lehetőséget a helyben boldoguláshoz. Az SZDSZ a 2002-

ben lefolytatott koalíciós tárgyalásokon is értékrendjének megfelelően kiemelten képviselte 

az agrár-környezetvédelem és agrár-környezetgazdálkodás ügyét, amelynek eredményeként 

a Medgyessy kormány, majd a 2004. évben alakult Gyurcsány kormány programjában is 

fontos szerepet kapott. 

2. Az SZDSZ véleménye szerint az agrár-környezetgazdálkodás lényege: az agrár-környezetgaz-

dálkodás olyan mezőgazdálkodás, amely úgy gazdálkodik a tájjal és a természeti környezettel, 

hogy megőrzi annak természeti értékeit, támogatási formáival biztos megélhetést és jövőképet 

ad a vidék kedvezőtlen adottságok között mezőgazdálkodó lakosságának, biztosítva számukra a 

helyben maradást és a kulturális értékek megőrzését. 

3. Az Európai Unió már a 2000. évben az Agenda 2000-ben megfogalmazta, hogy a jövedelempótló 

(területalapú) támogatások helyett a jövőben az agrár-környezetgazdálkodási és vidékfejlesz-

tési támogatásokat preferálja. Ennek szellemében az agrártámogatásokon belül az arány mára 

16,5%-ra emelkedett, amelyen belül csupán 20 % nemzeti forrás szükséges és ehhez az unió 

80%-ot biztosít. A támogatási arányt 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakban a jelenlegi 

16,5%-ról 25%-ra kívánja emelni, miközben a jövedelempótló és intervenciós támogatások ér-

demben nem emelkednek. Ezek a tények világos igazodási pontot jelenthetnének a magyar kor-

mány számára is. 

4. Az EU Bizottsága 2004. év július 20-án hosszú egyeztetés után fogadta el a magyar Nemzeti 

Vidékfejlesztési Tervet (NVT - 16. változatot), amely 6 féle területre ad támogatást 80 %- ban EU 

forrásból. A forrás 2004. évre összesen 192.660.000 euró. 

 

A lehetőségek a következők: 

 

Támogatások Előirányzat Igény 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 83.390.000 Euró 250% 

Kedvezőtlen adottságú térségek támogatása 24.710.000 Euró 34% 

Mezőgazdasági területek erdősítése 20.000.000 Euro 75% 

Félig önellátó gazdaságok támogatása 4.210.000 Euró 24% 

Termelői csoportok felállítása 7.600.000 Euró 8,6% 

Állatjóléti és környezetvédelmi megfelelés 52.750.000 Euró 0,1% 

Ebből világosan látszik, hogy az agrár-környezetgazdálkodási programra legalább az elő-

irányzat duplájára lenne szükség. Ennek a lehetősége adott, mert a másik öt előirányzatnál az 

igénnyel le nem kötött forrás 83.586.500 euró. Tehát az NVT-n belüli átcsoportosítás lenne a 

célszerű, amit egyébként a Brüsszeli Bizottság is elfogadna, nem pedig a források elvétele más 
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területre, amit nagy valószínűséggel nem támogat, sőt a területalapú támogatások kifizetését is 

hátráltatja. 

5. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokra benyújtott kérelmek száma 32.292 db, amely a 

2003 évi 5114 db támogatott igény több mint hatszorosa, amelynek a támogatási igénye jóval 

több – közel két és félszerese - a rendelkezésre álló előirányzott 19,5 Mrd forintnak. A több mint 

32 ezer igénylés mögött legalább 100 ezer család van, amely legalább 350-400 ezer embert 

jelent. 

6. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) végrehajtása még el sem kezdődött, ezért nem átcsopor-

tosításra, hanem az NVT-ben 2006-ig megtervezett források bővítésére kellene készülni a szüksé-

ges nemzeti önrész növelésével és rendelkezésre bocsátásával. 

7. Franz Fischlernek az EU Agrárbiztosának levélben közölt írásbeli véleménye a következő:„az 

esetleges átcsoportosítás szükségessé tenné a Bizottság határozatainak módosítását” vagyis koc-

káztatjuk az eddigi eredményeket is. A levél kitér arra, hogy a feltételek teljesítése a 2005. évi 

megvalósítást késlelteti (több évre elhúzódó hatás). A levél végén szó van arról is, hogy a kifi-

zetések elhúzódhatnak, vagyis a gazdák jóval később és jóval kevesebben juthatnak hozzá 

pénzükhöz, beleértve a területalapú támogatásokat is. 

8. Az SZDSZ által vezetett Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak köszönhető (pl: a 

100.000 db szórólap, ÉTT tájékoztatófüzet, a munkatársak területi gazdafórumai, és Gombos And-

rás politikai államtitkár vidéki gazdatájékoztatói), hogy a gazdák ilyen széles köre szerzett tu-

domást a támogatási lehetőségekről.  

9. Az SZDSZ a közös kormányzati felelősség alapján nem forráselvonást, hanem az NVT-n 

belüli forrásátcsoportosítást tudja csak támogatni az agrár-környezetgazdálkodási támoga-

tások javára annak érdekében, hogy sok száz kedvezőtlen adottságú település legalább 100 

ezer családjának biztosabb jelent és jövőt tudjon adni, továbbá azért is, hogy helyben ma-

radva pótolhatatlan természeti értékeink megmaradjanak. 

10. Az ilyen magatartás világossá tenné a brüsszeli döntéshozók előtt, hogy Magyarország érti az 

unió agrárfilozófiáját, és kész megőrizni természeti értékeit, amelyekre a csatlakozási tárgyalások 

során oly sokszor hivatkozott.  

 

Ezért az SZDSZ azt javasolja, hogy a kormány vonja vissza az EU Bizottságához benyújtott 

módosítási kérelmet, és javaslatunknak megfelelően dolgozza azt át. 
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6.3.11. Zöld pénzek: piros jelzés 
Sok milliárdot veszthetnek a környezetkímélő gazdák - Agrár-környezetvé-
delmi vita milliárdos tétekkel     
(2005. január 6., Népszabadság) 

A szabad demokraták véleménye szerint nem szolgálja a mezőgazdaság érdekeit az a kormány-

javaslat, amelynek alapján át kívánják csoportosítani a nemzeti vidékfejlesztési terv támogatási for-

rásait. Jüttner Csaba, a párt parlamenti képviselője tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján kijelen-

tette: vissza kell vonni az átcsoportosítást kezdeményező, jelenleg brüsszeli jóváhagyásra váró indít-

ványt. 

Amint arról lapunkban már beszámoltunk, a Gyurcsány-kormány az agrártárca kezdeményezésére 

egy hónappal ezelőtt döntött a támogatási keret újraosztásáról. A javaslat szerint a Nemzeti Vidékfejlesz-

tési Terv (NVT) 56 milliárdos 2004. évi (még ki nem fizetett) keretének 25 százalékát, azaz 14,2 milliárd 

forintot irányítanának át - főként az uniós forrásokban nem részesülő sertés- és baromfiágazat támogatá-

sára. Az intézkedés a nemzeti agrár-környezetvédelmi programot (NAKP) érintené a legérzékenyebben: 

a 19,8 milliárdos keretből negyven százalékot, 8 milliárdot szeretnének elvenni, ami ellehetetlenítené a 

természetkímélő gazdálkodás épphogy kialakult pályázati rendszerét. 

A döntés különös körülmények között született. Németh Imre tárcája december 15-én társadalmi 

vitát rendezett a tervezetről, erre azonban nem hívták meg azokat a szervezeteket, amelyek előzetesen 

jelezték, hogy nem értenek egyet az ötlettel. A javaslatot végül az így megrostált résztvevők többsége 

is elutasította, mint ahogy korábban a parlament mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottsága is. 

Az ügyben az SZDSZ koalíciós egyeztetést tartott szükségesnek, erre azonban nem került sor. Végül 

a Földművelési Minisztérium mindenki által vitatott elképzelése került a tavalyi utolsó kormány-

ülésre, és ott el is fogadták, annak ellenére, hogy a zöldminiszter ellenezte. A Fidesz decemberben 

támadta a miniszterelnököt és a kormányt a természetbarát agrárgazdaság forrásainak elvonása miatt. 

Kormányzati informátoraink szerint nem csak koalíciós vitáról van szó, a kérdés az MSZP-

frakciót, sőt a nagyobbik ellenzéki pártot is megosztja. Az FVM már az Orbán-kormány ideje alatt 

is minduntalan csökkenteni akarta, és a törvényi előíráshoz képest csökkentette is az agrár-környe-

zetvédelmi támogatásokat. A tárca törekvései a kormányváltás után sem változtak. Amint 2004-ben 

kiderült, hogy a sertés- és baromfitartók támogatására nincs elég forrás, a nagyrészt Brüsszelből fi-

nanszírozott NVT-pénzek megcsapolását tervezték. Annak ellenére, hogy a szándékot az EU mező-

gazdasági főbiztosa személyesen helytelenítette, előrevetítve a magyar javaslat elutasítását. (A vidék-

fejlesztési pénzek 80 százalékát az EU biztosítja, míg a terület-, illetve jószágalapú támogatások na-

gyobbik hányadát magyar forrásból kell előteremteni, baromfira és sertésre az unió nem ad dotációt.) 

Orosz Sándor, az MSZP-frakció zöld munkacsoportjának vezetője kérdésünkre megerősítette: 

az átcsoportosításnak a pártban is vannak ellenzői - ő maga is közéjük tartozik. - Azok utasítják el a 

javaslatot, akik a mezőgazdaságot - az EU megközelítésének megfelelően - többnek tartják áruter-

melő ágazatnál, és a környezet, a vidéki életforma megőrzésében is szerepet szánnak neki - fogalma-

zott. A játék azok bőrére megy - tavaly harmincezren pályáztak -, akik a támogatás reményében vál-

lalták a természetkímélő gazdálkodással járó korlátozásokat. 

Dékány András, az FVM szóvivője az SZDSZ sajtótájékoztatója után a távirati irodát arról tá-

jékoztatta: tavaly a gazdálkodóknak nem volt idejük felkészülni az új logikájú támogatási rendszerre, 

ezért az agrár-környezetgazdálkodásra szánt pénzek felhasználása kétségesnek látszott. A kormány 

azért döntött az átcsoportosítás mellett, nehogy a fel nem használt összeg elvesszen. Az érvelésnek 

ellentmond, hogy későn, csupán novemberben(!) meghirdetett pályázatra a keretet másfélszeresen 

meghaladó igény érkezett. 

Hargitai Miklós 
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6.3.12. Beszélgetés az agrár-környezetvédelmi átcsoportosításról 
(2005. január 06. 19:06, Hír TV – Riport,  
Műsorvezető: Ókovács Szilveszter) 

Műsorvezető Ókovács Szilveszter: - Tisztelt Nézőink, 2005. január 6-án este agrárkérdésekkel 

foglalkozunk. Három politikust is meghívtunk a stúdióba. Három parlamenti párt képviseletében. 

Magda Sándor, a Magyar Szocialista Pártot képviseli, és egyben az Országgyűlés Mezőgazdasági 

Bizottságának elnöke, Nógrádi Zoltán fideszes képviselő, ugyanebben a bizottságban. 

Nógrádi Zoltán: - Európai ügyek bizottsága. 

Műsorvezető: - Abban, igen, bocsánat. Viszont Kis Zoltán ugyancsak a mezőgazdasági bizottság 

tagja, de már az SZDSZ képviseletében. Indítványozom, hogy mielőtt két témánkról beszélnénk, néz-

zük meg a Hír Televízió kitűnő műsorából. Bölle István „Sorolójából” vett részletet. Néhány gazdál-

kodót hallhatnak, láthatnak majd. 

Riporter: - Hogy lehet megélni? Tud egy receptet? 

Pokornyik János: - Mutatok két csekket magának az autóban, és meglátja, hogy mi a recept. 

Riporter: - Mi van a csekkeken? 

P. J.: - Második felszólítás. 

Riporter: - Tehát akkor hitel? 

P. J.: - Igen, igen, hitel. 

Riporter: - A törlesztés elmaradt. 

P. J.: - Igen. Nem tudtam tartani azt az időpontot, amihez hozzászoktunk eddig, mert hát az áru 

még a nyakunkon van, mint. 

Kiss Istvánné: - Kaptunk állami támogatást a tehenekre, a húsmarha tehenekre 40 ezer forint 

állami támogatást, és 8 ezer forintot hektáronként a földekre. Még az uniós támogatás az nem ért ide. 

Riporter: - Akkor arról nem tetszik tudni semmit. 

K. I.: - Annyit tudok, hogy majd meg fogjuk kapni. Tehát minden hivatalos papír el van intézve, 

be van adva, valószínű, hogy meg fogjuk kapni, csak azt nem tudjuk, hogy mikor. 

Apostol Attila: - Úgynevezett normatív uniós támogatások sem gördültek be a cég pénztárába, 

és erre még mindig várnunk kell. A támogatási formák is másképp működnek. Nem igazán tudom 

eldönteni, hogy az unió tartja vissza vagy saját jogon a magyar állam, de jelen pillanatban még nem 

folyt be különösebb támogatás. 

Riporter: - Megkapta a földalapú támogatását? 

Flórián László: - Még nem kaptunk meg, csak úgymond az előleget. Ahogy hallom, néhány 

gazda megkapta, a kisebb területtel rendelkezők, de a nagyobb a térségben nem kapták. Mi még bí-

zunk, hogy a szarvasmarhára is meg fogjuk kapni a támogatást. 

Varga Balázs: - Hiányzik a nemzeti támogatás, a plusz 8 ezer forint. A miniszter beígérte az 

őszi kifizetésre. Majd azt ősszel nem tudta kifizetni. Azt mondták, hogy december 10-ig fogják kifi-

zetni. A mai napig nem érkezett a számlánkra semmiféle támogatás. 

Riporter: - Egyetlenegy gazdának se? 

V. B.: - Egyetlenegy gazdának nem jött a községbe, meg a környező falvakba se. Kisebbeket 

fizetik ki. A másik probléma ugye az uniós támogatás. 

Műsorvezető: - Egy montázst láttak a képviselő urak. Ilyen akkor a magyar mezőgazdasági ki-

fizetések látószöge alulnézetből. Vajon így van-e? Késnek ezek az európai uniós támogatások, és ha 

igen, akkor miért késnek? Elnök úrnak adjuk meg először a jogot, hogy válaszoljon. 

Magda Sándor: - Jó estét kívánok. Január 1-jével 104 ezer termelő, tehát a 200 ezer regisztrált 

gazdálkodóból 104 ezer termelő kifizetését megkapta. Több olyan gazdálkodó, tehát évi, heti 17 ezer 

gazdálkodó kapja meg most januárban folyamatában, tehát ennyit tud feldolgozni az MVH. Tehát 
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hetente 17 ezerrel nő ez a szám. Gyakorlatilag az unión belül is április közepéig számolnak el az uniós 

gazdákkal is az uniós támogatással. Mi egy olyan információval rendelkezünk, hogy márciusra min-

den olyan gazdálkodó, akinek a területével nincs probléma, és itt ezzel szeretnék egy-két gondolatot 

még felhasználni, meg fogja kapni. A legnagyobb gond abban van, hogy a nagyobb gazdálkodóknál 

egy regisztrációs számmal van minden termelő, s az a termelő, akinek egyetlenegy táblája van, és a 

földterület nem azonos, ő a jelenlegi uniós szabályok szerint a kifizetést nem kaphatja meg. Ezen 

szeretnénk mindenképpen úgy változtatni, hogy legalább arra a területre kaphassa meg, amelyik 

mondjuk a 17 táblájából 12, sajátja és azzal nincsen gond, legalább azokra kapja meg. Tehát én ter-

mészetesnek tartom, hogy márciusig mindenki megkapja, illetve megegyeznek a gazdák, hogy az 50 

hektár az nem 70 hektár. 

Műsorvezető: - Mi lett volna az a dátum, ami a 2004-es területalapú támogatások tekintetében 

az első kifizetési nap lett volna. Azt hiszem, nem január 1-je. 

Nógrádi Zoltán: - Nem január 1-je, semmiféleképpen, hiszen a 2004. évi költségeket, amire 

datálódnak a 2004. évi naptári év szerinti támogatások, azok 2004. évben kell megérkezzenek, hiszen 

a gazdálkodóknak azokat a költségeket kell előbb finanszírozni, azokat a költségeket kell valamilyen 

módon tompítani, amelyek abban az évben, abban a gazdálkodási évben őket terhelik. Ha nem kapnak 

ilyen támogatásokat, akkor az történik, mint aminek most tanúi lehetünk, óriási likviditási gondok, 

óriási likviditási problémák. Hatalmas hitelfelvételi kényszerek. A gazdálkodók szinte minden cso-

portjában, a kisvállalkozótól kezdve a nagy társas vállalkozókig. Azonban a probléma nem csak me-

zőgazdasági. Ugyanott tartunk a mezőgazdasági kifizetésekkel, mint általában az összes európai 

uniós forrás kifizetésével. Ennek a gyökere pedig a felelőtlen kormányzati gazdálkodás, és az ennek 

következtében kialakult államháztartási hiány. A kifizetések befagyasztása, a támogatások befa-

gyasztása, az áfakifizetések befagyasztása. Minden olyan kifizetésnek a befagyasztása, amely az 

egyébként is nagyon súlyos költségvetési helyzet egyenlegét tovább rontotta volna, ami miatt meg is 

róttak bennünket elég keményen Görögországgal együtt. Az agrártámogatások kérdése ebből a szem-

pontból azért nagyon veszélyes, mert az agrárügyek azok folyó gazdálkodási termelői ügyeknek a 

finanszírozását szolgálja. Míg egy beruházást, egy fejlesztést lehet ütemezni, addig a vetést, az ara-

tást, illetve az ezzel együtt járó tárolási költségeket, a piacra jutás költségeit nem lehet arrébb üte-

mezni. Ezért hiányoznak ezek a támogatások. De ha már ennél a kérdésnél tartunk, akkor el kell 

mondani, hogy a tények sajnos ellentmondanak sajnos elnök úr véleményének. 

Magda Sándor: - Képviselő úr! Ez nem politikai félóra! Elnézést kérek, ez egy politikai félórá-

ban is rossz! 

Nógrádi Zoltán: - Az MVH adatai értelmében visszaigazolták a regisztrációs adatlapok jelentős 

részét, és nagyon sok olyan termelő van, aki visszakapta a regisztrációs adatlapját, illetve az azzal 

kapcsolatos regisztrációs visszajelzést, hogy rendben van. Ők sem kapták meg ezeket a támogatáso-

kat. A probléma abból adódik, összefoglalva talán, hogy nincs tiszta kép még az Országgyűlés előtt 

sem, hogy hogy is állunk az uniós támogatások kifizetésével, és vajon hol tartunk az úgynevezett 30 

százalékos nemzeti kiegészítés kifizetésével, amire Medgyessy Péter annak idején miniszterelnök-

ként határozott, személyes garanciát vállalt. Most sem uniós pénz, sem nemzeti kiegészítés, illetve a 

nemzeti kiegészítésnek talán egy bizonyos része megérkezik, vagy megérkezett már, bizonyos bank-

technikai eszközök, faktorálás segítségével, de alapjában véve a parlamentben nem kaptunk arra 

egyenes választ, hogy vajon mennyi pénz került átutalásra akár uniós forrásból, akár hazai forrásból 

a termelők számára. Ez az oka egyébként annak, hogy az ország nettó befizető 2004-ben az Európai 

Unióba. 

Magda Sándor: - Elnézést kérek, de ez felháborító! Vissza is adom Kiss Zoltán úrnak, mert 

lehet, hogy folyékonyan lehet másról beszélni, de próbáljuk ezt a témát helyretenni. Én tényleg egy 

komoly beszélgetésre készültem. Ez egy ilyen felhúzott módon, hogy mi nem jó. Ebbe tényleg min-

den belesűrült. Zoli, adom. 

Riporter: - Szerettem volna, bocsánat, Kis Zoltánhoz egy kérdést intézni. Mielőtt belekezd, kint 

egyébként tanulságos volt már az urak beszélgetését hallani, úgyhogy mi már tulajdonképpen „in 
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medias res” vagyunk a dologban, az agrárium és a Bizottság dolgaiban. Szóval annyit tennék csak 

hozzá kérdésként, hogy a koalíciós partner egy illusztris képviselőjének, volt államtitkárnak vajon mi 

a véleménye arról, hogy hogyan lehet hónapokat késni a kifizetéssel, és mit mondhatunk azon gaz-

dáknak, akik emiatt, ha nem is akasztották még föl magukat, de mondjuk komoly problémáik voltak. 

Kis Zoltán: - A kifizetéseknek a késedelme az komoly gondot jelent a gazdálkodóknak. Én vi-

szont azon csodálkozom, hogy egyáltalán ezek a kifizetések elindulhattak. Már azon is csodálkozom, 

ugyanis Magyarországon 1996-ban, amikor az Európai Unióhoz az agrárigényeinket bejelentettük, 

még ennek a rendszernek a működési mechanizmusát sem ismertük, sőt még az EU sem alakította 

akkor ki. S aztán jött négy év, s a négy év alatt semmiféle fölkészülést az EU-s rendszerre, sőt még a 

SAPARD-ra, ami annak idején lehívhatatlanná vált, nem alakult ki. Én nagyon nagy eredményének 

tartom ennek az adminisztrációnak, hogy ez alatt a két év alatt egyáltalán képes volt egy olyan rend-

szert működtetni, amely hellyel-közzel most már hiteles adatokat szolgáltat, és így lehívhatóvá teszi 

azokat a pénzeket, amiről Nógrádi úr beszélt. És az Európai Unióba nem úgy történik az ellenőrzés, 

mint ami időnként Magyarországon megszokott volt, hogy különböző vignettákon beadjuk az igényt 

kárpótlásnál. Szerkesztő úr tudja, hogy mennyi földre adtak be igényt? 

Műsorvezető: - Fejből meg nem mondanám. 

Kis Zoltán: - Magyarország területének háromszorosára adták be a kárpótlási igényt, és ez még 

a Nagy-Magyarországot is nagyjából fedte volna. Ennyire voltak hitelesek az adatok. Itt a földhivatali 

adatokat rendezni kellett. Rendezni kellett a mechanizmust, föl kellett állítani ezeket a mezőgazda-

sági, vidékfejlesztési kifizető ügynökségeket vagy hivatalokat, amelyeknek az akkreditációt meg kel-

lett szerezni Brüsszeltől. Tehát az, hogy vontatott és késik, természetesen nem jó. De hogy ha ezt '97-

től, '98-tól komolyan vették volna, amikor az agrárkataszteri programot elindítottuk, 50 milliárd nyu-

gatnémet márka állt erre, bocsánat, 500 millió nyugatnémet márka állt erre rendelkezésre. Nem tud-

juk, hogy hova lett, mert a nemzeti kataszteri programból semmi nem valósult meg. De azt gondolom, 

itt a beszélgetésben nem a kifizetések környékén kellene, bár tudom, hogy ez napi, égető probléma, 

hanem arról kellene beszélni, milyen irányba, milyen konstrukcióba, és milyen feltételekkel akarunk 

megfelelni ennek az ágazatnak úgy, hogy az Európai Unióban ezek az emberek ne legyenek veszte-

sek. És itt már vannak némi vitáink mind a hármunk között nyilvánvalóan, mert másképpen gondoljuk 

a struktúrákat. 

Magda Sándor: - A kifizetést ne zárjuk le, ez egy nagyon fontos kérdés, ha itt vagyunk. Mert 

amit Nógrádi mond, az egy félrevezetés. Az EU-ba áprilisig fizetik be az Európai Unió többi orszá-

gába. Nem tudom, honnan vette ezt a megalapozatlant, hogy januárig ki kellett volna fizetni. A nem-

zeti részt lehet fizetni, és én azt mondom, kedves képviselő kolléga, hogy most kezdeményezzük azt, 

hogy faktorálással az uniós pénzt is igyekezünk előrehozni. Tisztában kell lenni azzal, hogy mik a 

lehetőségek. Elfogadom a kormánynak minden tévedését, hibáit, abban, hogy a különböző Sapardok-

hoz az utófinanszírozás miatt nem állt elegendő forrás. Ezért vezetjük be most a 40 milliárd hitel 

lehetőségét, hogy felvegyék. De az a néni, aki a húshasznú tehenet tartotta, nagyon reális volt. Nem 

szabad ennyire elfogultnak lenni, akkor semmi értelme nincs még a beszélgetésnek sem. 

Nógrádi Zoltán: - Mindkét úrnak a véleményével kapcsolatosan egy nagyon rövid reagálás. 

Egyrészt, akkor el kell beszélgetnünk közösen elnök úr, majd Baráth Etele miniszter úrral. Az európai 

ügyekért felelős miniszterrel, aki mindvégig azt hangoztatja, hogy jelentős mértékű és mennyiségű 

előleget utalt át az Európai Unió a különböző uniós kötelezettségek teljesítésére, amely ott van az 

államkincstárban, legutolsó interpellációs válaszában ezt is elmondta, ott van az államkincstárban. 

Így igazából akadálya nincs a kifizetésnek, pusztán valami egyéb okra hivatkozunk, amely egyéb 

okot én nem ismerem. Azt viszont tapasztalom, hogy adminisztrációs szempontból a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal még ma sem akkreditált hivatal. 

Magda Sándor: - Megint jó volna nem félrevezetni. 

Nógrádi Zoltán: - Kifizetési ügynökség vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal akkreditációja jelentős mértékben késett. 

Kis Zoltán: - Hat évet kellett nekik behozni másfél év alatt. 
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Nógrádi Zoltán: - Ugyanakkor nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a jelenlegi agrárkedvez-

ményezettek, azaz az Európai Unió és a hazai földalapú támogatások kedvezményezettjeinek jelentős 

köre olyan jellegű támogatott, olyan jellegű gazdálkodó, akinek például óriási szüksége lenne az in-

formációs segítségre, bürokratikus eljárási támogatásra, amit például a falugazdász hálózat biztosít 

számukra. Na most, ha jól emlékszem, az elmúlt két évben éppen harmadára csökkentek le azok az 

adminisztrációs kapacitások, amelyek pont azt érnék el, hogy minél nagyobb arányban férjenek hozzá 

a gazdák a támogatásokhoz. 

Magda Sándor: - Hol? 

Nógrádi Zoltán: - Például vidéken. 

Magda Sándor: - Melyik megyében? 

Nógrádi Zoltán: - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kapacitása nem elegendő. 

Magda Sándor: - Azt kell mondanom, hogy félretájékoztat a képviselő úr. Nem mond igazat. 

Be tudom hozni, hogy most hogy áll. Elhoztam a táskámban. Nem kell mellébeszélni. Minden me-

gyében megmaradtak a falugazdák. Tíz százalékkal csökkent, mellette ott van a kamarai gazdajegy-

zők. Miről tetszik beszélni. 

Nógrádi Zoltán: - Képviselő úr! A jobboldali elhajlással nehezen vádolható Népszabadság ada-

tait hadd idézzem. Amely adatok szerint 260 fős létszámleépítésre számíthat a falugazdász hálózat 

ebben az évben, és a költségvetése pontosan mondom, képviselő úr, a 4,6 milliárd forintos 2002-es 

szintről. 

Magda Sándor: - De ez nem igaz! 

Nógrádi Zoltán: - 2003-ban lecsökkent 2,8 milliárd forintra, most pedig mindösszesen 1,9 mil-

liárd forinttal számol a költségvetés. 

Magda Sándor: - De ez nem igaz, még egyszer mondom! 

Műsorvezető: - Képviselő urak! Mindenki elmondta a saját véleményét. Hadd evezzünk egy 

másik fontos témára. Addig az ökölcsatát folytathatjuk, mert a nézők úgyis telefonos nyilatkozatokat 

hallanak két úrtól. Egyrészt Tóth Istvántól, a MOSZ képviseletében, és Bagi Bélától, aki pedig a 

MAGOSZ-t képviseli. 

Tóth István: - Azt tudják a sertéstartók, hogy az elmúlt évben négymilliárdot buktak országos 

szinten a sertéstartáson, 2003-ban is közel 6-7 milliárd forint volt, és ennyi idő után abban a helyzet-

ben, amikor nincs meghirdetve az európai uniós előírások felzárkóztatásához szükséges támogatás, 

ami az állategészségügyi, állatjóléti és környezetvédelmi feltételek teljesítéséhez szükséges, akkor 

nekik teljesen kilátástalan a helyzetük. Tehát ők ezt látják. Ők nincsenek informálva arról, hogy mi-

lyen forrásátcsoportosítások vannak a költségvetési pénzek tekintetében, és én sem vagyok benne 

biztos, hogy közvetlen összefüggés van a kettő között. Nem értjük, hogy most miért vannak felhábo-

rodva nagyon sokan akár Magyarországon, akárhol a környezetvédők, vagy a természetvédők, vagy 

olyan gazdálkodók, akik ezen a területen gazdálkodnak, mert ezt az átcsoportosítást tulajdonképpen 

megcsinálták mind a kilenc országban. 

Bagi Béla: - Maga az átcsoportosítás ténye is nagyon szomorú tény, és tulajdonképpen az európai 

uniós elképzelésekkel szembemenetelő elképzelés, de az indoklás egyenesen fölháborító. Az indoklás 

elsősorban arról szól, hogy nincs rá igény, holott a 30-32 ezer, nem tudom pontosan, mennyi beadott 

pályázat a jelenlegi nem átcsoportosított összeg esetében is már többszörös túligénylést jelent. Franz 

Frischler levele, ami erre az átcsoportosítási kérelemre született, és Németh Imre miniszternek írta 

október 20-án, kifejezetten óva int, és fölhívja a figyelmet az átcsoportosítás adminisztrációs követ-

kezményeire, ami veszélyeztethet bizonyos más kifizetéseket is. 

Műsorvezető: - Tisztelt nézőink, egy kemény agrárvitába csöppentünk. Én önöket képviselem, 

ezt az urak számára is leszögezném, úgyhogy elmondanám két mondattal, talán annyiba belefér, hogy 

miről szólt most akkor a második kis bejátszásunk, a két agrárvezetőnek a nyilatkozata. Az agrár-

környezetvédelmi célokra szánt európai uniós pénzekből a kormány az utolsó kormányülésen 
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átcsoportosítani szándékozik, a döntés alapja legalábbis ugye ez a szándék, mintegy 8 milliárd forin-

tot, és oda akarja adni azon ágazatoknak, elsősorban a sertéstenyésztő ágazatról van szó, amely egyéb-

ként uniós forrásból nem részesülhet, mondván, hogy a 2004-es csak egy csonka év volt, átmeneti, és 

járna nekik is valamiféle támogatás. Brüsszel ezt állítólag nem fogja jóváhagyni, és az ügyben, na-

gyon érdekes, mind Magda Sándor, a bizottság MSZP-s elnöke, mind az ellenzék, mind pedig Kis 

Zoltán, mind az SZDSZ hatókörébe tartozó miniszter, Persányi Miklós is nemmel voksolt. A kor-

mányzat és annak agrárminisztere mégis átvitte ezt a kezdeményezést. Önök hogy élik meg ezt a 

vereséget? Egyáltalán nagyon furcsa helyzet mindannyiuk számára szerintem. Az ellenzéknek nem 

annyira, de önök számára bizonyára. 

Kis Zoltán: - Az én számomra tragikus, mert én emiatt mondtam le. Tehát az én lemondásom 

oka az volt, hogy erre a helyzetre fölhívjam a figyelmet. Arra, hogy Magyarországon itt keverednek 

a dolgok a vidékfejlesztés terén. Keverednek az intenzív mezőgazdasági termelés, keverednek az in-

tenzív mezőgazdasági termeléshez kötődő környezetvédelmi és környezetkímélő módszerek, és az 

úgynevezett vidék-népességmegtartó, úgynevezett agrár-tájgazdálkodási ügyek. Most abból a 8 mil-

liárd forintból, amit most itt átcsoportosítanak, sem a sertés-, sem a baromfitartók problémái nem 

lesznek megoldva. Ez a probléma akkor oldódna meg, ha az energiafelhasználás csökken, és a ver-

senyszférába ők más esélyekkel tudnának elmenni, valamint a versenyképteleneknek tudnánk kínálni 

egy másik alternatív módot, és ezt nevezik tájgazdálkodásnak egyrészt. Másrészt itt a bejátszásban 

hallottam, hogy itt az állategészségügyi és állatjóléti feltételeknek és a környezeti feltételeknek meg 

kell felelni az intenzíveknek. Így van, 1996 óta tudják! Megjegyzem, ebben az évben erre 13,5 milli-

árd forint az FVM költségvetésben külön el van különítve. Tehát ne keverjük a dolgokat, mert a 

kettőnek egymáshoz semmi köze nincs. A tájgazdálkodás 19,5 milliárd forintja 80 százalékos európai 

uniós támogatás. 

Műsorvezető: - Ez nagyon kedvező. 

Kis Zoltán: - Tessék már akkor kiszámolni, hogy mennyi a magyar pénz ebben. Ebben nincs 

négymilliárd forint magyar pénz sem, és hatékony felhasználása 32 ezer pályázó gazdán segíthet. Az 

az egymillió hektár, amit lejelentettünk a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben az EU felé, hogy ebben 

az irányba mozdul el, megoldhatja a Vásárhelyi-terv továbbépítésének problémáját is. 

Műsorvezető: - Oldhatná. 

Kis Zoltán: - Megoldhatná. Hetvenezer hektár lesz véglegesen kivonva. Mi lesz a Homokhát-

sággal? Tovább folytatjuk az intenzív gazdálkodást? Szedjük ki a vizet, ahelyett, hogy megtartanánk? 

Nem tudom. Mi lesz a Natura 2000-es területekkel, amelyen közel 1,9 millió hektáron különböző 

környezetkímélő módszereket kell alkalmazni. Nem a kártalanítás a megoldás a magyar gazdának, 

hogy kedves barátom, korlátoztalak, és ezért kapsz kártalanítást, hanem egy olyan támogatási rend-

szert, együttműködési modell, amelyben ő is részes, óvja a tájat, egyébként meg olyan élelmiszert 

állít elő, amely eredetigazoltan is valós, egészséges élelmiszer, és nem mű élelmiszer. Most ez nyil-

vánvalóan nem a magyar termelőkre vonatkozik, hanem most látjuk importban, mik jönnek be, sőt 

Európai Unión kívülről is érkeznek ide olyan importtermékek, amelyekkel egyrészt nehéz verse-

nyezni, másrészt az egészséges életformával köszönő viszonyban sincs. Ezeket a problémákat mind 

tudná orvosolni az a pici kis pénz, amely az össz agrárköltségvetésnek 8 százaléka, az Európai Uni-

óban 16,5, és 2007-től 25 százalék lesz. Ezt a folyamatot csak követni kellene, nem előremenni, csak 

követni. 

Műsorvezető: - Csak kezdem magam – már Németh Imre helyében – kényelmetlenül érezni, 

hiszen önök mind a hárman így szemben állnak ezzel az állásponttal. 

Nógrádi Zoltán: - Van még egy nagyon fontos, elvi probléma. Ez pedig az a nagyon kellemetlen 

szituáció, hogy tökéletesen szembe megyünk Európával. Európában egyetlenegy ország, a régi tag-

államok és az újonnan csatlakozott tagállamok sem engedték meg maguknak azt a luxust, hogy ilyen 

kedvező feltételről lemondjanak. 

Műsorvezető: - Sajnos egyetlen szóra tudom megadni a szót elnök úrnak. Azt hiszem, még foly-

tatjuk ezt a dolgot, mert mindjárt jönnek a hírek. Elnök úr! 
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Magda Sándor: - Számomra nagyon fontos az, hogy a sertéstartók és baromfitartók se menjenek 

tönkre. Tehát mindenképpen meg kell találni azt a megoldást, hogy a sertéstartók és a baromfitartók 

ne menjenek tönkre, mert akkor nem lesz mit megetetni, és igazán a kettőt mindenképpen össze kell 

hangolni. Lehet, hogy a nemzeti támogatáson belül a 30 százalékot kell úgy megbontani, hogy abból 

egy 5 százalékot az állattenyésztés igényei felé. 

Kis Zoltán: - Elnök úr! Nagyon tetszik a felvetése. 

Műsorvezető: - Elnézést kérek, ezt most meg kell szakítanunk, de a szerkesztőnek mondom, 

hogy folytatjuk a vitát. Azért akartam csak fölvetni, mert mégis csak érdekes, hogy egy agrár-kör-

nyezetvédelmi pénzből éppenséggel környezetpusztítást finanszíroznának. No, ezt akartuk csak mára, 

de a vitát folytatjuk, mert az álláspontok nagyon érdekesek és konfrontatívak is. Köszönjük, hogy 

eljöttek hozzánk, és viszont látásra szó szerint.  
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6.3.13. Agrár-környezetgazdálkodás: változatlan az SZDSZ álláspontja 
(Budapest, 2005. január 18., kedd, 17.32, MTI)  

Az agrár-környezetgazdálkodás ügyében korábban kialakított szabad demokrata álláspont válto-

zatlan: a források átcsoportosítására vonatkozó, Brüsszelben lévő magyar javaslatot vissza kellene 

vonni - mondta Jüttner Csaba, az SZDSZ országgyűlési képviselője kedden Budapesten a párt agrár- 

és zöldtagozatának összevont elnökségi ülését követő sajtótájékoztatón. 

A képviselő elmondta, hogy a két tagozat elnöksége megtárgyalta a Vásárhelyi-terv végrehajtá-

sának állását, és úgy látják, hogy a programot fel kell gyorsítani.  

Jüttner Csaba megerősítette: továbbra is az a párt álláspontja, hogy az agrár-környezetgazdál-

kodási források átcsoportosítására vonatkozó, Brüsszelben lévő magyar javaslatot vissza kellene 

vonni. Gusztos Péter, a párt ügyvivője, a zöldtagozat elnöke hozzátette: a két tagozat együttes ülésén 

úgy döntöttek, hogy felkérik az országgyűlési képviselőket és a párt ügyvivőit, hogy vegyenek részt 

a tagozatok munkájában, és kezdeményezzék, hogy a napirenden lévő kérdésről az SZDSZ ügyvivői 

testülete is tárgyaljon.  

Amennyiben az ügyvivői testület egyetért a két tagozat által kialakított állásponttal, kezdemé-

nyezzen vitát és egyeztetést a kormányban ezekről az ügyekről. 

Gusztos Péter elmondta, hogy az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos kérdéskört az 

SZDSZ alapvetően modernizációs kérdésként kezeli.  

Kis Zoltán, az agrártagozat elnöke arról beszélt, hogy az agrár-környezetgazdálkodásra fordít-

ható pénzeket az Európai Unió a jelenlegi 16,5 százalékról 25 százalékra kívánja emelni. Az agrár-

környezetgazdálkodás így a jelenleginél is nagyobb súlyt kap az unió agrárpolitikájában. Ezt a Föld-

művelési és Vidékfejlesztési Minisztériumnak is figyelembe kell vennie. Kis Zoltán elmondta: az 

agrár-környezetgazdálkodással összefüggő tevékenység szervesen illeszkedik a vidékfejlesztésbe. 

Mint mondta, ezért is tartja átgondolatlannak, hogy e forrást kívánják megkurtítani.  

Pásztohy András, az FVM politikai államtitkára reagálva a tárcát ért kritikára, közölte: a mi-

nisztériumban áttekintették a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak felhasználási lehetőségét. 

Így 2007-ig két év alatt kellene három év forrásösszegét felhasználni, ami 180 milliárd forintot tesz 

ki. Hogy a pénzek ne maradjanak bent az uniós kasszában és Magyarország minden rendelkezésre 

álló forrást felhasználhasson, igénybe kívánják venni azt a 20 százalékos átcsoportosítási lehetőséget, 

amelyet a most csatlakozott tíz országból már kilenc igénybe vett.  

Az államtitkár közölte: a tárca fontosnak tartja az agrár-környezetgazdálkodási célok megvaló-

sítását, és nem kíván pénzeket elvonni, ám azokat az ágazatokat is segítenie kell, amelyek nem kapnak 

közvetlen uniós támogatást, mint például a sertés- és baromfitartók. 
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6.4. NEM KORMÁNYZATI ZÖLD ÉS GAZDASZERVEZETEK,  
GAZDÁK MEGNYILATKOZÁSAI 
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6.4.1. A Védegylet sajtóközleménye 
(2004. február 26, Budapest) 

A GAZDÁK SORSA NEM 4 FORINTON MÚLIK 

TÖBB MINT EGYMILLIÓ EMBER JÖVŐJÉT TEHETI TÖNKRE A VIDÉKPOLITIKA HIÁNYA 

BUDAPEST, 2004. FEBRUÁR 26. – Miközben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-

riumban a tüntető gazdák és a kormányzat képviselői néhány forint támogatás sorsáról és a 

tejimport megszüntetéséről vitatkoztak, szó sem esett a problémák valódi gyökereiről. A Véd-

egylet szolidaritást vállal a gazdákkal, és a kialakult helyzetben a tüzek eloltását valamint az 

ehhez szükséges költségvetési források biztosítását maga is elengedhetetlennek, a kormány ré-

széről elkerülhetetlen lépésnek tartja. Egyúttal azonban felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy 

a túltermelést ösztönző forintok még látszatmegoldást sem adhatnak a problémára. A gazdák 

küzdelmének aligha van vége, hiszen a kialkudott támogatások nem oldják meg a szerkezeti 

válságot. Az igazi kérdés a tárgyalások végeredményétől függetlenül az, hogy sikerül-e egy ide-

jétmúlt – gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is tarthatatlan – agrárszerkezet felől 

a vidéken élők számára tisztes megélhetést nyújtó, természeti erőforrásainkat megőrző és gya-

rapító vidékpolitika felé elmozdulni? A Védegylet ennek érdekében párbeszédet kezdemé-

nyezne a gazdákkal és a döntéshozókkal. 

Egy fenntartható vidékpolitika alapvető feltételei az agrár-környezetvédelemre és vidékfej-

lesztésre juttatott források arányának növelése; a hazai termőföld védelme a külföldi és / vagy hazai 

spekulációs tulajdonszerzés, nagyüzemek kialakítása ellen; a családi gazdálkodói üzemméret kiala-

kításának ösztönzése; a kisléptékű helyi feldolgozást (pl. hűtőházak, vágóhidak, tejfeldolgozók) és 

kereskedelmet gúzsba kötő szabályozás racionalizálása; a multinacionális kereskedelmi és feldolgo-

zóláncok elvárásainak való megfelelés helyett a helyi termelés és kereskedelem támogatása; a vidéki 

infrastruktúra (posta, közutak, vasúti szárnyvonalak) fenntartása és fejlesztése; az adminisztráció és 

a pályázati rendszer egyszerűsítése; a hazai termelés védelme az importtal szemben. 

Egy ilyen politikának ma még az alapjai is hiányoznak, az egymást követő kormányok hozzá nem 

értés vagy a lobbiérdekek túlsúlya miatt nem tudják vagy nem merik kezelni a vidék strukturális problé-

máit. Az egyoldalú versenyhatékonysági szempontú nagyüzemi termelés ösztönzésére épülő mező-

gazdasági politika és a földspekulációt támogató, a vidék leépülését siettető egyéb intézkedések ter-

mészeti erőforrásaink (talaj, ivóvíz, természeti környezet, tájkép) tönkretétele mellett több millió 

ember megélhetését és életterét sodorják veszélybe. A mai magyar agrárpolitika figyelmen kívül 

hagyja az EU agrárpolitikájának változását, az élelmiszerpiacokon uralkodó tartós túltermelési válságot 

és a természeti erőforrásaink gyors degradációját. Az FVM egyes képviselőinek cinizmustól sem mentes 

jövőképe valóra válhat: ha így folytatódik, a mezőgazdaságban valóban csupán néhány tízezer bérmun-

kásra lesz hamarosan szükség, a többi ember sorsát az állam a szociálpolitikának adná át. 

A Védegylet agráriummal és vidékfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportja – Dr. Ángyán 

József vezetésével – párbeszédet kíván kezdeményezni a gazdákkal a vázolt célokról, valamint 

el kívánja érni, hogy a kormányzat végre súlyának megfelelően kezelje a problémákat és a ma-

gyar vidék válságára valódi válaszokat adjon. Várjuk ehhez mindazok segítségét, akik egy ilyen 

munkában részt vennének.  

A KEZDEMÉNYEZÉST TÁMOGATJÁK: 

CSEMETE, DÉL-NYÍRSÉG BIHARI TÁJVÉDELMI EGYESÜLET, HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI IFJÚSÁGI 

TERMÉSZETVÉDŐ KÖR, HATVANI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET, LEVEGŐ MUNKACSOPORT, FAUNA 

EGYESÜLET, NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, PALOCSA EGYESÜLET, SZIKE KÖRNYEZET- 

ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI EGYESÜLET, ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET, ZÖLD FIATALOK, ZÖLD FORRÁS 

EGYESÜLET 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 



 

 205 

Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 

 

Háttér, részletesebb javaslatok 

 

Az agráriumban mára robbanásig feszült helyzet igazi oka, hogy  a rendszerváltás óta egyetlen 

kormány sem volt képes felelős és a vidéken élők érdekeit szem előtt tartó vidékpolitikát kiala-

kítani. Az EU Közös Agrárpolitikája ma egyértelmű változáson megy keresztül: a (túl)termelést ösz-

tönző támogatások rovására növekszik az agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési kifizetések, 

gazdálkodási rendszerekhez kötött, 5 éves állami szerződés alapján nyújtott támogatások súlya. Ezzel 

kívánja elősegíteni, hogy a mezőgazdaság mai egyoldalú helyzetéből, nyersanyagtermelő iparágból 

azzá váljon, aminek valójában kellene lennie: létalapjainkat, természeti erőforrásainkat fenntartható 

módon kezelő és újratermelő, egészséges élelmiszert előállító és a vidéki embereknek tisztes, értelmes 

megélhetést nyújtó ágazatnak.  

Az EU Közös Agrárpolitikájának megfelelő s nemzeti, helyi érdekeinket képviselő egyetlen 

túlélési stratégia megfogalmazásának és megvalósításának alapvető feltétele a kistájak termőhely 

alkalmasságának valamint az optimális termelési (földhasználati) szerkezetének meghatározása; e 

termelési rendszereket támogató vízgazdálkodási, termőhely használati infrastruktúrák kialakításá-

nak támogatása; s e szakmai alapokra helyezett, gazdák számára hosszú távon tervezhető, átlátható 

támogatási keretek (ún. kifizetések) biztosítása. 

Az egymást követő magyar kormányok még az uniós figyelmeztetések ellenére is kitartanak 

azonban amellett, hogy az agrár-környezetvédelemnek és vidékfejlesztésnek elenyésző forráso-

kat juttatnak, míg minden politikai erőt latba vetnek, hogy a nagyüzemi agráripari lobbi, valamint a 

külföldi és hazai feldolgozói és kereskedelmi láncok a lehető legnagyobb profithoz jussanak. A meny-

nyiségi, nagyüzemi termelés ösztönzése ráadásul egy olyan helyzetben célkitűzés, amikor az Unió 

piaca is (állandósult) túltermelési válsággal küzd: a csatlakozás után tehát nemhogy a magyar export 

bővülésével, hanem az uniós dömpingáru megjelenésével kell számolnunk. Nyilvánvaló tehát, hogy 

a túltermelés ösztönzése gazdasági szempontból is ésszerűtlen, új stratégiára van szükség. 

A vidék lakosságának alapvető megélhetési gondjai és még sötétebb jövője nem csak az elhibá-

zott  támogatáspolitika következménye. A magyar földpolitika a csatlakozási folyamat során nem 

élt olyan alapvető jogi eszközökkel, amelyek az uniós tagságunk esetén is biztosíthatnák (a mai 

tagországok többsége él ilyen eszközökkel), hogy földjeink ne kerülhessenek külföldiek és / vagy 

nagyüzemek tulajdonába. Ez a helyzet – ha továbbra sem lesz célkitűzés a tőkés nagyüzemek és kül-

földiek tulajdonszerzésének korlátozása – a rövid átmeneti időszak után oda vezethet, hogy az EU-

ban általános családi gazdaság modellje Magyarországon ki sem alakulhat: a szocialista TSZ-

nagyüzemből szinte egyenesen a dél-amerikai típusú latifundiumok bérmunkára alapozott világába 

juthatunk. Az elhibázott birtokpolitika miatt ma sem vagyunk ettől távol: 2000-ben Magyarországon 

a gazdaságok 0,1%-a a termőterület 46,6%-át foglalta el. A gazdaságok 8%-a (a legnagyobb üzemek) 

a teljes földalap 90%-át birtokolják, míg 92%-uk (kis-, közép- és törpebirtokosok) a termőterület 

10%-án osztozik.  

A legsürgősebb teendők ezért a vidékpolitikában és a kapcsolódó ágazati politikákban a követ-

kezők: 

• A magyar államnak ki kell zárnia a termőföldterület külföldi földtulajdoni monopóliummá válá-

sát. Ennek érdekében: 

− bár az állam nem korlátozza a föld tulajdoni és használati forgalmát, ám valamennyi üzemtí-

pusra kiterjedően meghatározza az agrárüzem ismérveit; 
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− ezen ismérvek között szerepel az egyes üzemtípusok megengedett maximális földlekötése, 

továbbá az a megkötés, hogy bármely üzembentartó – tőkeerejétől függetlenül – csak egyetlen 

üzemet létesíthet. 

• A vidékfejlesztésre és agrár-környezetvédelmi kifizetésekre fordítandó kormányzati források ará-

nyainak növelése. 

• E források, lehetőségek széleskörű bemutatása a vidék lakossága számára. 

• Kiszámítható – kormányzati ciklusokon átívelő – vidékpolitika és támogatási rendszer megvaló-

sítása. 

• A feldolgozói és élelmiszerláncoknak juttatott adókedvezmények felülvizsgálata és átcsoportosí-

tása a kistermelők és feldolgozók, helyi kereskedelmi rendszerek felépítésének támogatására. 

• Az őstermelők és kis, helyi feldolgozóüzemek elé tornyosuló egészségügyi, műszaki és admi-

nisztrációs terhek – melyek Európában is példátlanul, ésszerűtlenül szigorúak – könnyítése. E 

jogszabályok ma lényegében lehetetlenné teszik az otthon, helyben történő feldolgozást és a pi-

acra kerülést; csak a nagyüzemi, ipari méretű előállításnak hagynak esélyt. 

• A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázati rendszer egyszerűsítése, adminisztrációjának 

könnyítése. 

• A vidéki lakosság, a kisebb települések érdekeinek szem előtt tartása; a vidék természeti erőfor-

rásai megőrzése az ágazati politikákban, többek között 

− a falvakat elsorvasztó, (részben) állami cégek (Posta, MÁV, Volán) „üzleti alapú” döntései-

nek – kistelepülési posták, ezeket érintő vasúti szárnyvonalak, autóbuszjáratok felszámolásá-

nak – megakadályozása; ezek fenntartása a vidék életképessége szempontjából előbbre való 

az ésszerűtlen, korrupciótól sem mentes autópályaépítések minden áron való erőltetésénél; 

− a nagy állami projekteknél – pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése – a terület- és vidékfejlesz-

tés érdekeinek egyenrangú figyelembe vétele más célokkal, e szempontok érvényesítése a for-

rások megítélésénél. 

• A hazai termelés védelme a rendelkezésre álló jogi eszközökkel az importtal szemben. 

 

E legsürgetőbb intézkedések megtétele nélkül a mezőgazdaság mai szerkezeti válsága vál-

tozatlanul fennmarad. Így még többlettámogatás sem érhet el a gazdákhoz és a többségük vég-

képp koldusbotra juthat. 
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6.4.2. Magyar környezetvédők Franz Fischlerhez fordulnak   
(2004. március 8., Budapest, MTI) 

Több magyar környezetvédő szervezet is az Európai Unió mezőgazdasági főbiztosához, Franz 

Fischlerhez fordul annak érdekében, hogy az EU mezőgazdasági főigazgatósága ne hagyja jóvá a 

magyar kormány kérelmét az agrár-környezetvédelmi kifizetések hazai önrészének módosítására.  

E szervezetek között van a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Termé-

szetvédők Szövetsége, a Védegylet, valamint a WWF Magyarország.  

Kajner Péter, a Védegylet munkatársa elmondta, az indítvány megfogalmazása annak nyomán 

született, hogy tudomásukra jutott: a magyar kormány az agrár-környezetvédelmi célokra szánt múlt 

évi 4,5 milliárd forintos forrást az idén a harmadára szeretné csökkenteni, és ez szolgálna az agrár-

környezetvédelmi EU-támogatások magyar önrészéül. A Védegylet munkatársa szerint ezt a módo-

sító javaslatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízottai tették meg Brüsszel-

ben a kormány jóváhagyása nélkül.  

Benedek Fülöp, az agrártárca közigazgatási államtitkára az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, hogy 

a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében, továbbá az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program 

(AVOP) keretében működtetendő agrár-környezetvédelmi pályázatokhoz tartozó támogatások elbí-

rálására csak akkreditált szervezet jogosult, ez pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) lesz. A tárca az e célra szánt támogatást zárt pályán kívánja eljuttatni az érintettekhez és a 

társfinanszírozási forrás rendelkezésre áll. Az államtitkár leszögezte, a múlt évben társfinanszírozású 

agrár-környezetvédelmi források nem voltak. Az államtitkár aláhúzta: nagyon örülne, ha az ország 

uniós csatlakozását követően az összes e célra rendelkezésre álló pályázati forrást fel lehetne hasz-

nálni.  
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6.4.3. Magyar környezetvédők az EU-s főbiztoshoz fordulnak 
(2004. március 8. 20:05, Magyar Nemzet Online) 

 

Több magyar környezetvédő szervezet is az Európai Unió mezőgazdasági főbiztosához, Franz 

Fischlerhez fordul annak érdekében, hogy az EU mezőgazdasági főigazgatósága ne hagyja jóvá a 

magyar kormány kérelmét az agrár-környezetvédelmi kifizetések hazai önrészének módosítására. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a 

Védegylet, valamint a WWF Magyarország közleményben tudatta pénteken az MTI-vel, hogy az Eu-

rópai Unió mezőgazdasági főbiztosához, Franz Fischlerhez fordulnak.  

Kajner Péter, a Védegylet munkatársa az MTI-nek elmondta, az indítvány megfogalmazása an-

nak nyomán született, hogy tudomásukra jutott: a magyar kormány az agrár-környezetvédelmi cé-

lokra szánt múlt évi 4,5 milliárd forintos forrást az idén a harmadára szeretné csökkenteni, és ez 

szolgálna az agrár-környezetvédelmi EU-támogatások magyar önrészéül.  

A Védegylet munkatársa szerint ezt a módosító javaslatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium megbízottai csütörtökön tették meg Brüsszelben a kormány jóváhagyása nélkül.  

Benedek Fülöp, az agrártárca közigazgatási államtitkára az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében, továbbá az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program 

(AVOP) keretében működtetendő agrár-környezetvédelmi pályázatokhoz tartozó támogatások elbí-

rálására csak akkreditált szervezet jogosult, ez pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) lesz.  

A tárca az e célra szánt támogatást zárt pályán kívánja eljuttatni az érintettekhez, és a társfinan-

szírozási forrás rendelkezésre áll. Az államtitkár leszögezte, a múlt évben társfinanszírozású agrár-

környezetvédelmi források nem voltak. "Így a kutyát és a macskát nem lehet összehasonlítani" – 

hangoztatta Benedek Fülöp. Az államtitkár aláhúzta: nagyon örülne, ha az ország uniós csatlakozását 

követően az e célra rendelkezésre álló pályázati forrásokat mindet fel lehetne használni. 
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6.4.4. Környezet- és természetvédő civil szervezetek levele Dr. Franz Fischler EU 
főbiztoshoz (2004. március 9.) 

 

Dr. Franz Fischler  

A Mezőgazdaságért, Vidékfejlesztésért és Halászatért Felelős Európai Bizottság tagja 

200, Rue de la Loi / Wetstraat  

B-1049 Brussels  

Belgium 

 

2004. március 9. 

 

Tisztelt Fischler Úr! 

 

Szervezeteink több éve követik figyelemmel az EU Közös Agrárpolitikájának változását és nagy 

örömümkre szolgál, hogy a támogatási politikában egyre nagyobb súlyt kapnak az agrár-környezet-

védelmi és vidékfejlesztési kifizetések. Meggyőződésünk, hogy a 2003. június 26-ai luxemburgi dön-

tések, melyek az  Unió mezőgazdasági büdzséjének gyorsított modulációját rögzítik – amennyiben 

következetesen betartják ezeket a határozatokat – a bővülő Európa vidéki lakosságának segítséget 

nyújthatnak ahhoz, hogy tisztes megélhetéshez, értelmes munkához juthassanak, miközben környe-

zetünk értékeit megőrizzük, sőt gyarapíthatjuk. 

Sajnálattal értesültünk ugyanakkor arról, hogy a magyar kormányzatot képviselő Földművelés-

ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) ezt az stratégiát nem értette meg. A csatlakozási tár-

gyalások során végig az I. pilléres támogatások megszerzésére koncentráltak, még azon az áron is, 

hogy a II. pilléres keretek egy részét az I. pillérre csoportosíthassák át. Tették ezt annak ellenére, hogy 

az előrejelzések szerint e politika következtében a következő években az EU társfinanszírozással 

megvalósuló agrártámogatások – előzetes számítások szerint – 90%-a a magyar gazdálkodók 5%-

ához juthat. Ráadásul éppen a legnagyobb, legintenzívebb módon termelő és pénzügyi szempontból 

legerősebb mezőgazdasági üzemek (gabona és szarvasmarha szektor) lennének e politika kedvezmé-

nyezettjei, miközben a vidéken mezőgazdasági tevékenységet végzők és családtagjaik (közel egymil-

lió ember) megélhetése végképp kérdésessé válik. 

Némi reményt jelenthet az FVM-ben készülő Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, melyet a miniszté-

rium hosszú ideje egyeztet az EU illetékeseivel. Az NVT intézkedései a Közös Agrárpolitika által 

lehetővé tett eszközök széles skálája segítségével tartalmazza annak a lehetőségét, hogy egy fenntart-

hatóbb, gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból is ésszerűbb mezőgazdasági szerkezet ala-

kuljon ki Magyarországon. A korábbiakban az EU-val egyeztetett költségvetési keret (156 millió 

Euro a teljes NVT-re) bár megítélésünk szerint túlságosan csekély a teljes magyar agrárbüdzséhez 

képest (mely 2004-ben 1.1 milliárd Euro) végre elindíthat olyan szerkezetváltási folyamatokat a ma-

gyar mezőgazdaságban, amikre oly nagy szükség van.  

Tudomásunkra jutott ugyanakkor, hogy ezeket a folyamatokat újabb veszély fenyegeti. Ismere-

teink szerint az FVM az EU-val folytatott egyeztetéseken kezdeményezni fogja az agrár-környezet-

védelmi intézkedések előkészítetlenségére hivatkozva az e célra juttatandó források csökkentését a 

korábban megállapodott összegek negyedére. Ezen túlmenően a gazdákkal már megkötött agrár-kör-

nyezetvédelmi szerződések fedezetéül szolgáló forrásokat is elvonnák, semmibe véve ezzel az állami 

kötelezettségvállalás törvényi garanciáit is. A magyar agrárvezetés ezzel beismeri, hogy mind ez idáig 

eltagadta az agrár-környezetvédelem létét a gazdák elől, nem készítette fel őket az EU-csatlakozás 

kihívásaira, ezen felül a továbbiakban sem kívánják a szükséges változtatáshoz biztosítani a 
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forrásokat. Ez egymillió ember megélhetését sodorhatja veszélybe és alááshatja az uniós agrárpoliti-

kába vetett bizalmat. Pedig éppen a mai helyzetben lenne arra szükség, hogy a kormány bővülő for-

rások mellett kiterjedt információs kampánnyal mutassa be a gazdálkodóknak az új lehetőségeket. 

Ennek fényében ez a lépés teljességgel ésszerűtlen és elfogadhatatlan. 

Ez annál is szomorúbb, mivel számos nagyon ígéretes kezdeményezésről tudunk. Az elmaradt 

kormányzati tájékoztatás ellenére (az FVM által hangoztatott „előkészítetlenség” dacára) a Nemzeti 

Agrár-környezetvédelmi Program számára rendelkezésre álló keretet 2002-ben 2,2-szer, 2003-ban 

1,4-szer felülmúló támogatási igény érkezett. Számos hazai ellenpélda bizonyítja, hogy ahol térségi 

szerveződések – a kormányzat helyett – elvégezték a gazdák tájékoztatását az új lehetőségekről, se-

gítették a felkészülést az átállásra, ott az agrár-környezetvédelem a helyi gazdálkodóknak felvirágzást 

hozott. Csak a Borsodi Mezőségben pl. a Cötkény Térségfejlesztő Szövetkezet segítségével a gazdák 

két év alatt csaknem 2.3 millió Euro kifizetéshez jutottak. Hasonlóan ígéretes folyamatok csíráit ta-

pasztaljuk szerte az országban, amelyeket a az agrár-környezetvédelem forrásainak csökkentése de-

rékba törhet. 

 

Jelen levelet aláíró szervezetek nyomatékkal kérik ezért az EU Mezőgazdaságért, Vidék-

fejlesztésért és Halászatért Felelős Főbiztosságát, hogy ne tegyen eleget a magyar kormányzat 

kérésének: ne engedélyezze a korábban az EU által már jóváhagyott agrár-környezetvédelmi 

költségvetési keretek átcsoportosítását és csökkentését, ragaszkodjon az eredeti összegekhez. 

 

Reméljük, hogy a Közös Agrárpolitika deklarált céljainak végrehajtása és a következetes 

politika érdekében a Főbiztosság nem hagyja jóvá a kormányzat és a lobbicsoportok pillanatnyi 

érdekeinek megfelelő, a fenntartható mezőgazdaságra való áttérés esélyeit minimálisra csök-

kentő, egyúttal az agrárpolitika szavahihetőségét megkérdőjelező módosítási javaslatokat. 

 

 

 

Szilvácsku Zsolt Farkas István Karátson Gábor Márkus Ferenc 

vezető tanácsadó 

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi 

Egyesület  

BirdLife Hungary  

 

igazgató 

Magyar Természetvédők 

Szövetsége 

elnök 

Védegylet 

igazgató 

WWF Hungary 
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Dr. Franz Fischler  

Member of the European Commission Responsible for Agriculture, Rural Development and 

Fisheries 

200, Rue de la Loi / Wetstraat  

B-1049 Brussels  

Belgium 

 

09 March, 2004 

 

Dear Mr. Fischler, 

 

Our organisations have been following the development of the agricultural policy in the EU with 

great interest for many years now. It is much to our satisfaction that environment-friendly agricultural 

practices, ecological farming and regional development are gaining an ever larger share in the finan-

cial support in the framework of the CAP. We are convinced that the Luxembourg decisions (June 

26, 2003) speeding up the shift in the agricultural budget of the EU – provided implementation will 

duly follow – may help the population in the countryside areas of the enlarged European Union get-

ting work, a proper livelihood, while at the same time preserving, indeed developing, our environ-

mental heritage. 

We have to see with great regret, however, that the Hungarian Ministry for Agriculture and Rural 

Development seems to have missed this strategy development almost completely. As you know, dur-

ing negotiating our entry conditions Hungary was stubbornly aiming at the largest possible share from 

Pillar I from the CAP, even at the cost of shifting funds from the Pillar II facility. This was pursued 

with disregard to the fact that such a policy would channel 90% of the EU co-financed funds to a 

mere 5% of the population making their living from agriculture in Hungary.  In fact, as a result of 

such a support scheme the beneficiaries will be the financially most viable, strongest and largest 

agricultural enterprises (intensive cereal production and animal husbandry) whereas at the same time 

about a million people actually working in countryside SMEs will face the certain bankruptcy. 

The National Rural Development Plan – developed by the Ministry of Agriculture in close co-

ordination with the EC – used to be a ray of hope in this dire situation. The Development Plan, utilis-

ing a wide range of instruments of the CAP, has in it the promise and the possibility of a more sus-

tainable agriculture in Hungary, that would be equally an improvement from economic, social, and 

environmental points of view. The EUR 156 M budget of the Development Plan that was agreed with 

the EU – though still way too low compared to the EUR 1100 M total agricultural budget of Hungary 

– had at least the potential to launch the much needed structural transformation of the Hungarian 

agriculture.  

Much to our regret, we learned recently that this process is once again threatened. According to 

our information during the next round of talks the Ministry of Agriculture will initiate a 75 % cut of 

the resources allocated for agri-environmental measures in the National Rural Development Plan. The 

changes will be justified by the argument that the environment protection policies for agriculture are 

not yet developed. (The cuts are believed to affect the already concluded contracts, too, which – if 

indeed carried out – would be outright illegal.) Such an argumentation by those responsible for the 

governance of Hungarian agriculture amounts to no less than the admission of having screened away 

for years Hungarian farmers from the possibilities of ecofarming, lagging behind in the preparation 

for the EU-accession, and lacking the will to provide the means for the necessary changes – and all 

that at the time when it would be most urgently needed.  Endangering the livelihood of a million 

people would also create a deep distrust in the developments of CAP in the EU. 
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This is the more sad, as there are very promising initiatives in Hungary as well. In spite of the 

missing governmental informational campaign on new possibilities, farmers applied for 2.2 times 

more funds than the Agri-Environmental budget was in 2002, and for 1.4 times more in 2003. In areas 

where civil organisations of small regions did the necessary capacity building – independent from 

and instead of the government – in a timely fashion, the environment friendly agricultural practices 

brought prosperity to the local farmers. For example, a group of farmers of the Mezőség area (Borsod, 

North-East Hungary) organised and trained by the “Cötkény” Regional Development Association 

was successful in getting EUR 2.3 M during a two-year program period. There are other, similar 

initiatives throughout the country, but now they are threatened by the planned cuts in the budget for 

eco-agriculture. 

 

Therefore we, the signatories of this letter ask the Commissioner for Agriculture and Rural 

Development to resist the demands of the Government of Hungary and stick to the principle 

that all funds formerly approved to support agri-environmental measures in the National Rural 

Development Plan should be used for that purpose, without any cuts of the budget of the agri-

environmental measures. 

 

We hope that in the interest of the implementation of the goals of the CAP the responsible 

Directorates General will not approve of modifications or changes that would discredit EU ag-

ricultural policy, impair all efforts for a sustainable agriculture, and would only benefit a very 

narrow group of powerful agro-industrialists.  

 

 

 

 

 

Zsolt Horváth István Farkas Gábor Karátson Ferenc Márkus 

Director 

Hungarian Ornithological 

and Nature Conservation 

Society  

BirdLife Hungary  

 

Director 

National Society of Con-

servationists 

President 

Protect the Future 

Director 

WWF Hungary 
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6.4.5. Civil szervezetek és szakmai érdekképviseletek sajtótájékoztatója és annak 
háttéranyaga 
(2004. március 10.) 

MAGYARORSZÁG A JELENLEGI EU-TAGOK MEZŐGAZDASÁGÁT KÍVÁNJA  

FINANSZÍROZNI A HAZAI KÖLTSÉGVETÉSBŐL 

 

MEGHÍVÓ A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA 

 

Közismert tény, hogy az EU piacán a folyamatos mezőgazdasági túltermelési válság miatt egyre 

nehezebb eladni a hagyományos szántóföldi növénytermesztés és az intenzív állattartás termékeit. A 

magyar kormányzat ugyanakkor nem hajlandó megadni az esélyt a vidék lakosságának a kitörésre: a 

80%-os EU támogatással járó agrár-környezetvédelmi kifizetések hazai önrészét a tárgyalások utolsó 

fázisában hirtelen ötlettől vezéreltetve negyedére kívánja csökkenteni. Ezzel megalapozzák, hogy a 

magyar adófizetők az EU agrártermelőit támogassák, miközben hazánkban ugyanez a lépés közel 

egymillió embertől vonhatja meg a lehetőséget a túlélésre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Védegylet és a WWF Magyarország az EU Me-

zőgazdasági Főigazgatóságához fordult, hogy ne hagyja jóvá a magyar kormány ezirányú módosítási 

kérelmét. 

 

A levelet a szervezetek sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosságra, melynek helyszíne és idő-

pontja: 

 

Parlament Café, 1055 Budapest, Kossuth tér 9. 

2004. március 10., 11.00 

 

A sajtótájékoztatón felszólal: 

Dr. Ángyán József Szent István Egyetem, Környezet és Tájgazdálkodási Intézet; Védegy-

let 

Bagi Béla Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 

Figeczky Gábor WWF Magyarország 

Kajner Péter Védegylet 

Sárvári Attila Cötkény® Térségfejlesztő Szövetség 

Szilvácsku Zsolt MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 

Sárvári Attila, Cötkény® Térségfejlesztő Szövetség, 06-30-248-7587, 06-49-539-002 

Szilvácsku Zsolt, MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat, 06-30-959-3114 
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MAGYARORSZÁG A JELENLEGI EU-TAGOK MEZŐGAZDASÁGÁT KÍVÁNJA  

FINANSZÍROZNI A HAZAI KÖLTSÉGVETÉSBŐL 

 

A VIDÉKFEJLESZTÉS FORRÁSAINAK NEGYEDÉRE CSÖKKENTÉSE HOZZÁJÁRUL, HOGY HAZÁNK AZ 

EU KÖLTSÉGVETÉSÉNEK NETTÓ BEFIZETŐJE LEGYEN, EGYBEN A VIDÉK LAKOSSÁGÁTÓL MEGVONJA A 

KITÖRÉS LEHETŐSÉGÉT 

BUDAPEST, 2004. MÁRCIUS 5. – Közismert tény, hogy az EU piacán a folyamatos mezőgazdasági 

túltermelési válság miatt egyre nehezebb eladni a hagyományos szántóföldi növénytermesztés és az 

intenzív állattartás termékeit. A magyar kormányzat ugyanakkor nem hajlandó megadni az esélyt 

a vidék lakosságának a kitörésre: a 80%-os EU támogatással járó agrár-környezetgazdálkodási ki-

fizetések hazai önrészét a tárgyalások utolsó fázisában hirtelen ötlettől vezéreltetve negyedére kí-

vánja csökkenteni. Ezzel megalapozza, hogy a magyar adófizetők az EU agrártermelőit támogas-

sák, miközben hazánkban ugyanez a lépés közel egymillió embertől vonhatja meg a lehetőséget a 

túlélésre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövet-

sége, a Védegylet és a WWF Magyarország az EU Mezőgazdasági Főigazgatóságához fordul, hogy 

ne hagyja jóvá a magyar kormány ezirányú módosítási kérelmét. 

Az EU Közös Agrárpolitikája egyértelmű jelzést adott a már tag és csatlakozó országoknak is azzal, 

hogy 2003 június végén a luxemburgi döntésekkel kinyilvánította: 2013-ra a mezőgazdasági büdzsé több 

mint 50%-át kívánja a átcsoportosítani az agrár-környezetgazdálkodási és vidékfejlesztés támogatására. 

A magyar termelők az EU-ban szokásos – a hagyományos szántóföldi termelést és intenzív állattartást 

ösztönző – I. pilléres támogatások 55%-ára számíthatnak, azaz alig több mint felére annak, amit pl. egy 

dán gazdálkodó kaphat. A kifizetésre kerülő összegnek több mint felét a magyar kormány állja. Az agrár-

környezetgazdálkodás és vidékfejlesztési (II. pilléres) kifizetések esetén az EU-ban szokásos össze-

gek 100%-a kifizethető, aminek 80%-át az EU állja.  

Mindennek ellenére a legfrissebb értesülések szerint a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisz-

térium előterjesztést készített, mely szerint az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések előkészítetlen-

ségére hivatkozva az e célra juttatandó forrásokat negyedére kívánják csökkenteni. Sőt, a gazdákkal már 

megkötött agrár-környezetvédelmi szerződések fedezetéül szolgáló forrásokat is elvonták, fittyet hányva 

ezzel az állami kötelezettségvállalás törvényi garanciáira is. A hazai agrárvezetés ezzel beismeri, hogy 

mind ez idáig eltagadta az agrár-környezetvédelem létét a gazdák elől, nem készítette fel őket az 

EU-csatlakozás kihívásaira. A továbbiakban sem kívánják ezen felül a szükséges változtatáshoz bizto-

sítani a forrásokat, ami egymillió ember megélhetésének veszélyeztetésén túlmenően ahhoz is hozzájárul, 

hogy Magyarország az EU költségvetésének nettó befizetőjévé váljon: nem tartunk igényt az uniós támo-

gatások lehívására. Ez a lépés teljességgel ésszerűtlen és elfogadhatatlan. 

Számos hazai ellenpélda bizonyítja, hogy ahol térségi szerveződések – a kormányzat helyett – 

elvégezték a gazdák tájékoztatását az új lehetőségekről, segítették a felkészülést az átállásra, ott az 

agrár-környezetvédelem a helyi gazdálkodóknak felvirágzást hozott. Csak a Borsodi Mezőségben pl. 

a Cötkény® Térségfejlesztő Szövetség segítségével a gazdák két év alatt csaknem 600 millió forint kifi-

zetéshez jutottak.  

Jelen közleményt kiadó szervezetek levélben tájékoztatták álláspontjukról Dr. Franz Fischlert 

az EU Mezőgazdasági Főigazgatóságának vezetőjét, és kérik, hogy ne hagyja jóvá a magyar kormány 

számára – az EU által már jóváhagyott – agrár-környezetvédelmi támogatások átcsoportosítását, kurtítá-

sát.  

A levelet a szervezetek sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosságra, melyet 

2004. március 10-én, 11 órakor a Nádor u. 32.-ben, a Nádor teremben tartanak. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 

Sárvári Attila, Cötkény® Térségfejlesztő Szövetség, 06-30-248-7587, 06-49-539-002 

Szilvácsku Zsolt, MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat, 06-30-9593114 
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6.4.6. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv végrehajtásának kulcsa a megfelelő források 
mellett a kiterjedt információs kampány  
(Budapest, 2004. március 11.) 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a 

Védegylet és a WWF Magyarország üdvözli a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

döntését, mellyel elállt korábbi tervétől, miszerint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven (NVT) belül az 

agrár-környezetvédelem forráskeretét a korábban tervezetthez képest negyedére csökkentették volna.  

A társadalmi szervezetek szerint az NVT és azon belül az agrár-környezetvédelem tervezett – és 

remélhetőleg véglegessé váló – forráskeretei elégséges alapot nyújthatnak ahhoz, hogy megindulhas-

son a több kormányzati ciklus alatt az agrár-környezetvédelem és vidékfejlesztés területén felhalmo-

zódott súlyos lemaradások behozása. Az NVT végrehajtásának alapvető feltételeit, mindenek előtt a 

széleskörű információs kampányt, a helyi közösségek és a társadalmi szervezetek bevonását a Terv 

végrehajtása során biztosítani kell. Csak akkor lehet garantálni az EU társfinanszírozási források le-

hető legnagyobb mértékű lehívását és a valódi esélyteremtést a vidéki lakosság számára, ha minden 

egyes gazda megismerheti és élhet az agrár-környezetvédelem és a vidékfejlesztés kifizetési és támo-

gatási forrásaival. 

E társadalmi információs kampányhoz, a korszerű vidékpolitika alakításához a négy társadalmi 

szervezet minden segítséget meg kíván adni, támaszkodva az e téren szerzett több éves tapasztalata-

ikra. 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 

Figeczky Gábor, WWF Magyarország, 06-1-1214-5554 / 225 

Sárvári Attila, Cötkény® Térségfejlesztő Szövetség, 06-30-248-7587, 06-49-539-002 

Szilvácsku Zsolt, MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat, 06-30-9593114 

Cselószki Tamás, MTvSz – E-misszió, 06-20-910-3072 
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6.4.7. A Magyar Természetvédők Szövetségének levele a földművelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszterhez 
(2004. március 18.) 

 

Dr. Németh Imre 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 

 

Budapest 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Ismételten az agrár-környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban keressük meg Önt több környezet- 

és természetvédelmi civil szervezet kérésére. Az elmúlt hetekben számos gazdálkodó jelezte civil 

szervezetek felé, hogy fedezet hiányára hivatkozva nem folyósították számukra az 5 éves agrár-kör-

nyezetvédelmi szerződések szerinti aktuális összeget. Szeretnénk tájékoztatást kapni arról, hogy mi 

gátolja a kifizetések teljesítését.  

 

Jelezzük továbbá, hogy az érvényes szerződésekre alapuló kifizetések esetleges elmaradása ko-

moly bizalmi válságot okozhat az agrár-környezetvédelem és a minisztérium irányában. Ráadásul 

ellentétes volna azon nyilatkozat szellemével, melyet múlt héten Miniszter Úr adott arról, hogy az 

agrár-környezetvédelemre fordított források jelentősen növekednek az elmúlt évekhez képest.  

 

Bízunk abban, hogy csupán átmeneti és technikai jellegű problémáról van szó. 

 

 

Megnyugtató válaszát várva üdvözlettel: 

 

 

Budapest, 2004. március 18. 

 

 

 

 Dr. Farkas istván  Cselószki Tamás 

 Magyar Természetvédők Szövetsége  Magyar Természetvédők Szövetsége 

 ügyvezető elnök  társelnök 

  E-misszió Egyesület elnökségi tag 

 

 

Kapják: Dr. Szanyi Tibor politikai államtitkár 

  Simon József helyettes-államtitkár 
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6.4.8. Nyílt levél a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejleszté-
sért felelős vezetőinek 
(Budapest 2004. június 17.) 

 

Dr. Szanyi Tibor úr  

politikai államtitkár 

Vidékpolitikai Kormány-meghatalmazott  

 

Simon József úr 

helyettes államtitkár  

 

Tárgy: az agrár-környezetvédelemre jutó források drasztikus csökkentésének terve 

 

B u d a p e s t 

 

 

Tisztelt Politikai Államtitkár Úr! 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 

A Védegylet brüsszeli információforrásaitól tudomásunkra jutott, hogy a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium újabb nagyösszegű forrás-átcsoportosításra tett javaslatot az EU felé a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) egyeztetése során. Ismereteink szerint a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium arra tesz javaslatot az EU felé, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

keretéből Magyarország 20 milliárd forintnak megfelelő összeget átcsoportosíthasson a SAPARD-

program részére. Az átcsoportosítani kívánt összegből 12 milliárdot agrár-környezetvédelemtől von-

nának el (a korábban e  célra előirányzott források 60%-át). 

Megmagyarázhatatlannak tartjuk ezt a döntést, hiszen az FVM 2004. március 10-i hivata-

los sajtóközleményében – melyet éppen az agrár-környezetvédelmi kifizetések tervezett keret-

összegének csökkentéséről szóló korábbi hírek cáfolatául adott ki a Minisztérium – az e célra 

jutó források növeléséről foglaltak állást. Az FVM közleménye így fogalmaz: „2004-ben várha-

tóan több mint 19 milliárd forint áll rendelkezésre [agrár-környezetvédelemre], ami 2006-ig, a 

Terv pénzügyi ütemezése szerint, 29 milliárd forintra emelkedik. Az NVT-ben a megpályázható 

agrár-környezetgazdálkodási támogatások a program összes forrásának 40,8%-át teszik ki.” Né-

meth Imre miniszter úr szóban is több ízben megerősítette, hogy az agrár-környezetvédelemre 

a költségvetés biztosítja a 20%-os hazai önrészt, mely az EU-s 80%-os társfinanszírozással 

2004-ben több mint 19 milliárd forintot tenne lehívhatóvá a magyar gazdák számára. Ehhez 

képest az agrár-környezetvédelem forrásainak több, mint 60%-os csökkentése megdöbbentő és 

súlyosan elhibázott lépés lenne. 

Ez az átcsoportosítás a SAPARD-program és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

korábbi tapasztalatainak értékelése alapján azt jelentheti, hogy a vidékfejlesztés éppen azoktól 

az emberektől vonja meg a lehetőséget a kitörésre, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Közis-

mert tény, hogy a SAPARD-pályázatok a rendkívül magas önrész arány, a pályázati kiírás bo-

nyolultsága és a pályázatkészítés magas költségei miatt szinte kizárólag a tőkeerősebb 
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vállalkozók számára voltak elérhetők, beruházási célra. Az eddig kiértékelt, nyertes pályázatok 

összetétele azt mutatja, hogy e belépési korlátok miatt a SAPARD-források 60-70%-a olyan 

vállalkozókhoz került, akik önerőből is végre tudták volna hajtani a beruházást – így a magyar 

állam és az EU közpénzekből a piaci szektort támogatta, indokolatlanul. Az agrár-környezet-

védelmi, területalapú kifizetések ezzel szemben a kis- és közepes gazdálkodók számára is kitö-

rést, biztos megélhetést jelenthetnek. Munkahely-megtartó és környezetvédelmi hatásuk össze 

sem vethető a SAPARD-programéval. A most tervezett átcsoportosítás tehát megvonná számos 

gazdálkodótól a túlélés lehetőségét, amelyet súlyosbítanak az EU-csatlakozás miatt szigorodó előírá-

sok. Egy ilyen döntés várhatóan jelentős számú vidéken élő ember munkahelyét, egzisztenciáját 

teszi kockára.  

Sajnálatos módon ez a lépés egybevág a nemrégiben elfogadott „Az agrár- és vidékfejlesztés 

nemzeti stratégiájának” jövőképével, mely szerint „Az élesedő verseny hatására mind a mező-

gazdaságban, mind pedig az élelmiszeriparban felgyorsul a gazdaság-(vállalat-) koncentrációs fo-

lyamat, amelynek következtében az agrárgazdaság létszám-kibocsátó marad,[…].” Illetve: „A jövő 

birtokszerkezetét 80-100 ezer életképes árutermelő magángazdaság és 6-7 ezer társas gazdaság 

fogja döntően meghatározni.” A stratégiai jövőkép tehát szerény becslések szerint is félmillió 

mezőgazdaságból élő ember munkahelye felett tör pálcát – miközben az EU 80%-os társfinan-

szírozást biztosít éppen az ő munkahelyeik megtartására. Az agrár-környezetvédelmi támoga-

tások tervezett csökkentése „tervszerű” munkahely-megszüntetéshez vezethet, ezért elfogadha-

tatlannak tartjuk.  

A fentiek fényében kérem Államtitkár Urakat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak 

érdekében, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv a korábban tervezett összegekkel kerüljön meghir-

detésre, forráskereteiből ne vonjanak el, ne csoportosítsanak át belőle más célokra.  

Kérem Államtitkár Urakat, hogy az ügyben képviselt álláspontjukról, megteendő lépéseik-

ről, illetve a Minisztérium döntéséről hivatalos úton tájékoztatni szíveskedjenek. 

 

 

Budapest 2004. június 17. 

 

Tisztelettel:  

 

 Kajner Péter 

Védegylet 

A Jövő Nemzedékek Képviseletének titkára 
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6.4.9. Nem csökkentik az agrár-környezetvédelem idei forráskeretét („Rémhírek” 
pro és kontra) (Budapest, 2004. június 25.) 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a mai napon újfent hivatalosan cá-

folta az agrár-környezetvédelemre fordítható idei keretösszeg csökkentéséről szóló korábbi híreket. 

Simon József, az FVM helyettes államtitkára, Kajner Péter, a Jövő Nemzedékek Képviseletének tit-

kára és Krolopp András (CEEWEB) főtikára közötti péntek délelőtti személyes megbeszélésen ál-

lamtitkár úr tájékoztatást adott az Európai Unió Agrárügyekkel Foglalkozó Főbiztossága és a Minisz-

térium között zajló egyeztetések eddigi eredményeiről. Eszerint – bár az FVM valóban kérte 20 mil-

liárd forint átcsoportosítását a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseiről a SAPARD-

program javára – a módosítás nagyságrendjét és mikéntjét az EU elutasította. Az agrár-környezetvé-

delmi intézkedésekre fordítandó összegek megkurtítása nem lehetséges. Az EU-val folytatott megbe-

szélések eredményeként az NVT „Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai köve-

telményeinek való megfelelés elősegítése” jogcímétől vonható el 15 millió Euro-nyi (mintegy 3,8 

milliárd Ft) forrás a SAPARD-program falumegújítási céljainak kiegészítésére. Utóbbi esetében 

ugyanis az előirányzott forráskeret sokszorosát kitevő finanszírozási igényt tartalmaznak a beérkezett 

pályázatok. 

Az NAKP meglévő, öt éves szerződések jogszabályi felülvizsgálatának mihamarabbi lezárása és 

a programban résztvevő gazdák számára a folyamatban lévő tevékenységeikért járó támogatások ki-

fizetése elengedhetetlen. Így biztosítható az FVM valamint a civil szervezetek és a gazdák közötti 

együttműködés és bizalom fenntartása.  

Remélhetőleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyeztetése hamarosan lezárul; a hátralévő idő-

ben újabb átcsoportosítási ötletek már nem fogják borzolni a kedélyeket és a gazdálkodók számára is 

mihamarabb elérhetővé válnak az NVT környezetkímélő gazdálkodást, a vidék fejlődését elősegítő 

pályázatai. A gazdák számára tisztes megélhetést biztosító és természeti erőforrásaink megőrzését 

segítő kifizetések stabil és kiszámítható finanszírozási hátterének megteremtése mindannyiunk ér-

deke. 

Budapest 2004. június 25. 

 

További információ: Kajner Péter, 06-20-462-2043 
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6.4.10. A magyar vidék fejlesztésének lehetséges útjai: a dél-amerikai vagy az euró-
pai modellé a jövő? (A hivatalos agrárstratégia 600.000 gazdaságot szá-
molna fel 10 év alatt Magyarországon) (Budapest, 2004. november 12.) 

Paraszttalanítás címmel tartott vitaestet november 12-én a Védegylet és az Egészségügyi Dol-

gozók Demokratikus Szakszervezete. Az „Itt nádor nem terem” sorozat keretében megrendezett 

eseményen a meghívott vendégek a magyar mezőgazdaság és vidék fejlesztésének esélyeit vitat-

ták meg. Kiderült: a napokon belül a Kormány elé kerülő Agrár- és Vidékfejlesztés Nemzeti 

Stratégiája a mezőgazdaság versenyképességét teszi meg abszolút fejlesztési prioritássá, ugyan-

akkor nem kínál túlélési esélyt a vidéken gazdálkodók többségének. A célként kitűzött nagybir-

tokrendszeren és bérmunkán alapuló, dél-amerikai típusú termelési rendszernek azonban léte-

zik alternatívája: az életképes, erős családi gazdaságok rendszere, mely az európai mezőgazda-

ságnak is a gerincét jelenti. A beszélgetés résztevői ez utóbbi hazai megvalósításának lehetősé-

geit járták körül. 

Vitaindító előadásában Ángyán József professzor, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgaz-

dálkodási Intézetének igazgatója rámutatott: ha a hamarosan Kormány elé kerülő Agrár- és Vidékfej-

lesztés Nemzeti Stratégiájának (Agrárstratégia) fejlesztési iránya valósul meg, az beláthatatlan kö-

vetkezményekkel járhat, földindulásszerű társadalmi változásokat indíthat el. Ma 766 ezer egyéni 

gazdaság van, azonban az Agrárstratégia szerint „a jövő birtokszerkezetét 80-100 ezer életképes áru-

termelő magángazdaság és 6-7 ezer társas gazdaság fogja döntően meghatározni”. A professzor sze-

rint ez a földbirtokok koncentrációját is hozza: 3000 nagybirtok kialakítása lehet e fejlesztési irány 

szerint a cél. A (szűken és rövidlátó módon értelmezett) versenyképesség minden mást megelőző 

prioritássá emelése ily módon több százezer család megélhetését lehetetlenítené el – számukra az 

agrárpolitika nem kínál valódi alternatívát. Ez a stratégia a mezőgazdasági termelés intenzifikációját, 

mennyiségi növelését emeli céllá, miközben európai és világviszonylatban éppen ezeken a tömegter-

mék-piacokon van túltermelés. Ráadásul e gazdasági szempontból ésszerűtlen alternatíva preferálása 

következtében Magyarországon a termelési támogatások 95%-a a termelők 5%-ához juthat. Ez ellen-

tétes az európai trendekkel is: az EU mezőgazdasági támogatási rendszerében a vidékfejlesztési kifi-

zetések (a Közös Agrárpolitika, KAP II. pillére) súlya nő a termelési támogatások (I. pillér) rovására. 

A mezőgazdaság célja nem csak az árutermelés: megőrzi létforrásainkat, az egészséges környezetet 

és megélhetést biztosít a vidéken élőknek. E „környezetvédelmi” és „szociális” feladatokért a gazdá-

kat fizetség illeti meg – az EU vidékfejlesztési kifizetései erről szólnak. A vidéknek és a városnak új 

társadalmi szerződést kell kötnie, hangsúlyozta Ángyán József. Ennek azonban a magyar agrárpolitika 

eddig nem szentelt figyelmet, sőt a gazdák túlélési lehetőségeit nem mutatta be megfelelő módon, így 

vidéken nem ismerik ezeket. A lehetőségektől megfosztott vagy azokat nem ismerő gazdák eladják 

földjeiket, feladják a termelést. A jövő útja azonban nem lehet a dél-amerikai modell: Európában az 

átlagos birtokméret 19 hektár. Magyarországon is létre kell hozni az életképes, erős, öntudatos pa-

rasztgazdaságok rendszerét. Ennek kulcselemei a vidékfejlesztési kifizetések és az információterjesz-

tés, oktatás, valamint a gazdák szövetkezése. Ennek egyik sikeres példája a Mórakert Szövetkezet.  

Kajner Péter (Védegylet) szerint az információterjesztésben és a vidékfejlesztési irány megerő-

sítésében a politika szintjén a társadalmi szervezeteknek rendkívül fontos szerepe van. Ennek példá-

jaként említette a zöld szervezetek összefogásával, a Magyar Természetvédők Szövetsége koordiná-

ciójával működő Független Agrár-környezetgazdálkodási Tanácsadói Hálózatot (FAKT-Háló). A 

húsz szervezet együttműködésén alapuló kezdeményezés jelenleg országszerte tájékoztatja a gazdál-

kodókat az agrár-környezetgazdálkodási támogatási lehetőségekről és szaktanácsadást nyújt.  

Sárvári Attila, a Cötkény Térségfejlesztő Szövetség elnöke a Borsodi Mezőség példájával illuszt-

rálta a vidékfejlesztés hatásait: az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételében évek 

óta élen járó, korábban „halódó” vidéken óriási pezsgés indult be, a gazdák újra látnak maguk előtt 

lehetőséget, fejlesztenek. Európa egyik legnagyobb élőhely-rehabilitációs projektje indult meg a tér-

ségben. Az ilyen és ehhez hasonló példák bemutatása révén egyre többen kaphatnának kedvet a kör-

nyezetkímélő gazdálkodáshoz országszerte, ez pedig a családi gazdaságok túlélését jelentheti. Sárvári 
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Attila szerint elsőrendű feladat a gazdák számára tudatosítani: igenis van lehetőség a túlélésre és föl-

det eladni nem szabad.  

Bagi Béla a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSz) alelnöke rámu-

tatott: a családi gazdálkodóktól számos kedvezményt vontak meg, ami elbizonytalanította az embe-

reket, ennek következtében sokan eladják a földet. Ezt pontosan meg kell fordítani, az agrárpolitiká-

nak meg kell erősítenie a családi gazdaságokat. Az ésszerűtlenül és szükségszerűtlen módon szigorú 

élelmiszerbiztonsági szabályokat enyhíteni kell a kisebb termelők, feldolgozók érdekében. Érvénye-

síteni kell a nemzeti politikákban a helyi piacok védelmét az importtermékekekkel szemben. Ez a 

hazai mezőgazdaság erősítése mellett védelmet nyújthat az élelmiszerbiztonsági kockázatokkal szem-

ben is – ennek szükségességét az elmúlt hetek paprikabotránya húzta alá.  

Varga Géza, a Gaia Ökölógiai Alapítvány igazgatója a piacok védelme – az élelmiszerünk feletti 

önrendelkezés megőrzése – fontossága mellett a kis, helyi fenntartható projektek népszerűsítését is 

kiemelte. A galgahévízi ökofalu kezdeményezés ennek példája, ugyancsak megerősítette az este mot-

tóját: van alternatíva a mezőgazdaság fejlesztésében, nem igaz, hogy csak a nagyüzemi gazdálkodás 

lehet versenyképes! A Gaia Alapítvány kezdeményezése az elmúlt évtizedben megteremtette Galga-

hévíz térségében az életképes biotermelést és megvetette egy ökofalu alapjait, új megélhetési lehető-

ségeket teremtett, mindezt környezetkímélő módon.  

 

További információ: Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 
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6.4.11. Civil szervezetek és szakmai érdekképviseletek  
„A vidékvisszafejlesztési minisztérium látnokai” címmel  
2004. december 2-án tartott sajtótájékoztatóján kiadott sajtóanyag 

 

A VIDÉKVISSZAFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM LÁTNOKAI 

CIVIL SZERVEZETEK TILTAKOZNAK, MERT AZ FVM A VIDÉKFEJLESZTÉS 3 ÉVES KERETÉNEK 20%-

OS, AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 2004. ÉVI KERETÉNEK 40%-OS CSÖKKENTÉSÉT 

KEZDEMÉNYEZI, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A FORRÁSOK ÍGY IS SZŰKÖSEK  

 

Még ki sem írták a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásaira szóló pályázatokat, a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vezetése már tudni vélte, hogy ezekre túl 

kevés támogatási kérelem fog beérkezni. Ezért kezdeményezték az NVT forrásai 20%-ának átcsopor-

tosítását a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések társfinanszírozására. Az eddigi tapasztalatok azt 

mutatják: tévedtek. Ez a tévedés a magyar gazdáknak és az állami költségvetésnek súlyos vesztesé-

geket okozhat. A Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Ma-

gyar Természetvédők Szövetsége, Védegylet, a WWF Magyarország és 18 más civil szervezet fel-

szólítja az FVM-et a kezdeményezés leállítására és az NVT terv szerinti végrehajtására.  

 

Mondhatni menetrendszerűen újabb és újabb puccsokat hajtanak végre a vidékfejlesztési forrá-

sok ellen az FVM-en belül – legújabb esete a https://www.nakp.hu/download honlapon olvasható. A 

neve alapján a vidékfejlesztésért is „felelős” tárca 2004-ben két ízben – márciusban és júniusban – 

már megpróbálkozott a vidékfejlesztési források csökkentésével és átcsoportosításával, de vissza-

kozni kényszerült. Most újabb próbálkozás készül. A honlapon olvasható tervezet „átfutási idejét” 

figyelembe véve a csökkentés ötlete már akkor megszülethetett, amikor az NVT-t elfogadták Brüsz-

szelben. Erről azonban a nyilvánosság előtt hallgattak. 

A tervezett átcsoportosítás azt jelentené, hogy 2004-ben 25%-kal, 2005-ben 20%-kal, 2006-ban 

15%-kal csökkennének a vidékfejlesztés keretei. Agrár-környezetgazdálkodásra 2004-ben pl. 8 

milliárd forinttal jutna kevesebb az eredetileg tervezett 19,8 milliárdhoz képest, de csökkenne 

többek között a kedvezőtlen adottságú területek vagy a félig önellátó gazdaságok támogatása is. Az 

NVT összes intézkedését érintő, tervezett kurtítás többezer gazdálkodótól jelenthet közvetlen jöve-

delem-elvonást. A kormány a 2005 évi költségvetés tervezetében is ezeket a megszorító intézkedése-

ket akarja érvényesíteni.  

A tervezett intézkedés azért is elfogadhatatlan, mert ellentétes az EU közös agrárpolitikájának 

reformtörekvéseivel, vagyis a vidékfejlesztéstől, a környezetbarát, minőségi agrárfejlődéstől vala-

mint a kis és közepes méretű egyéni (családi) gazdaságoktól csoportosít át forrásokat a tömegtermelés 

direkt támogatására.  

Az FVM indokolása szerint (igaz, az átcsoportosítás kezdeményezésekor még meg sem jelentek 

a pályázatok) – az NVT intézkedései túl bonyolultak, illetve nem eléggé ismertek a gazdák előtt, ezért 

túl kevesen fogják ezeket igénybe venni, és ezért a pénz egy része felhasználatlan maradna. A valóság 

azt mutatja, hogy a rosszhiszemű látnokok tévedtek: az agrár-környezetgazdálkodási támogatá-

sok esetében a tapasztalatok alapján a rendelkezésre álló forrásoknál jelentősen magasabb tá-

mogatási igény érkezik be. A vidékfejlesztés kereteit tehát nem csökkenteni, hanem növelni kellene. 

E közleményt kibocsátó civil szervezetek hálózata az egész országra kiterjedő tanácsadási, felvilágo-

sítási munkája során azt látta, hogy a korábbi tájékozatlanság ellenére óriási érdeklődés kíséri az új 

támogatási lehetőségeket. Az FVM „félelmei” tehát nyilvánvalóan alaptalanok: a vidékfejlesztési ke-

retek messzemenőkig kihasználhatók lennének – ha meghagynák őket.  

https://www.nakp.hu/download/NVT_FVM_elot.zip
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Az újabb és újabb próbálkozások az NVT forrásainak csökkentésére, illetve azok indoklása 

az FVM vidékfejlesztési politikájának színvonaláról állít ki szegénységi bizonyítványt. A gazdák 

„tájékozatlansága” és „felkészületlensége” ugyanis annak köszönhető, hogy a tárca 2000 óta elmu-

lasztotta egy széleskörű tájékoztatási és oktatási kampány beindítását az agrár-környezetvédelem, il-

letve vidékfejlesztés lehetőségeit érintően. Lényegében a magyar gazdákat felkészületlenül érte az 

uniós csalatkozás, amit a minisztérium rajtuk kér számon, illetve ezért „büntetésből” újabb elvoná-

sokkal sújtaná őket. Míg a civil szervezetek országszerte, önerőből indítottak kampányokat a gazdák 

tájékoztatására, a minisztérium agrár-információs hálózata és az NVT végrehajtásáért felelős intéz-

ményrendszere jelentős késéssel és akadozva indult be. Ezért a gazdasági ügyekért, a tagállami 

működésért és a vidékfejlesztésért „felelős” helyettes államtitkároknak vállalniuk kell a szemé-

lyes felelősséget. 

Az NVT forrásai elleni rendszeresen vissza-visszatérő támadások azért is kivitelezhetők többek 

között, mert a végrehajtás és ellenőrzés intézményrendszere kiépületlen. Az NVT Monitoring Bizott-

ságba meghívott tagok és a működési szabályzat ad-hoc jellegű, nem ad módot rendszeres szakmai 

és társadalmi ellenőrzésre – melegágya a vidékfejlesztést érintő átgondolatlan és rövid távú érdekeket 

szolgáló döntések jóváhagyásának. 

Felszólítjuk az FVM vezetését, hogy az NVT-t érintő forráscsökkentési törekvésekkel egy-

szer s mindenkorra hagyjon fel – és törekedjen a vidékfejlesztés új lehetőségeinek bemutatására. 

Tegyen meg mindent azért, hogy a gazdák eredményesen pályázzanak, ezáltal lehetőségük legyen a 

kitörésre – az uniós csatlakozásnak győztesei és ne vesztesei legyenek.  

Levélben és ez úton is kérjük az NVT Monitoring Bizottság tagjait, hogy az NVT forrásai-

nak 20%-os átcsoportosítására irányuló próbálkozást ne támogassák. 

A civil szervezetek egyben kezdeményezik a 2005. évi tervezet átalakítását a fenti szemlé-

letben, és ez ügyben már megkeresték az országgyűlési képviselőket is.  

* * * 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:   

BENEDIKT ILDIKÓ, MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE, 06-30-223-0137 

KAJNER PÉTER, VÉDEGYLET, 06-20-462-2043 

SZILVÁCSKU ZSOLT, MME, 06-30-9593-114 

FIGECZKY GÁBOR, WWF, 06-30-579-7009 

A felhívást kibocsátották: Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-

sület, Magyar Természetvédők Szövetsége, Védegylet, WWF Magyarország 

Csatlakozó szervezetek:  

B-A-Z Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht., Borsodi Mezőség Gazdaszövetség, 

Castanea Környezetvédelmi Egyesület, Cötkény Térségfejlesztési Társulás, Csalán Környezet- és 

Természetvédő Egyesület, CSEMETE Természetvédelmi Egyesület, E-misszió Természet- és kör-

nyezetvédelmi Egyesület, Fiatal Gazdálkodók Magyarországi Szövetsége (AGRYA); Független 

Ökológiai Központ, Gaja Környezetvédelmi Egyesület; Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő 

Kör, Kerekerdő Alapítvány, Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ), Nimfea Termé-

szetvédelmi Egyesület, Ökológiai Egyesület, Palocsa Egyesület, Somogy Természetvédelmi Szerve-

zet, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete, Tisza Klub, Zöld Akció Egyesület 
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6.4.12. A Levegő Munkacsoport levele a Magyar Országgyűlés képviselői részére 
(Budapest, 2004. december 2.) 

 

A Magyar Országgyűlés képviselői részére 

Budapest 

Tárgy: Módosítási javaslatok a 2005. évi költség-

vetés XII. (agrár) fejezetéhez 

Tisztelt Képviselő Asszony / Képviselő Úr! 

 

Magyarország környezeti állapotának javítása, a társadalmi feszültségek csökkentése és verseny-

képességünk növelése érdekében, a civil szervezetek és gazdálkodók széles köre nevében kérem, se-

gítse elő az alábbi módosító javaslat beterjesztését és megszavazását az országgyűlésben. 

A hagyományos mezőgazdasági termelésre az Európai Unió egyre korlátozottabban ad támoga-

tást, viszont az agrár-környezetvédelmi programok támogatására gyakorlatilag nincs korlát – ha meg-

felelő programokat és legalább 20 százalék saját forrást tudunk biztosítani. Ez történelmi lehetőség, 

amivel élni kell! Az ilyen jellegű támogatások környezetvédelmi, nemzetgazdasági és vidékfejlesz-

tési szempontból egyaránt sokkal előnyösebbek, mint az intenzív mezőgazdaságnak nyújtott támoga-

tások. Ausztriában a mezőgazdasági terület 88%-ára adnak agrár-környezetgazdálkodási tá-

mogatást; a gazdaságok 72%-a vesz részt a programban. Magyarországon ezek az arányok 5%, 

illetve 1,5%. Ez a példa is azt mutatja, hogy jelentős versenyhátrányt szenvedünk elhibázott 

agrártámogatási politikánk következtében. 

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslatban a 

10/11. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) alcím keretében a 2005-ös költségvetés-tervezet mind-

össze 44,1 milliárd Ft-ot irányoz elő. Ez a Brüsszel által jóváhagyott és a Magyar Kormány által is 

aláírt, kötelező érvénnyel elfogadott NVT 2005-ös költségvetéséhez képest – mely 64,4 milliárd Ft-

ot tett ki – 20,3 milliárd Ft elvonást mutat. Ezt a tárca a 10.5.2.2. Folyó kiadások és jövedelemtámo-

gatások jogcím alá csoportosította át. A 10.5.2.2. jogcím döntő mértékben az első pilléres, direkt 

(mennyiséghez kötött) terület alapú támogatás nemzeti kiegészítésének (top-up) finanszírozását szol-

gálja. 

A tárca tehát a jelek szerint a jövő évben is folytatni tervezi az NVT ezévben is előirányzott 

és többször megkísérelt megcsonkítását. Míg azonban az idei évben ez – a szűkkörű vezetői érte-

kezlet számára készített november 11-i előterjesztés szerint – az NVT költségvetésének 25%-os (14,2 

milliárd Ft-os) elvonását jelentené, addig a jövő évi költségvetésben az NVT már eleve 31,5%-kal 

(20,3 milliárd Ft-tal) alacsonyabb összeggel került megtervezésre, mint a Brüsszel által az NVT-

ben 2005-re jóváhagyott költségvetés. 

A 2005-ös költségvetésben tervezett elvonás az NVT egyes területeit az alábbi mértékben érinti: 

 

Jogcímek Elvonás 

milliárd Ft % 

10.11.1.1. Agrár-környezetgazdálkodás -8,9 -34,9 

10.11.1.2. Kedvezőtlen adottságú területek -2,5 -35,2 

10.11.1.3. Mezőgazdasági területek erdősítése -2,9 -46,8 

10.11.1.6. Termelői csoportok létrehozása -0,9 -28,1 

10.11.1.7. EU követelményeknek való megfelelés -4,0 -22,9 

10.11.1.8. Technikai segítségnyújtás  -2,1 -65,6 

10.11.1. Összesen: -20,3 -31,5 
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Ez nemcsak azért elfogadhatatlan, mert ellentétes az EU közös agrárpolitikájának reformtörek-

véseivel, vagyis a vidékfejlesztéstől, a környezetbarát, minőségi agrárfejlődéstől valamint a kis és 

közepes méretű egyéni (családi) gazdaságoktól csoportosít át forrásokat a tömegtermelés direkt tá-

mogatására, hanem durván eltér az EU-val a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel kapcsolatban éppen 

hogy csak megkötött megállapodástól.  

Ezeket a tételeket a 10.5.22. jogcímről a 10.11.-es NVT jogcímre a felsorolt alcímek szerinti 

bontásban és mértékben vissza kell helyezni!  Így a 10.11.-es Nemzeti  Vidékfejlesztési Terv 

(NVT) „Támogatás” tétele (nemzeti önrész) a tervben szereplő 9,1 milliárd Ft-ról az eredeti 12,9 

milliárd Ft-ra, a „Bevétel” tétele (EU társfinanszírozás) 35,0 milliárd Ft-ról az eredeti 51,5 milliárd 

Ft-ra, a „Kiadás” tétele (az NVT-ben felhasználható teljes keret) pedig 44,1 milliárd Ft-ról az eredeti 

64,4 milliárd Ft-ra áll vissza. Ennyivel egyidejűleg csökken a 10.5.2.2. jogcím „Támogatás” tétele. 

Ez azzal az előnnyel is jár, hogy így 16,5 milliárd Ft-tal növekszik az agrárköltségvetés „Bevételi” 

tétele, vagyis az EU költségvetésből származó társfinanszírozási összeg, azaz javul az EU források 

lehívása is.  

A visszaállítandó eredeti tételek tehát az alábbiak: 
 

Jogcímek milliárd Ft 

10.11.1.1. Agrár-környezetgazdálkodás 25,5 

10.11.1.2. Kedvezőtlen adottságú területek 7,1 

10.11.1.3. Mezőgazdasági területek erdősítése 6,2 

10.11.1.5. Félig önellátó gazdaságok támogatása 2,0 

10.11.1.6. Termelői csoportok létrehozása 3,2 

10.11.1.7. EU követelményeknek való megfelelés 17,5 

10.11.1.8. Technikai segítségnyújtás  3,2 

10.11.1. Összesen: 64,7 

 

Ennek következtében az első pilléres keret, a 10.5.2.2. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 

jogcím „Támogatás” kerete 87,3 milliárd Ft-ra változik. Ha ez nem lenne elegendő úgy a hiányzó 

tételt nem a vidékfejlesztési, hanem a kormányzati tartalék keretből azaz – ahogy a kifizetés jog-

címe is mutatja – valóban nemzeti forrásból kell pótolni. A 20,3 milliárd Ft tehát az NVT megál-

lapodás költségtervének megfelelően kerüljön vissza a vidékfejlesztéshez. 

Fenti javaslatunkat Dr. Ángyán József egyetemi tanár, a Szent István Egyetem, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet intézetigazgatójának közreműködésével állítottuk össze. 

 

Tisztelettel: 

 

Lukács András 

elnök 

Levegő Munkacsoport 



 

 226 

6.4.13. Zöldek tiltakoznak az NVT tervezett megkurtítása ellen  
(Budapest, 2004. december 2., csütörtök, MTI) 

A kormány vidékfejlesztési politikája ellen tiltakoznak a zöld szervezetek, mert tudomásuk sze-

rint az agrártárca újra megpróbálja az erre a célra juttatható forrásokat csökkenteni. 

Schmuck Erzsébet, a Magyar Természetvédők Szövetségének öt civil szervezetet is képviselő 

társelnöke csütörtökön sajtótájékoztatón elmondta: birtokukba kerültek olyan dokumentumok, ame-

lyek szerint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) valótlan indokokra hivat-

kozva 25 százalékos átcsoportosítást tervez a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) ez évi európai 

uniós forrásaiból az intenzív mezőgazdaság támogatására. "Ezzel a lépéssel a kormány felerősítené 

azt a vidékfejlesztési szempontból rossz tendenciát, amely az Európai Unióban jellemző agrárpoliti-

kával pontosan szemben halad" - mondta a társelnök. 

Ángyán József, a gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének 

igazgatója kijelentette, hogy az FVM már márciusban és júniusban is kísérletet tett a vidék fejlesztését 

szolgáló EU-támogatások átcsoportosítására a nagy méretű gazdaságok környezetromboló termelését 

ösztönző közvetlen kifizetések javára. Utalt arra, hogy mindkét esetben a társadalom ellenkezését 

észlelve az agrártárca elállt szándékától. 

Az egyetemi professzor kifejtette, hogy dokumentumaik szerint az agrártárca az NVT keretéből 

14,156 milliárd forintot juttatna inkább közvetlen támogatásokra. 

Az FVM zöldek által vélt szándéka szerint az agrár-környezetgazdálkodásra a Brüsszellel meg-

állapodott 19,8 milliárd forintnál 8 milliárd forinttal kevesebb jutna. A kedvezőtlen adottságú terüle-

tek támogatása 2 milliárd forinttal, a félig önellátó gazdaságok támogatása 750 millió forinttal, a ter-

melői csoportok felállítása 1,4 milliárd forinttal, az állattartó telepek környezetvédelmi, higiéniai és 

állatjóléti megfelelést segítő jogcíme pedig 2 milliárd forinttal csökkenne. 

Ángyán József idézte az FVM tudomásukra jutott indokát is, amely szerint a gazdák információk 

hiányában várhatóan "felelőtlenül túlvállalnák magukat" a támogatásokból, nem tudnák elkölteni a 

rendelkezésre bocsátott pénzt, így azt úgyis vissza kellene fizetniük. 

Az igazgató hangoztatta, hogy tudomása szerint az agrártárca az NVT ez évi keretén kívül a 

vidékfejlesztésre 2006 végéig Brüsszellel kialkudott támogatásokat minden évben, a három évre ve-

títve összesen 20 százalékkal megkurtítaná. 

Szilvácsku Zsolt, a Magyar Madártani Egyesület képviseletében jelezte, hogy az NVT módosí-

tásával az ország megsértheti azt a megállapodást, amelyet az EU-val még a nyáron kötött a források 

felhasználásainak céljait illetően. 

Az NVT teljesülésének monitoringját végző bizottságban tagsággal rendelkező szakember ne-

hezményezte, hogy nem került sor előzetes egyeztetésre a társadalmi szervezetekkel az átcsoportosí-

tás kapcsán, arról legfeljebb utólag tájékoztathatják már csak a zöldeket. 

Schmuck Erzsébet megjegyezte, hogy Magyarország az utolsó helyen áll a 10 új EU-tagország 

közül a vidékfejlesztési források arányait tekintve, ezért eleve alacsonyak a rendelkezésre álló forrá-

sok. "Ehhez képest a közvetlen kifizetéseket nézve a második legmagasabb szint jut a magyar gaz-

dáknak" - tette hozzá a társelnök. 

Rámutatott, hogy az EU változó agrárpolitikájában a kedvezőbb társfinanszírozási feltételekkel 

bíró vidékfejlesztési pénzek egyre nagyobb teret nyernek a közvetlen kifizetések rovására. Ezért ért-

hetetlen, hogy a kormány miért ragaszkodik a régimódi agárszemlélethez. 

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szólt arról, hogy szervezetük minden ország-

gyűlési képviselő számára levelet juttatott el, ismertetve a vidékfejlesztés erősítésének előnyeit az 

intenzív mezőgazdasággal szemben. 

A sajtótájékoztatón részt vett zöld szervezeten kívül tiltakozását fejezi ki a kérdésben a WWF 

Magyarország és a Védegylet is. 
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6.4.14. Zöldek: a kormány a nagy agrárcégeknek kedvez     
(2004. december 2., Népszabadság Online) 

A kormány vidékfejlesztési politikája ellen tiltakoznak a zöld szervezetek, mert tudomásuk sze-

rint az agrártárca újra megpróbálja az erre a célra juttatható forrásokat csökkenteni.  

Schmuck Erzsébet, a Magyar Természetvédők Szövetségének öt civil szervezetet is képviselő 

társelnöke csütörtökön sajtótájékoztatón elmondta: birtokukba kerültek olyan dokumentumok, ame-

lyek szerint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) valótlan indokokra hivat-

kozva 25 százalékos átcsoportosítást tervez a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) ez évi európai 

uniós forrásaiból az intenzív mezőgazdaság támogatására. 

"Ezzel a lépéssel a kormány felerősítené azt a vidékfejlesztési szempontból rossz tendenciát, 

amely az Európai Unióban jellemző agrárpolitikával pontosan szemben halad" - mondta. 

Ángyán József, a gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének 

igazgatója kijelentette, hogy az FVM már márciusban és júniusban is kísérletet tett a vidék fejlesztését 

szolgáló EU-támogatások átcsoportosítására a nagy méretű gazdaságok környezetromboló termelését 

ösztönző közvetlen kifizetések javára. Utalt arra, hogy mindkét esetben a társadalom ellenkezését 

észlelve az agrártárca elállt szándékától. 

Az egyetemi professzor kifejtette, hogy dokumentumaik szerint az agrártárca az NVT keretéből 

14,156 milliárd forintot juttatna inkább közvetlen támogatásokra.  

Az FVM zöldek által vélt szándéka szerint az agrár-környezetgazdálkodásra a Brüsszellel meg-

állapodott 19,8 milliárd forintnál 8 milliárd forinttal kevesebb jutna. A kedvezőtlen adottságú terüle-

tek támogatása 2 milliárd forinttal, a félig önellátó gazdaságok támogatása 750 millió forinttal, a ter-

melői csoportok felállítása 1,4 milliárd forinttal, az állattartó telepek környezetvédelmi, higiéniai és 

állatjóléti megfelelést segítő jogcíme pedig 2 milliárd forinttal csökkenne. 

Ángyán József idézte az FVM tudomásukra jutott indokát is, amely szerint a gazdák információk 

hiányában várhatóan felelőtlenül túlvállalnák magukat a támogatásokból, nem tudnák elkölteni a ren-

delkezésre bocsátott pénzt, így azt úgyis vissza kellene fizetniük. 

Az igazgató hangoztatta, hogy tudomása szerint az agrártárca az NVT ez évi keretén kívül a 

vidékfejlesztésre 2006 végéig Brüsszellel kialkudott támogatásokat minden évben, a három évre ve-

títve összesen 20 százalékkal megkurtítaná. 

Szilvácsku Zsolt, a Magyar Madártani Egyesület képviseletében jelezte, hogy az ezzel az ország 

megsértheti azt a megállapodást, amelyet az unióval kötött a források felhasználásairól. 

Szilvácsku tagja a Nemzeti Fejlesztési Terv teljesülését ellenőrző bizottságnak. Szerinte a tárca 

nem egyeztetett a társadalmi szervezetekkel az átcsoportosítás kapcsán, arról legfeljebb utólag tájé-

koztathatják már csak a zöldeket.  

Schmuck Erzsébet szerint Magyarország az utolsó előtti helyen áll a tíz új EU-tagország közül 

a vidékfejlesztési források arányait tekintve, ezért eleve alacsonyak a rendelkezésre álló források. 

"Ehhez képest a közvetlen kifizetéseket nézve a második legmagasabb szint jut a magyar gazdáknak" 

- tette hozzá a társelnök. 

Az EU változó agrárpolitikájában a vidékfejlesztési pénzek egyre nagyobb teret nyernek a köz-

vetlen kifizetések rovására. Ezért érthetetlen, hogy a kormány miért ragaszkodik a régimódi agár-

szemlélethez. 

Lukács András, A Levegő Munkacsoport minden országgyűlési képviselőnek levelet küldött, 

amelyben ismertette a vidékfejlesztés erősítésének előnyeit az intenzív mezőgazdasággal szemben. 

A sajtótájékoztatón részt vett zöld szervezeten kívül tiltakozását fejezi ki a kérdésben a WWF 

Magyarország és a Védegylet is.  

(forrás: MTI) 
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6.4.15. MOSZ-kritika az agráriumról 
(2004. december 7., Magyar Nemzet, 11. oldal) 

Ma tartja negyedik országos kongresszusát a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 

Szövetsége (MOSZ), amely a rendezvényre meghívta Németh Imre agrárminisztert és Gyurcsány 

Ferenc miniszterelnököt is.  

Tegnap Horváth Gábor, a MOSZ főtitkára szűk körben ismertette a kongresszus programját, 

amely egyben a jelenlegi agrárvezetés kritikájának is felfogható. A főtitkár kifejtette, a hatékony 

uniós példák ellenére nem sikerült egy „épkézláb” mezőgazdasági programot kidolgozni.  

Horváth elégtelennek ítélte uniós felkészülésünket, szerinte kiszámíthatatlan a hazai agrársza-

bályozás. Mint mondta, időben meg kellene ismerni a közös agrárpolitika változásaiból adódó teen-

dőket, azaz tudni kellene, hogy meddig marad fenn a jelenlegi, területalapú támogatási rendszer. Az 

erről szóló megfogalmazás ugyanis plusz egy évet említ, amit a MOSZ két évnek értelmez, de való-

színűleg az EU „másként olvas a sorok között”. – E kérdésben ugyan nem mindegy, hogy mi lesz a 

végső döntés, de bármit határozzanak is az illetékesek, időben kell megtudni, hogy a mezőgazdaság 

fel tudjon készülni a változásokra – tette hozzá.  

Horváth rámutatott az intervenciós felvásárlás körüli anomáliákra is, amelyekből a raktárépítési 

támogatásokat emelte ki; nem mindegy, hogy intervenciós vagy termelői raktárak építését támogatja 

a kormány. A top-up-ról elmondta, elméletileg december elsejétől fizethető lenne, de a legújabb in-

formációk szerint arra csak februárban kerül sor, miközben az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 

Programhoz beérkezett pályázatok közül egyet sem bíráltak el, és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

sem biztosít már az idén pénzt a gazdálkodóknak. 

 

Nagy Ottó  
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6.4.16. Csökkennek az agrár-környezetgazdálkodási források?  
Zöld szervezetek tiltakoztak  
(2004. december 7., kedd 16:00, Kossuth Rádió, Kék Bolygó) 

Az agrár-környzetgazdálkodásban minden hazai Ft-hoz 4 uniós járulna. A zöldek tiltakoz-

nak az elvonások miatt  

Civil szervezetek tiltakoztak a múlt héten, mert a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-

térium a vidékfejlesztés 3 éves keretének 20%-os, az agrár-környezetgazdálkodás 2004. évi keretének 

40%-os csökkentését kezdeményezi. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervből jelentős 

eszközöket vonnának el, egy olyan területről amely az ökogazdálkodásra fontos alapot, pénzt szánt 

volna.  

"A jelenlegi mezőgazdasági rendszerben óriásiak az olyan költségek, amelyeket nem közvetlenül 

a termékekben fizetünk meg, hanem egyéb módon. Az intenzív mezőgazdaság nagyon sok pénzt kap 

az adófizetők pénzéből közvetlenül, de óriásiak azok a költségek is, amelyek így közvetlenül nem 

jelentkeznek, hanem közvetve a talajok tönkremenetelével, a vizeink elszennyeződésével a sok vegy-

szer miatt az egészségünk romlásával." -mondta Lukács András a Levegő Munkacsoport elnöke.  

A Levegő Munkacsoport felmérései szerint évi mintegy 250 milliárd forintot tesznek ki azok a 

költségek, amelyeket mindannyian fizetünk ilyen módon, például az egészségünk károsodásával. Ha 

az ökogazdálkodást támogatják, akkor annak komoly kedvező hatásai vannak, javul az emberek 

egészsége, megóvják a tájnak az értékeit és a helyi társadalmat tehát egy sor olyan kedvező hatása 

van, ami nem jelentkezik azonnal az állami költségvetésben, de a társadalmi haszna óriási, viszont 

ezzel nem foglalkoznak. Erősek azok az érdekcsoportok, amelyek a jelenlegi rendszer, az intenzív 

vegyszeres mezőgazdaság fenntartásában érdekeltek, és ezért ilyen nehéz megváltoztatni a támoga-

tási rendszert.  

A zöld szervezetek minden országgyűlési képviselőhöz eljutattak egy levelet, amelyben konkré-

tan javasolták , hogy hogyan kellene módosítani az agrártárca költségvetését, hogyan kellene a vegy-

szeres intenzív mezőgazdaságnak nyújtott támogatásokból elvonni és átcsoportosítani a vidékfejlesz-

tésre, az ökológiai gazdálkodásra, a fenntartható mezőgazdaságra. A civilek készülnek a Környezet-

védelmi Bizottsághoz és a Mezőgazdasági Bizottsághoz is, ahol kérni fogják a képviselőket szemé-

lyesen is, hogy segítsék ennek a módosító javaslatnak az elfogadását.  

"Környezetvédelmi szempontok mellett nemzetgazdasági szempontból is rendkívül fontos, hogy 

az agrár-környezetgazdálkodásra a vidékfejlesztésre több pénz jusson, hiszen az EU minden forint-

hoz, amit a magyar költségvetés kifizet 4 Ft támogatást ad. Hogyha ezt nem sikerül megvalósítani, 

akkor nagyon nagy a veszélye annak, hogy Magyarország nettó befizetője lesz az EU-nak." -vélte 

Lukács András.  

  

Gazdagh Bernadett 

 

 



 

 230 

6.4.17. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottságának tagja által írt  
e-mail Dr. Nyujtó Ferenc helyettes államytitkárhoz (2004. december 14.) 

----- Original Message -----  

From: Ángyán József  

To: Krisztina Tusor  

Sent: Tuesday, December 14, 2004 4:43 PM 

Subject: Re: NVT MB ülés - 2004. december 17. 

 

Dr. Nyujtó Ferenc 

helyettes államtitkár úrnak 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Megdöbbenéssel kaptam kézhez azt az előterjesztést, amely a Nemzeti Vidékfelesztési Terv for-

ráskeretének több mint 14 milliárd forintos ezévi megcsonkítását célozza.  

Államtitkár úr a meghívóban azt kéri, hogy a megtárgyalandó ügyek sürgősségére való tekintettel 

tekintsünk el az MB összehívására vonakozó, Ügyrendben elfogadott eljárásrendtől. Ilyen sürgős 

ügyet magam részéről nem látok. Ez a kérése csak abban az esetben lehetett volna indokolt, ha az 

NVT-ben 2004-re rendelkezésre álló forráskereteknél lényegesen kevesebb igénylés érkezett volna, 

így az a veszély fenyegetne, hogy az ország nem tudja lehívni az EU forrásokat. Ez lenne egyedüli 

indok arra, hogy az NVT Monitoring Bizottság sürgősséggel tárgyalja a kialakult helyzetet, és annak 

érdekében, hogy ezt megtehesse, eltekintsen saját ügyrendjétől. Ennek azonban épp az ellenkezője az 

igaz. Egyedül az agrár-környezetgazdálkodási célprogramra beérkezett több mint 31 ezer pályázat 

jelzi az érdeklődést. Az NVT-ben jóváhagyott forráskeret az igényeknek alig több mint felét fedezi. 

Semmi nem indokolja tehát, hogy az NVT forráskeretét csökkentsük, épp ellenkezőleg.  

Különösen nem indokolható ez a lépés azzal, hogy a direkt támogatások nemzeti hányadát (az 

un. top-up kifizetéseket) nem finanszírozza a nemzeti költségvetés. Ezt, ahogy a nevéből is látható, 

nemzeti kiegészítésként ugyanis a nemzeti költségvetésnek saját forrásokból kell fedeznie, így - bár 

az elvi lehetőséget a koppenhágai megállapodás valóban tartalmazza - a kialakult helyzet a vidékfej-

lesztéstől történő forráselvonást egyáltalán nem indokolhatja.  

Különösen súlyos ez a törekvés annak tükrében, hogy a tárca 2005-ös költésgvetése már a terv 

szintjén eleve több mint 30 %-kal kevesebb forrást tartalmaz a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv épp-

hogycsak Brüsszellel aláírt költségtervénél. A gazdák rendkívüli érdeklődése és az európai vidékfej-

lesztési törekvések ismeretében teljességgel elfogadhatatlan a jövő évi kódolt 20 milliárdot megha-

ladó forráscsökkentés.  

A magam és az általam képviselt szervezet, a MAGOSZ részéről a tárca ezen törekvéseit teljes-

séggel elfogadhatatlannak tartom, és remélem, hogy a Monitoring Bizottságban részt vevő felelős 

szervezetek ugyanígy elutasítják. A mi mandátumunk ugyanis nem a vidékfejlesztés forrrásainak 

csökkentésére, hanem azok okszerű felhasználásának ellenőrzésére szól. Miután tehát a vidékfejlesz-

tés érdekeivel ellentétes a tárca törekvése, nem is értem, hogyan gondolhatja államtitkár úr, hogy az 

általunk képviselt terület megcsonkításával egyetértsünk. 

Mindezekre tekintettel nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Monitoring Bizottság saját ügyrendjétől 

ez ügy kapcsán eltérjen, és abban bízom, hogy a tárca eláll a vidékfejlesztési források megsarcolásá-

tól. 

Tisztelettel: 

Dr. Ángyán József 

mailto:angyan.jozsef@kti.szie.hu
mailto:TusorK@posta.fvm.hu
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6.4.18. Civil társadalmi és szakmai érdekképviseleti szervezetek levele  
Dr. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez  
(2004. december 14.) 

 

Dr. Németh Imre 

a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztere 

 

Tárgy: A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervre vonatkozó módosító javaslatok 

 

Tisztelt Miniszter Úr!  

 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság 2004. december 17-én tartandó ülésének egyik 

témája a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tervezett módosítása lesz. A javaslat szerint az NVT 2004. évi forrá-

sainak 25%-a átcsoportosításra kerülne a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) társfinanszírozá-

sára. Az NVT 2004-2006-os forrásait összesen 20 %-os (2004: 25%, 2005: 20%, 2006: 15%), ezen belül az 

agrár-környezetgazdálkodás előírásait 2004-ben 40 %-os elvonás érintené.  

Jelen levelet kibocsátó szervezetek az FVM vonatkozó előterjesztésének áttekintése után; az NVT 2004. 

július 20-án Brüsszelben elfogadott végleges változatának valamint az azt alátámasztó szakmai anyagok isme-

retében, továbbá az agrár-környezetgazdálkodással és vidékfejlesztéssel kapcsolatos több éves elméleti és gya-

korlati munka után az alábbi állásfoglalást bocsátják ki: 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv  

2004. évi forrásának 25%-os átcsoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) 

társfinanszírozására” című előterjesztésének elfogadása szakmai és politikai szempontból  

nem indokolható, ezért kérjük Miniszter Urat, hogy  

az előterjesztést a Minisztérium vonja vissza. 

 

Az előterjesztés – elfogadása esetén – a hazai vidékfejlesztés kiszámíthatóságát és finanszírozhatóságát a 

tervidőszakra nézve ellehetetlenítené, és már a 2004-es időszakban kezelhetetlen finanszírozási problémákat, 

egyúttal társadalmi feszültségeket keltene, elsősorban azon (becsülhetően) 30.000 gazda és családja körében, 

akik már 2004-ben pályáztak. Az NVT gerincét jelentő agrár-környezetgazdálkodás esetében a rendelkezésre 

álló (csökkentés előtti!) kereteket már most kb. másfélszeresen túligényelték. A kérelmek feldolgozásának 

előrehaladtával az összes igénylés jelentősen nőhet. Indokolhatatlan az az előterjesztés, ami ennek ellenére a 

2004-es keret 40%-os csökkentését irányozza elő.  

Az átcsoportosítás – tekintve, hogy a 80%-os EU társfinanszírozású vidékfejlesztési pillérről a (2004-ben) 

25%-os EU finanszírozású közvetlen kifizetésekhez csoportosítana át pénzt – a magyar költségvetést és az 

adófizetőket a tervidőszakban 120 millió Euró, azaz 30 milliárd forint közösségi társfinanszírozás lehívásától 

fosztaná meg. 

Jelen állásfoglalásunkat alátámasztja az FVM és a KvVM közös Agrár-környezetgazdálkodási Horizon-

tális Bizottságának hasonló értelmű, mellékelt állásfoglalása is. 

 

Budapest, 2004. december 14. 

 

Tisztelettel:  

 

Czeller Gábor Lukács András Horváth Zsolt Farkas István Kajner Péter Márkus Ferenc 
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elnök sk. 

Biokultúra 

Egyesület 

elnök sk. 

Levegő Munka-

csoport 

elnök sk. 

Magyar Madár-

tani és Termé-

szetvédelmi 

Egyesület 

ügyvezető  

elnök  

Magyar Termé-

szetvédők Szö-

vetsége 

a JŐNEK  

titkára sk. 

Védegylet 

igazgató sk. 

WWF Magyar-

ország 

 

A levelet kezdeményezték:  

Biokultúra Egyesület, 

Levegő Munkacsoport,  

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,  

Magyar Természetvédők Szövetsége,  

Védegylet,  

WWF Magyarország 

 

Jelen levélben foglaltakkal egyetértő szervezetek: 

 

B-A-Z Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht.  

Borsodi Mezőség Gazdaszövetség  

Castanea Környezetvédelmi Egyesület  

Cötkény Térségfejlesztési Társulás  

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület  

CSEMETE Természetvédelmi Egyesület  

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület  

Fiatal Gazdálkodók Magyarországi Szövetsége 

Független Ökológiai Központ  

Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör  

Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület,  

Kerekerdő Alapítvány  

Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ) 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület  

Ökológiai Egyesület  

Palocsa Egyesület  

Somogy Természetvédelmi Szervezet  

Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete  

Tisza Klub  

Zöld Akció Egyesület 
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Indokolás 

  

 

Az előterjesztésben foglalt előrejelzések már az NVT 2004-es intézkedéseire beérkezett igény-

lések ismeretében – még a mostani feldolgozottsági szint mellett sem – tarthatók. Csak az agrár-

környezetgazdálkodási kifizetések iránti igényt a szakértők már most több mint 30 milliárd forintra 

becsülik, ami a feldolgozás közel egy hónap múlva várható lezárásáig még jelentősen nőhet. A látha-

tóan óriási érdeklődés és a 2004-re az NVT ezen intézkedésére előirányzott 19,8 milliárd forintos 

összeg ismeretében éppen a keretek növelésére, semmiképpen sem a csökkentésére lenne szükség. 

Az NVT ismertsége az elkövetkező években várhatóan növekedni fog – többek között a most beindult 

és felfutó Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszernek, valamint a civil szervezetek isme-

retterjesztő tevékenységének köszönhetően. Az egyre több gazda által megismerendő intézkedések 

dinamikusan növekvő forrásigényt fognak jelenteni. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Természetvédelmi Hivatala szakmai anyaga az agrár-környezetgazdálkodás kiterjesztését javasolja 

1,5-2,0 millió hektárra hazánkban.42 Csak ennek finanszírozásához a 2004-2006-os időszakra 120 

milliárd forintra lenne szükség az NVT-ből. A jelenlegi érdeklődés szintje illetve fokozódása mellett 

az EU-s és hazai forrásokat a gazdák többszörösen túligényelhetik, ezáltal a természet- és környezet-

védelmi célok teljesülhetnek, mindemellett a vidék népességmegtartó képessége javulhat. Az NVT 

más intézkedései esetében szintén a rendelkezésre álló keretek túligénylése várható a 2004-es támo-

gatási kérelmek feldolgozásának legfrissebb eredményei ismeretében. 

A módosítási javaslat előkészítése már 2004 szeptemberében elkezdődött, akkor, amikor még ki 

sem írták a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásaira szóló pályázatokat. Az akkor elké-

szült javaslat nyilván nem vehette figyelembe a beérkező tényleges igényeket, és a valós tendenciák 

ismeretében kijelenthetjük, hogy az NVT Monitoring Bizottság elé kerülő előterjesztés becslései 

– amire az elvonás mértékét és összegét alapozták – tévesek, alábecsültek, nem képezhetik he-

lyes döntés alapját. A túligénylés ismeretében a források elvonásának politikai és társadalmi 

felelősségét az arról döntő intézményeknek vállalniuk kell. 

A tervezett intézkedés azért is elfogadhatatlan, mert ellentétes az EU közös agrárpolitikájának 

reformtörekvéseivel, vagyis a vidékfejlesztéstől, a környezetbarát, minőségi agrárfejlődéstől vala-

mint a kis és közepes méretű egyéni (családi) gazdaságoktól csoportosít át forrásokat a tömegtermelés 

direkt támogatására.  

Az FVM indoklása szerint (igaz, az átcsoportosítás kezdeményezésekor még meg sem jelentek a 

pályázatok) – az NVT intézkedései túl bonyolultak, illetve nem eléggé ismertek a gazdák előtt, ezért 

túl kevesen fogják ezeket igénybe venni, és ezért a pénz egy része felhasználatlan maradna. A módo-

sítási javaslat indoklásában szereplő érv – miszerint a programba bejelentkezők nem fognak megfe-

lelni majd az előírásoknak, ami így a támogatási összeg csökkentését fogja maga után vonni – meg-

lehetősen rosszhiszemű és diszkriminatív. A források jelentős túligénylése – az FVM részéről tapasz-

talt elhanyagolható mértékű tájékoztatási szint mellett – éppen ennek ellenkezőjét bizonyítja. 

Jelen előterjesztés 2004-ben már a harmadik alkalom, hogy az FVM vezetése jelentős mér-

tékben csökkenteni kívánja az NVT keretösszegeit. Ez a tendencia elfogadhatatlan akkor, ami-

kor az EU csatlakozás a magyar gazdákat élesedő versenyhelyzet elé állítja. A Nemzeti Vidék-

fejlesztési Terv – helyes végrehajtás és megfelelő finanszírozás mellett – annak eszköze lehet, hogy 

nehezedő helyzetben is megmaradjon, sőt emelkedjen a magyar vidék népességmegtartó képessége.  

 
42 Natura 2000 területek – 1, 9 millió ha; védett és érzékeny természeti területek 2 millió ha; a Vásárhelyi-terv Tovább-

fejlesztése I. ütemével érintett területek 100 ezer ha-ja. Az átfedések miatt e területek összes kiterjedése 1,5-2,0 millió 

ha. 
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6.4.19. Civil társadalmi és szakmai érdekképviseleti szervezetek levele  
az NVT Monitoring Bizottság tagjainak (2004. december 14.) 

 

Tárgy: A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervre vonatkozó módosító javaslatok 

 

Tisztelt NVT Monitoring Bizottsági Tag!  

 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság 2004. december 17-én tartandó ülésének 

egyik témája a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tervezett módosítása lesz. A javaslat szerint az NVT 

2004. évi forrásainak 25%-a átcsoportosításra kerülne a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 

(top-up) társfinanszírozására. Az NVT 2004-2006-os forrásait összesen 20%-os (2004: 25%, 2005: 

20%, 2006: 15%), ezen belül az agrár-környezetgazdálkodás előírásait 2004-ben 40%-os elvonás 

érintené.  

Jelen levelet kibocsátó szervezetek az FVM vonatkozó előterjesztésének áttekintése után; az 

NVT 2004. július 20-án Brüsszelben elfogadott végleges változatának valamint az azt alátámasztó 

szakmai anyagok ismeretében, továbbá az agrár-környezetgazdálkodással és vidékfejlesztéssel kap-

csolatos több éves elméleti és gyakorlati munka után az alábbi állásfoglalást bocsátják ki: 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

2004. évi forrásának 25%-os átcsoportosításáról a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések 

(top-up) társfinanszírozására” című előterjesztésének elfogadása  

szakmai és politikai szempontból nem indokolható.  

Kérjük az NVT Monitoring Bizottság tagjait, hogy az FVM előterjesztését ne támogassák. 

 

Az előterjesztés – elfogadása esetén – a hazai vidékfejlesztés kiszámíthatóságát és finanszíroz-

hatóságát a tervidőszakra nézve ellehetetlenítené, és már a 2004-es időszakban kezelhetetlen finan-

szírozási problémákat, egyúttal társadalmi feszültségeket keltene, elsősorban azon (becsülhetően) 

30.000 gazda és családja körében, akik már 2004-ben pályáztak. Az NVT gerincét jelentő agrár-kör-

nyezetgazdálkodás esetében a rendelkezésre álló (csökkentés előtti!) kereteket már most kb. másfél-

szeresen túligényelték. A kérelmek feldolgozásának előrehaladtával az összes igénylés jelentősen nő-

het. Indokolhatatlan az az előterjesztés, ami ennek ellenére a 2004-es keret 40%-os csökkentését irá-

nyozza elő.  

Az átcsoportosítás – tekintve, hogy a 80%-os EU társfinanszírozású vidékfejlesztési pillérről a 

(2004-ben) 25%-os EU finanszírozású közvetlen kifizetésekhez csoportosítana át pénzt – a magyar 

költségvetést és az adófizetőket a tervidőszakban 120 millió euró, azaz 30 milliárd forint közösségi 

társfinanszírozás lehívásától fosztaná meg. 

Jelen állásfoglalásunkat alátámasztja az FVM és a KvVM közös Agrár-környezetgazdálkodási 

Horizontális Bizottságának hasonló értelmű, mellékelt állásfoglalása is. 

 

Budapest, 2004. december 14. 

 

Tisztelettel:  

 

Szilvácsku Zsolt 
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monitoring bizottsági tag 

/Környezet- és Természetvédő Társadalmi 

Szervezetek Országos Találkozójának küldötte/ 

A levelet kezdeményezték:  

Biokultúra Egyesület,  

Levegő Munkacsoport,  

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,  

Magyar Természetvédők Szövetsége,  

Védegylet,  

WWF Magyarország 

 

A jelen levélben foglaltakkal egyetértő szervezetek: 

 

B-A-Z Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht.  

Borsodi Mezőség Gazdaszövetség  

Castanea Környezetvédelmi Egyesület  

Cötkény Térségfejlesztési Társulás  

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület  

CSEMETE Természetvédelmi Egyesület  

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület  

Fiatal Gazdálkodók Magyarországi Szövetsége 

Független Ökológiai Központ  

Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör  

Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület,  

Kerekerdő Alapítvány  

Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ) 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület  

Ökológiai Egyesület  

Palocsa Egyesület  

Somogy Természetvédelmi Szervezet  

Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete  

Tisza Klub  

Zöld Akció Egyesület 
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Indokolás 

 

Az előterjesztésben foglalt előrejelzések már az NVT 2004-es intézkedéseire beérkezett igény-

lések ismeretében – még a mostani feldolgozottsági szint mellett sem – tarthatók. Csak az agrár-

környezetgazdálkodási kifizetések iránti igényt a szakértők már most több mint 30 milliárd forintra 

becslik, ami a feldolgozás közel egy hónap múlva várható lezárásáig még jelentősen nőhet. A látha-

tóan óriási érdeklődés és a 2004-re az NVT ezen intézkedésére előirányzott 19,8 milliárd forintos 

összeg ismeretében éppen a keretek növelésére, semmiképpen sem a csökkentésére lenne szükség. 

Az NVT ismertsége az elkövetkező években várhatóan növekedni fog – többek között a most beindult 

és felfutó Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszernek, valamint a civil szervezetek isme-

retterjesztő tevékenységének köszönhetően. Az egyre több gazda által megismerendő intézkedések 

dinamikusan növekvő forrásigényt fognak jelenteni. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Természetvédelmi Hivatala szakmai anyaga az agrár-környezetgazdálkodás kiterjesztését javasolja 

1,5-2,0 millió hektárra hazánkban.43 Csak ennek finanszírozásához a 2004-2006-os időszakra 120 

milliárd forintra lenne szükség az NVT-ből. A jelenlegi érdeklődés szintje illetve fokozódása mellett 

az EU-s és hazai forrásokat a gazdák többszörösen túligényelhetik, ezáltal a természet- és környezet-

védelmi célok teljesülhetnek, mindemellett a vidék népességmegtartó képessége javulhat. Az NVT 

más intézkedései esetében szintén a rendelkezésre álló keretek túligénylése várható a 2004-es támo-

gatási kérelmek feldolgozásának legfrissebb eredményei ismeretében. 

A módosítási javaslat előkészítése már 2004 szeptemberében elkezdődött, akkor, amikor még ki 

sem írták a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásaira szóló pályázatokat. Az akkor elké-

szült javaslat nyilván nem vehette figyelembe a beérkező tényleges igényeket, és a valós tendenciák 

ismeretében kijelenthetjük, hogy az NVT Monitoring Bizottság elé kerülő előterjesztés becslései 

– amire az elvonás mértékét és összegét alapozták – tévesek, alábecsültek, nem képezhetik he-

lyes döntés alapját. A túligénylés ismeretében a források elvonásának politikai és társadalmi 

felelősségét az arról döntő szervnek, illetve az ahhoz szakmai véleményét nyújtó szervnek, így 

az NVT Monitoring Bizottságnak is vállalnia kell. 

A tervezett intézkedés azért is elfogadhatatlan, mert ellentétes az EU közös agrárpolitikájának 

reformtörekvéseivel, vagyis a vidékfejlesztéstől, a környezetbarát, minőségi agrárfejlődéstől vala-

mint a kis és közepes méretű egyéni (családi) gazdaságoktól csoportosít át forrásokat a tömegtermelés 

direkt támogatására. Ezen törekvés érzékelhető az EU 2007-2013-as költségvetési időszakára vonat-

kozó tervezetekből is.  

Az FVM indoklása szerint (igaz, az átcsoportosítás kezdeményezésekor még meg sem jelentek a 

pályázatok) – az NVT intézkedései túl bonyolultak, illetve nem eléggé ismertek a gazdák előtt, ezért 

túl kevesen fogják ezeket igénybe venni, és ezért a pénz egy része felhasználatlan maradna. A módo-

sítási javaslat indoklásában szereplő érv – miszerint a programba bejelentkezők nem fognak megfe-

lelni majd az előírásoknak, ami így a támogatási összeg csökkentését fogja maga után vonni – meg-

lehetősen rosszhiszemű és diszkriminatív. A források jelentős túligénylése – az FVM részéről tapasz-

talt elhanyagolható mértékű tájékoztatási szint mellett – éppen ennek ellenkezőjét bizonyítja. 

Jelen előterjesztés 2004-ben már a harmadik alkalom, hogy az FVM vezetése jelentős mér-

tékben csökkenteni kívánja az NVT keretösszegeit. Ez a tendencia elfogadhatatlan akkor, ami-

kor az EU csatlakozás a magyar gazdákat élesedő versenyhelyzet elé állítja. A Nemzeti Vidék-

fejlesztési Terv – helyes végrehajtás és megfelelő finanszírozás mellett – annak eszköze lehet, hogy 

nehezedő helyzetben is megmaradjon, sőt emelkedjen a magyar vidék lakosságmegtartó képessége. 

 
43 Natura 2000 területek – 1, 9 millió ha; védett és érzékeny természeti területek 2 millió ha; a Vásárhelyi-terv Tovább-

fejlesztése I. ütemével érintett területek 100 ezer ha-ja. Az átfedések miatt e területek összes kiterjedése 1,5-2,0 millió 

ha. 
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Ezért az NVT Monitoring Bizottság kiemelt feladata, hogy az NVT végrehajtását veszélyeztető 

intézkedések ellen határozottan fellépjen. 

Az NVT Monitoring Bizottságának ügyrendje szerint: „az NVT MB ülésének napirendi pont-

jaihoz szükséges dokumentumokat a tagok számára legalább 10 munkanappal az ülést megelő-

zően el kell juttatni”. Az MB ülésről szóló meghívó és a szükséges dokumentumok december 10-én 

kerültek feladásra, amely 5 munkanapot biztosít. Az eljárási hiba miatt sem fogadható el a december 

17-re szóló MB ülés összehívása, illetve a módosítások elfogadása 

Ezúton kérjük az NVT Monitoring Bizottság tagjait, hogy az NVT forrásainak 20%-os át-

csoportosítására irányuló kezdeményezést ne támogassák.  
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6.4.20. Ki dönti el, hogy ki a társadalom? Az FVM-ben tudják a választ. 
(Budapest, 2004. december 15.) 

 

15 civil környezet- és természetvédő szervezet megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a Földműve-

lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett társadalmi egyeztető fórumra nem kaptak 

bebocsátást. A fórum témája a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 3 évre tervezett forrásaiból 20% átcso-

portosítása a közvetlen kifizetések támogatására. Az agrár-környezetvédelem 2004. évi forrásainak 

40 %-át vonnák el egy olyan helyzetben, amikor a pályázatok feldolgozása még nem zárult le, de már 

így is legalább másfélszeresen túligényelték a keretet a gazdák. Idáig 32.000-nél is több pályázat 

érkezett.  

Az előterjesztés – elfogadása esetén – a hazai vidékfejlesztés kiszámíthatóságát és finanszíroz-

hatóságát a tervidőszakra nézve ellehetetlenítené, és már a 2004-es időszakban kezelhetetlen finan-

szírozási problémákat, egyúttal társadalmi feszültségeket keltene, elsősorban azon több mint 30.000 

gazda és családja körében, akik már 2004-ben pályáztak. Az NVT gerincét jelentő agrár-környezet-

gazdálkodás esetében a rendelkezésre álló (csökkentés előtti!) kereteket már most kb. másfélszeresen 

túligényelték. A kérelmek feldolgozásának előrehaladtával az összes igénylés jelentősen nőhet. Indo-

kolhatatlan az az előterjesztés, ami ennek ellenére a 2004-es keret 40%-os csökkentését irányozza 

elő.  

Az átcsoportosítás – tekintve, hogy a 80 %-os EU társfinanszírozású vidékfejlesztési pillérről a 

(2004-ben) közvetlen kifizetésekhez rendelne át pénzt, melyeknél az EU társfinanszírozás kevesebb, 

mint 50 %-os – a magyar költségvetést és az adófizetőket a tervidőszakban kb. 30 milliárd forint 

közösségi társfinanszírozás lehívásától fosztaná meg. 

Az FVM az átcsoportosítást tényleges társadalmi párbeszéd nélkül kívánja végrehajtani. Indokolt 

is a titkolózás, hiszen az elképzelés ellentétes az EU mezőgazdasági politikájával, ami a vidékfejlesz-

tést és az agrár-környezetvédelmet, hazai gazdák ezreinek megélhetését teheti kockára az idei és a 

következő években.  

A Minisztérium komoly biztonsági falat vont a zártkörű társadalmi egyeztetés köré: a kapunál és 

a tárgyalóterem bejáratánál is biztonsági őrök akadályozták meg a civilek bejutását. A meghívottak 

listáját sem volt lehetősége megtekinteni a 15 szervezet képviselőjének. 

 

További információ: 

Figeczky Gábor, WWF, 06-30-579-7009 

Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 

Sándor Szilvia, MTVSZ, 06-20-546-0665 
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6.4.21. Túlélik-e a gazdák a következő évet? 
(2004. december 15., Magyar Nemzet, 13. oldal) 

Esély vagy bukás – ezt a címet adta a 2005-ös agrárköltségvetést értékelő beszámolójának Jakab 

István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, aki 

az érdekképviseleti szervezet gyűlése után a nyilvánossággal is ismertette a MAGOSZ álláspontját.  

Úgy látjuk – mondta Jakab István –, hogy a 2005-ös költségvetés, amennyiben a Parlament a 

jelenlegi formájában fogadja el, még csak esélyt sem biztosít a termelőknek az életben maradásra, 

mert a gazdák jövőre csak azokra a pénzekre számíthatnak, amit az idén nem kaptak meg. Pedig a 

termelők sok helyen már az idei betakarítást is hitelből finanszírozták, amelyek jó része lejárt, a ban-

kok azonban türelmetlenek. Ezért mondhatjuk, hogy szektortól függetlenül a gazdaságok jó része, 

tehát a nagygazdaságok egy része sem fogja túlélni a következő évet – tette hozzá.  

Amennyiben ez a kormány célja, akkor jól dolgozik, ha viszont nem ezt akarja, akkor újra kell 

tárgyalni a jövő évi költségvetést – fejtette ki a MAGOSZ elnöke, aki érthetetlennek tartotta ennek 

fényében azt az állandó kommunikációt, ami a soha nem látott agrárköltségvetésről szól. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy az agrárbüdzsé nemzeti forrásként 107 milliárd forintot tervezett a jövő évre, ám 

erre a célra csak 90 milliárd forintnyi, az EU által jóváhagyott nemzeti támogatás áll rendelkezésre. 

Továbbá 25 milliárd forint az áthúzódó determináció, amelyet 2005-ben még ki kellene fizetni, ami 

azt mutatja, hogy akár negatívumokkal is számolnia kell az agrártárcának.  

A MAGOSZ kritizálja a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (NVT) szereplő források átcsoporto-

sítását is, mert az agrártárca ebből kívánja fedezni a nemzeti területalapú támogatásokat, s az agrár-

költségvetésből hiányzó összegeket a termelőkkel akarja kigazdálkodtatni. A MAGOSZ a Parlament 

elnökéhez fordul, hogy az Országgyűlés ne fogadja el a jövő évi agrárbüdzsét, mert az az ideinél is 

rosszabb feltételeket biztosít az ágazatnak.  

Tegnap Benedek Fülöp, az agrártárca közigazgatási államtitkára elmondta, hogy eddig 19-20 

milliárd forintot kaptak a magyar gazdák az Európai Unió úgynevezett EMOGA Garancia Részlegé-

ből finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) Magyarországra jutó részéből. Közölte, 

hogy az elkövetkező hetekben további mintegy 30 ezer gazdálkodó kapja majd meg jogos juttatását 

az uniós forrásból, s így összességében az év végéig mintegy 100 ezer gazdálkodó juthat e támogatási 

összeghez, amely így eléri majd a 35 milliárd forintot.  

Ugyancsak tegnap számolt be Maácz Miklós, a szaktárca vidékfejlesztési főosztályvezetője ar-

ról, hogy az FVM az Európai Unió által támogatott NVT ez évi keretéből 14,2 milliárd forintot kíván 

átcsoportosítani a Magyarország által finanszírozott uniós területalapú támogatásokhoz.  

E lépés ellen több zöld- és szakmai szervezet tiltakozik, mert véleményük szerint a Kormány 

ezen vidékfejlesztési politikája ellentétes az uniós trendekkel. 

 

Nagy Ottó  
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6.4.22. Vita a vidékfejlesztési támogatásokról 
Elkaszálási terv  
(2004. december 18., HVG, 80-81. oldal)  

Az Európai Unió vidékfejlesztési támogatásainak egy részét a nyugtalan sertés- és barom-

fitartók burkolt jövedelemkiegészítésére próbálja átirányítani az agrártárca. Ezzel 40 száza-

lékkal kurtítaná meg az agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseket, ami ellen a civil szervezetek 

tiltakoznak.  

"Ráálltam az előnytelenebb feltételekre, csak hogy öt éven át biztosan számíthassak a nemzeti 

agrár-környezetvédelmi program kifizetéseire, most, három év elteltével mégis a legnagyobb bizony-

talanságba kerültem" - számolt be hányattatásairól a HVG-nek Kis Jenő, Mezőcsát környéki agrár-

vállalkozó, aki a program 2002-es indulásakor vállalta: tehenészetét úgy működteti, hogy a védett 

állatok élőhelyeit is fenntartja. "Június közepéig nem kaszálhatom le a lucernámat, hogy ott költhes-

sen a túzok, máshol addigra kétszer is betakarítják a termést" - hoz példát a korlátozásokra, amelyek 

a természeti értékek fennmaradását szolgálják. 

Országszerte 5 ezren kötöttek a Kiséhez hasonló szerződést 2002 óta, többségük azonban az 

első szóra belement, hogy az uniós tagsággal járó többlettámogatás fejében ismét pályázzon, még-

hozzá a korábbi szerződésre tekintettel a megszerezhető száz pontból húszpontnyi "hozott" előnnyel. 

A nyertesek az idén már - a nemzeti források négyszeresére rúgó brüsszeli juttatásoknak köszönhe-

tően - az eddigi 34 700 helyett közel 63 ezer forintra számíthatnak a környezetkímélő szántó-, illetve 

24 ezer helyett 31 ezer forintra a gyepgazdálkodásban; az előbbi 75 százalékkal meghaladja a gabo-

natermesztés hektáronkénti támogatását is. A bökkenő csak az, hogy az új pályázaton veszíteni is 

lehet. Mivel a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetben gazdálkodó Kis ötéves gazdahitelt vett fel, 

ötéves földbérleti szerződést kötött, nem vállalta az új pályázattal járó bizonytalanságot, ezért ragasz-

kodott a kevesebb, de biztos pénzt hozó eredeti - szintén öt évre megkötött - szerződéshez. Amit a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) egyoldalúan felbontott, mégpedig arra hi-

vatkozva, hogy kevesen - az egész országban mindössze 140-en - maradtak a régi agrár-környezet-

védelmi támogatási rendszerben, a kedvükért nem éri meg külön nyilvántartást vezetni (az alacsony 

szám egyik oka, hogy sokukra már az űrlapok beadásakor nyomást gyakoroltak a tárca megyei hiva-

talai). 

A dél-borsodi gazdának azonban nem éri meg a váltás: az általa használt gyepet, szántót ugyanis 

bérli, s a földtulajdonosok a magasabb támogatáshoz igazítva feljebb srófolhatják a bérleti díjat. A 

fiatal gazdálkodó kellő tőkeerő híján nem vállalta az egyoldalú felmondás miatti pert az FVM-mel, s 

most izgatottan várja, hozzájut-e az új támogatáshoz. Rontja a kilátásait, hogy óriási a túljelentkezés. 

Noha az FVM nagy késéssel és szerény tájékoztatást adva nyitotta meg a vidékfejlesztési program 

részeként az uniós agrár-környezetgazdálkodási támogatási keretet, a november 26-ai határidőre 

mégis 32 600 pályázat érkezett. Sajátos módon azonban az FVM vezetői számára készült (és kiszi-

várgott) előterjesztés már két héttel korábban tudni vélte, hogy a majdani "helyszíni ellenőrzéseken 

feltárásra kerülő hiányosságok miatt a jogosultak nagy részénél" valószínűleg vissza kell vonni - vagy 

legalábbis csökkenteni kell - a megítélt támogatásokat. Ennek elébe vágva a javaslat máris 8 milliárd 

forinttal csökkentené az erre szánt, várhatóan kevésnek bizonyuló 20 milliárd forintos forrást, s né-

hány más vidékfejlesztési programot is megkurtítva összesen 14 milliárd forintot vonna el más cé-

lokra. 

"Ez már a harmadik kísérlete az agrártárcának a vidékfejlesztési pénzek megcsapolására" - 

mondta a HVG-nek Figeczky Gábor, a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet program-

felelőse. A civil zöldek azért is háborognak, mert az FVM jövőre is lefaragná - 64,7 milliárd forintról 

44,1 milliárdra - a vidékfejlesztési előirányzatot, ezen belül 25,5 milliárd forint helyett csupán 16,6 

milliárd jutna agrár-környezetgazdálkodásra, vagyis a táj természetes arculatának, változatosságának 

megőrzését, a természetvédelmet is szem előtt tartó gazdálkodás támogatására. Ehhez szorosan kap-

csolódhatnak a turisztikai fejlesztések is, növelve a gyenge termőképességű területek lehetőségét a 

jövedelemszerzésre. Az unió is egyre inkább a vidéki életfeltételek javítását s mind kevésbé a 
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mezőgazdasági tömegtermelést - mint például a 16 millió tonnát is meghaladó magyar gabonatermést 

- támogatja. 2007 után pedig már az összes agrárkifizetés legalább negyedét vidékfejlesztési s leg-

alább 15 százalékát agrár-környezetgazdálkodási célokra szánná a tervezetét vitára bocsátó brüsszeli 

bizottság. 

"Az előző kormányzati ciklusban négy év alatt összesen 2 milliárd forintot költöttek az agrár-

környezetvédelmi programra, azóta feleannyi idő alatt több mint a dupláját, mostantól pedig nagy-

ságrenddel többet" - hárította el a bírálatokat Németh Imre agrárminiszter a HVG kérdésére. Szerinte 

az agrártárca három év alatt közel 180 milliárd forintot irányzott elő nemzeti és uniós forrásból nyolc 

vidékfejlesztési programra, ezen belül a legtöbbet agrár-környezetgazdálkodásra. Több jut az úgyne-

vezett földalapú támogatásokra is. A saját földterülettel nem rendelkező sertés- vagy baromfitartók 

viszont egyáltalán nem részesülnek uniós forrásokból, és a szaktárcának sincs erre kerete, azt ugyanis 

nagyrészt elszívja a brüsszeli pénzek nemzeti kiegészítése és a korábbi évek kötelezettségvállalása - 

magyarázta. 

"Nem ítélhetünk halálra egész ágazatokat - indokolta az átcsoportosítási kezdeményezést a 

miniszter -, meg kell teremteni a forrást az unió által előírt állatjóléti, hígtrágya-kezelési és egyéb 

állattartási követelmények teljesítésére." A pénzhiányt pedig a következőkkel érzékeltette: "Október 

közepén le kellett állítanunk az állatjóléti támogatásokat, mert az év elején tervezett 9,8 milliárd fo-

rinthoz képest év közben 13,5 milliárd forint kifizetésére vállalt kötelezettséget a tárca, amiből 2 

milliárdnyit csak a jövő évi büdzséből, megkésve tudunk kifizetni." A tervezett átcsoportosítást Né-

meth szerint a szakmai érdekképviseletek - köztük a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 

Országos Szövetsége (MAGOSZ) - is támogatják. Holott a MAGOSZ alelnöke a civil zöldekkel kö-

zösen tartotta a vidékfejlesztési pénzek megcsapolása ellen tiltakozó, december eleji sajtótájékoztatót. 

"Öngyilkosság lenne, ha asszisztálnánk a vidéki élet minőségét javító pénzek elvonásához, 

ugyanakkor valóban szeretnénk, ha jutna támogatás az állatjóléti intézkedésekre, de nem a mi dol-

gunk, hogy ennek forrásait megjelöljük" - árnyalta álláspontját Jakab István, a MAGOSZ elnöke. 

Az érdekképviseletek azt kívánják elérni, hogy jövőre is maradjon meg a sertésenként 2 ezer, a ba-

romfi kilogrammjára pedig a 9 forintos támogatás, amit a tavaszi agrárdemonstráción harcoltak ki, s 

aminek októberi leállítása után a MAGOSZ ugyan nem, de két szervezet ismét az utcára vonult (HVG, 

2004. február 21., 2004. december 3.). Németh viszont már csak sertésenként 1600 forintos juttatást 

tart finanszírozhatónak. 

Korántsem biztos, hogy sikerül a vidékfejlesztési pénzek átcsoportosításával pótolni a mintegy 

30 ezer állattartó idegeit borzoló hiányt: a kormány még nem döntött a javaslatról. Pedig a csúszás 

akár az egész átcsoportosítási terv sikerét veszélyeztetheti, mivel ha az év végéig nem kerül Brüsz-

szelbe a kormányzati kérelem, az nem hagyható jóvá. 

 

Szabó Gábor 
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6.4.23. A gazdakörök szerint nem lehet átcsoportosítani az uniós forrásokat  
(2004. december 18., szombat 18:51, Magyar Rádió Online) 

Az agrárminiszter pénteki bejelentését kérdőjelezi meg a Gazdakörök Országos Szövetségének 

képviselője, miszerint egyáltalán nem biztos, hogy át lehet csoportosítani Európai Uniós forrásokat 

az egyik mezőgazdasági ágazatból a másikba.  

A Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének igazgatója, Ángyán József szerint 

a vidékfejlesztésből származó európai uniós pénzeket nem lehet átcsoportosítani más ágazatok támo-

gatására, ahogyan azt a szakminiszter mondja.  

Németh Imre a Magyar Rádiónak nyilatkozva pénteken arról beszélt, hogy átcsoportosításokkal 

14,2 milliárd forint jut jövőre a sertés és a baromfi ágazat támogatására. Erről egyébként szó volt a 

témával foglalkozó illetékes bizottság ülésén is. Ángyán József a Magyar Gazdakörök Országos Szö-

vetségének képviseletében vett részt a tanácskozáson.  

- Az EU Bizottság jelenlévő képviselője a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottsá-

gának tegnapi ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy bizony nagyon kétséges az, hogy ezt a forrást 

egyáltalán át lehet-e csoportosítani, különösen az EU által támogatott állattenyésztési ágazatokban - 

vélekedett Ángyán József. Ráadásul az állattenyésztési ágazatok valamennyi támogatása a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Tervben van, ahonnan az FVM éppen el akarja venni a forrásokat. Hosszas proce-

dúra eredményeként legfeljebb a jövő nyáron lesznek kifizethetők ezek a pénzek, míg hogyha itt-

hagynák az agrár-környzetgazdálkodási és vidékfejlesztési programokban, akkor a lezajlott pályáza-

tok után a szerződések megkötését követően ezek a források márciusban egészen biztosan kifizethe-

tők lennének a gazdák számára.  

 

Kádár Dóra 
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6.4.24. A COGECA alelnökének az NVT MB elnökéhez és Pásztohy András politikai 
államtitkárhoz írt levele 
(Budapest, 2004. december 20.) 

MAGYAR TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ  

SZERVEZETEK/SZÖVETKEZETEK HANGYA EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Association of Hungarian Producer’s Sales and Service Organisations and Co-operatives 

H-1075 Budapest, Károly körút 5/a.,      Tel/fax: 00-36-1/413-1911 és 00-36-1/352-0763 

E-mail: hangyakozpont@axelero.hu, 

 

Dr. Nyújtó Ferenc úr 

helyettes államtitkár 

NVT Monitoring Bizottság elnöke    Ikt. szám: 95/ 2004 

Tárgy: NVT forrás átcsoportosítás 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

 

B u d a p e s t 

Kossuth tér 7-11 

1 0 5 5 

 

Tisztelt Államtitkár Úr ! 

 

Ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy a Monitoring Bizottság 2004. december 17-i ülésén 

megfigyelőként részt vehettem, és véleményemet elmondhattam. Az NVT forrás átcsoportosításának 

ügye olyan súlyosan érinti szervezetünket, hogy szükségesnek látjuk álláspontunk írásbeli kifejtését 

is. Ennek során ugyanakkor nem kizárólag a HANGYA Együttműködés tagságának érdekeivel ösz-

szefüggő véleményt kívánom kifejteni, de mint az NVT ex-ante értékelését végző team tagja, és mint 

a COGECA alelnöke is kénytelen vagyok a döntés mérlegelése kapcsán néhány összefüggésre fel-

hívni a figyelmet. Az átcsoportosítás indoklásaként felhozott érv - amely szerint a 2004 évi forrá-

sok felhasználása veszélyeztetve van, ezért részben átcsoportosítandó a top-up kiegészítésére - sem a 

megismert írásos anyagban, sem a szóbeli kiegészítésben nem került kellő mélységű adatokkal alá-

támasztásra 

 

Álláspontunk szerint: 

 

1./ Az NVT forrásainak átcsoportosítása az EU agrárpolitikai céljaival ellentétes, mivel az ága-

zati szereplők egy részének, a kis- és középméretű gazdaságok felzárkózásának és esélyteremté-

sének további szűkítését jelenti.  

 

2./ A forrás-átcsoportosítása indokaként felhozott érv azért nem tekinthető elfogadhatónak, mert 

az NVT-re vonatkozó pénzügyi megállapodás alapján az évek közötti átcsoportosítást semmi nem 

tiltja, és amennyiben valóban az adott jogcímeken fel nem használt források maradnának, annak át-

csoportosítására alaposabb mérlegelés után 2005-ben döntés hozható. 

 

3./ Nem került az sem egyértelműen kifejtésre, hogy miként képzeli el a kormányzat az átcso-

portosítás utáni felhasználást, hiszen az elhangzottak az állattenyésztésben történő felhasználásra 
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utaltak, míg az átcsoportosítás jogcíme – a vonatkozó EU rendelet alapján – csakis a szántóföldi 

növénytermesztés lehet. Az EU jogszabályban engedélyezett felhasználástól való eltérés követ-

kezményei olyan súlyúak, amely messze meghaladja a forrás ez évi fel nem használásának kocká-

zatát. 

4./ Különösen veszélyes üzenetet jelent az átcsoportosítás nem csupán a magyar termelők szá-

mára , de az EU felé is. A Közösségi Agrárpolitika 2003 évi reformjának iránya a második pillér 

erősítése, amellyel a jelen javaslat teljesen ellentétes. Ezt a DG Agri jelenlévő képviselője is 

kifejtette. Hosszú távú tárgyalási pozíciónkat rontja az előterjesztés a 2007- 2013 éves NVT terve-

zésének időszakában, hiszen a következő év első felében dőlnek el az erre az időszakra vonatkozó 

keretek.  

 

Nem tudjuk azt az álláspontot elfogadni, amely a jogosultakat hibáztatja és sújtja a források 

lekötetlensége miatt, miközben már az ex-ante értékelés időpontjában egyértelműen megfogalmazó-

dott, hogy a 2004 évi források felhasználása szoros időrend betartása, működő intézményi hálózat 

és széleskörű társadalmi nyitottság mellett vehető igénybe. Nem részletezve a más szervezetek által 

jelzetteket az NVT egyéb intézkedései kapcsán, csak a „termelői csoport” intézkedésre vonatko-

zóan jelzem, hogy a közel 200 előzetesen elismert termelői csoport végleges elismerési kérelmé-

nek beadására, befogadására, elbírálására és ennek alapján a támogatási igény beadására maga 

az FVM illetve az MVH által meghatározott eljárási rend nagyon korlátozott időkeretet bizto-

sított úgy, hogy az első konzultációra csak 2004 szeptemberében került sor. Ennek tükrében nem 

tekinthető hosszútávon viszonyítási adatnak a 2004-ben beadott 10 pályázat.  

 

Fentiek tükrében ismételten kihangsúlyozom, hogy az NVT átcsoportosításra vonatkozó ja-

vaslat egy különösen nagy kockázatot jelentő döntés, mivel egyfelől az átcsoportosítás utánra ter-

vezett felhasználás jogszerűsége vitatható, ezáltal a visszafizetés és büntetés kockázatát rejti magá-

ban, veszélyezteti a KAP második pillérében 2007- 2013 közötti jelentősebb források elérhetősé-

gét és a Monitoring Bizottság formális döntése mellett is kétséges a társadalmi elfogadottsága. 

 

 Ezúton is felajánlva a további együttműködést reméljük azt, hogy az a méltánytalanság, amely 

szervezetünket érte a Monitoring Bizottság összeállítása során, rövidesen orvoslásra kerül, és a többi 

COPA- COGECA taghoz hasonlóan a HANGYA is rövid időn belül szavazati jogú tagja lesz a Bi-

zottságnak. 

 

Budapest 2004. december 20. 

 

Tisztelettel: 

 

 

        dr. Szabó Zoltán 

         ügyvezető titkár 

        COGECA alelnök 
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MAGYAR TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ  

SZERVEZETEK/SZÖVETKEZETEK HANGYA EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Association of Hungarian Producer’s Sales and Service Organisations and Co-operatives 

H-1075 Budapest, Károly körút 5/a.,      Tel/fax: 00-36-1/413-1911 és 00-36-1/352-0763 

E-mail: hangyakozpont@axelero.hu, 

 

 

 

Pásztohy András úr 

politikai államtitkár      Ikt. szám: 95/ 2004 

Tárgy: NVT forrás átcsoportosítás 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

 

B u d a p e s t 

Kossuth tér 7-11 

 

1 0 5 5  

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr ! 

 

 

A FÖVÉT 2004. december 15-i kibővített ülésén elhangzottak kiegészítéseként engedje meg, 

hogy a mellékletként csatolt levéllel tájékoztassam az NVT 2004 évi forrásainak részleges átcsopor-

tosításával kapcsolatos álláspontunkról. Kérem államtitkár urat az abban foglaltak mérlegelésére. 

 

Budapest 2004. december 20. 

 

Mell.: 1 db 

      Tisztelettel: 

 

 

        dr. Szabó Zoltán 

          ügyvezető titkár 
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6.4.25. Ahogyan az FVM-ben a döntések megszületnek…  
Időutazás a 60-as évekbe 
Demokrácia? Szakmai érvek? Társadalmi vélemény? Ugyan már! 
(Civil szervezetek és szakmai érdekképviseletek sajtóközleménye, Budapest, 
2004. december 20.) 

 

AHOGYAN AZ FVM-BEN A DÖNTÉSEK MEGSZÜLETNEK… 

IDŐUTAZÁS A 60-AS ÉVEKBE 

 

DEMOKRÁCIA? SZAKMAI ÉRVEK? TÁRSADALMI VÉLEMÉNY? UGYAN MÁR! 

 

BUDAPEST, 2004. DECEMBER 20. - A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Monitoring Bi-

zottsága pénteken meghozta döntését: az FVM felső vezetésének előterjesztését elfogadva a Mo-

nitoring Bizottság jóváhagyta a hazai vidékfejlesztés 2004-re jutó keretének 25%-os csökken-

tésének kezdeményezését. Ez már a 2004. évi keretet 14 milliárd forinttal rövidítené meg. Túl 

azon, hogy a Monitoring Bizottság azon érdekek ellen lépett fel, amelyeket védelmeznie kellett 

volna, a döntési folyamat maga hemzseg az eljárási hibáktól. A Bizottság saját ügyrendjét is 

többszörösen megsértette. Az FVM előterjesztése a fenti hibák miatt illegitim módon kerül szer-

dán a kormány elé. A Bizottság a kibontakozó társadalmi ellenállásról sem vesz tudomást. Úgy 

tűnik, Budapesten ez senkit nem zavar – Brüsszelben annál többeket. 

 

Tudomásunk szerint az FVM vezetőiben az átcsoportosítási szándék már szeptemberben, alig 

egy hónappal a NVT brüsszeli elfogadása után megfogalmazódott, amikor szándékukról levelet írtak 

az EU korábbi mezőgazdasági biztosának, Fischler úrnak. A válaszlevélben Fischler úr figyelmezte-

tett arra, hogy az NVT módosítása egy olyan időpontban róna komoly adminisztratív terhet a végre-

hajtásban részt vevő intézményekre, amikor a vidékfejlesztési intézkedések hatékony végrehajtásá-

nak kellene elsőbbséget élveznie. 

Az NVT Monitoring Bizottság pénteki ülésén – és annak előkészítése során – több ponton is 

megsértette saját ügyrendjét és az EU előírásait. Csak néhány a számos hiba közül: nem küldték meg 

időben az előterjesztés anyagait a tagoknak, nem történt meg időben a Bizottság összehívása, nem 

hívtak meg minden tagot, nem történt érdemi társadalmi egyeztetés és ennek eredményét sem tár-

gyalta a Bizottság. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ennyi visszásság mellett az a bizottság, amely a hazai vidékfejlesztés 

szakmai szempontból magas színvonalú lebonyolítására hivatott, hogyan szavazhatja meg az erre 

szolgáló források 25%-os csökkentését? A válasz igen egyszerű: a szavazásra jogosult tagok 30%-a 

FVM alkalmazott, a Bizottság másik része pedig nagyrészt azon civilnek álcázott, valójában kor-

mányzati fennhatósággal működő szervezetek képviselőiből tevődik össze, amelyek ma még – úgy 

tűnik – nem látják a vidékfejlesztésben rejlő lehetőségeket.  

Mint időközben kiderült, az állattartók képviselői nem kaptak tájékoztatást arról, hogy a vidék-

fejlesztés olyan forrásaiból is történik elvonás (higiéniai, állatjóléti és környezetvédelmi előírások 

betartásának támogatása), amelyek a hagyományos kifizetéseknél komolyabb forrásokhoz juttatná 

őket – és amelyekre 2005. április 30-áig pályázhatnának. A döntés értelmében viszont az NVT-ből 

elvont forrásokból a hatályos szabályok szerint az állattartók nem részesülhetnek, az csak az uniós 

támogatás körébe bevont növények (gabona-, olaj-, fehérje- és rostnövények) termesztőihez kerülhet. 

Az FVM annak tudatában is tovább erőltette a gyors döntéshozást, hogy több gazdálkodói szervezet 
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is kifejezte igényét arra, hogy az konszenzussal, körültekintő módon történjék meg. Figyelmen kívül 

hagyta továbbá a 32 ezer gazda által már beadott agrár-környezetgazdálkodási kérelmet. 

A nagy sietségnek azonban ára lesz: az EU képviselői már a bizottsági ülésen jelezték, hogy 

eljárási hibák esetén az előterjesztést a vidékfejlesztés forrásainak csökkentéséről nagy valószínűség-

gel nem fogadják el Brüsszelben, vagyis az FVM nem valósíthatja meg elképzeléseit. A kormány 

szerdai döntése így egy olyan folyamat állomása lesz, amelynek már pénteken meg kellett volna 

akadnia. Nyilvánvalóan a kormánytagok döntésén múlik, hogy egy illegitim és Magyarország straté-

giai érdekeivel ellenkező ügyben gyors döntést akarnak-e hozni vagy újraindítják a folyamatot. A 

civilek és több gazdálkodói szervezet az EU Bizottsághoz fordul az eljárási hibák miatt.  

Mindaddig azonban, amíg az EU nem dönt az átcsoportosítás engedélyezéséről vagy elve-

téséről, az FVM-nek és területi szerveinek az NVT-re beérkezett pályázatok elbírálását úgy kell 

folytatniuk, hogy feltételezik: az átcsoportosítás nem történt meg, tehát az eredeti keretek áll-

nak rendelkezésre. 

 

További felvilágosítás: 

Figeczky Gábor, WWF Magyarország, 06-30-579-7009 

Kajner Péter, Védegylet, 06-20-462-2043 

Pál János, Levegő Munkacsoport, 411-0509, 411-0510 

Schmuck Erzsébet, Magyar Természetvédők Szövetsége, 30 466 0053 

Szilvácsku Zsolt, MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat, 06-30-9593-114 

Szász Péter, Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 

 

Biokultúra Egyesület 

Levegő Munkacsoport 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - Birdlife Hungary 

Magyar Természetvédők Szövetsége 

Védegylet 

WWF Magyarország 

 

A fentiekkel egyetértő szervezetek: 

Borsodi Mezőség Gazdaszövetség  

Cötkény Térségfejlesztési Társulás  

Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ) 

Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete  

Vidék Parlamentje 

Fiatal Gazdálkodók Magyarországi Szövetsége 

B-A-Z Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht.  

Castanea Környezetvédelmi Egyesület  

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület  

CSEMETE Természetvédelmi Egyesület  

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület  
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Független Ökológiai Központ  

Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör  

Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület,  

Kerekerdő Alapítvány  

Nimfea Természetvédelmi Egyesület  

Ökológiai Egyesület  

Palocsa Egyesület  

Somogy Természetvédelmi Szervezet  

Tisza Klub  

Zöld Akció Egyesület 
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6.4.26. Civil szervezetek és szakmai érdekképviseletek „Cinikus érvek, információk 
elhallgatása az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak átcsoportosítása 
körül” címen közzétett sajtóközleménye  
(2005. január 6.) 

Sajtóközlemény 

 

Cinikus érvek, információk elhallgatása a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv  

forrásainak átcsoportosítása körül 

 

Felszólítjuk a Kormányt az NVT módosítási kérelmének visszavonására 

 

 

A vidéki emberek megélhetéséért és a természeti környezetért aggódó környezet- és természet-

védő, érdekképviseleti és gazdaszervezetek üdvözlik az SZDSZ állásfoglalását, mely nemet mond a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak átcsoportosítására. Támogatják a kezdeményezést, 

amely felszólítja a Kormányt, hogy vonja vissza a Brüsszelbe benyújtott átcsoportosítási kérelmet.  

 

Az FVM vezetése félretájékoztatta a kormányt, információk elhallgatásával szembeállítja a ser-

tés-és baromfitartókat az agrár-környezetgazdálkodási támogatásból részesülőkkel, továbbá a termé-

szetvédőkkel. A minisztérium hivatalos nyilatkozataiban visszatérő módon hivatkozik arra, hogy a 

vidékfejlesztéstől elvonni kívánt 14 milliárd forintot elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozók szá-

mára csoportosítaná át, olyan meg nem térülő beruházásokra, amelyek környezeti célokat szolgálnak. 

Ilyen technikai megoldás azonban nem létezik. Az FVM január 1-jével leállította az agrár- és vidék-

fejlesztési pályázatok és kérelmek befogadását, többek között azokat is, amelyek az állatjóléti fejlesz-

téseket szolgálták volna, és még 2005. április 30-ig lehetett volna rá pályázni.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak csökkentése hiteltelenné teszi a Kormányt mind a 

brüsszeli színtéren, mind a több mint 30 ezer gazdálkodó körében, akik pályázatot nyújtottak be agrár-

környezetgazdálkodási támogatásra.  

A Kormány hitelét nemzetközi szinten rontja az a tény, hogy az FVM vezetése alig egy hónappal 

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv brüsszeli elfogadása után már levelet írt az átcsoportosítás kezdemé-

nyezéséről Franz Fischlernek, az EU mezőgazdasági biztosának. Fischler úr az átcsoportosítással 

kapcsolatban kétségeinek adott hangot. Ugyancsak nem fogja erősíteni a Kormány jó hírnevét az sem, 

hogy az átcsoportosítási kérelmet az FVM úgy terjesztette a Kormány elé, hogy azt megelőzően az 

EU és a magyar előírásokat megsértette a hivatalos egyeztetési folyamatban, és egy sor eljárási hibát 

vétett. Meggyőződésünk, hogy ennek súlya lesz a kérelem brüsszeli elbírálása során. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az érvelés, mely szerint a gazdák nem felkészültek az agrár-

környezetvédelmi támogatások fogadására, cinikus és sértő, hiszen a pályázatok értékelése még nem 

történt meg.  

Amennyiben a hazai gazdák nagy része valóban nem lenne felkészült, akkor is a Kormánynak 

kell levonnia a következtetéseket, hiszen az agrár tárca feladata lett volna a felkészítés a csatlakozási 

időszakban a források fogadására. 

Különösen fontos vonatkozása az ügynek, hogy a vidékfejlesztési támogatások csökkentése el-

sősorban a kisbirtokon gazdálkodók helyzetét nehezítené meg, tovább rontva a mezőgazdaság népes-

ségmegtartó képességét, ami beláthatatlan szociális problémákat okozhat a jövőben. A múlt év nov-

ember 26-ig beérkezett több mint 30 ezer pályázat mögött legalább 100 ezer család van, amely közel 

400 ezer embert érint. 
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Kérjük a Kormányt, hogy vonja vissza Brüsszelből az átcsoportosítási kérelmet, és bizto-

sítsa a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredeti kiírásainak megfelelő, zavartalan végrehajtását.  

 

Bodrog Egyesület 

Börzsöny Akciócsoport 

CSEMETE Természetvédelmi Egyesület 

Csermely Környezetvédő Egyesület 

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

Fauna Egyesület 

Fiatal Gazdálkodók Magyarországi Szövetsége 

GATE Zöld Klub Egyesület 

Gömöri Környezet- és Tájfejlesztő Egyesület 

Göncöl Szövetség 

Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör 

HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület 

Középkertért Alapítvány 

MAGOSZ Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége 

Magyar Környezetvédők Társasága 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Magyar Természetvédők Szövetsége 

NA-TURA Egyesület 

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

Tisza Klub 

Védegylet 

Vidék Parlamentje 

WWF Magyarország 

Zöld Akció Egyesület 

Zöld Érdek Alapítvány 

Zöld Fiatalok 
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6.4.27. A MOSZ álláspontját körvonalazó,  
„Betörtek az FVM székházába?” című cikk kézirata 
(2005. január 6.) 

Az óév utolsó előtti napján az eseményeket még szorosan követők meglepetéssel tapasztalhatták 

az FVM honlapján megjelent Közleményt, amely arról tájékoztatta a mindig támogatásra „éhes” ag-

rártermelőket, hogy a 2004. évi nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendelet alapján nem 

lehet pályázatot, kérelmet benyújtani.  

A közlemény nem ok nélkül okozott riadalmat és kétkedést az agrártársadalomban. Az eddigi 

gyakorlat ugyanis az volt, hogy „nem állt meg december 31-vel az élet”, hanem január 1-jétől auto-

matikusan életbe lépett a korábban meghirdetett támogatási rendelet (erre is volt példa a nem túl 

távoli múltban!), vagy az előző évi rendelet alapján folytatódott, egészen az „új” támogatási rendelet 

hatályba lépéséig, a kérelmek, pályázatok beadása.  

Erre a fordulatra a termelők azért sem lehettek felkészülve, hiszen két hónapja tudják (PM vezetői 

és kormányfői nyilatkozatokból), hogy a 2005. évi költségvetés egyik nyertese az agrárköltségvetés. 

Ennek megfelelően abban hittek, hogy minden fennakadás nélkül folytatódhat az agrártámogatások 

igénylése az új évben. Erre különösen nagy szükség is lett volna, hiszen a korábbi bejelentések, ígé-

retek alapján joggal várták, hogy a számukra járó, az uniós forrásból finanszírozott földalapú támo-

gatásokat még 2004-ben megkapják.  

Azért is várták a termelők a nemzeti, ágazati támogatások január 1-jétől történő meghirdetését és 

folyósítását, mert 2004. október 15-vel forráshiány miatt felfüggesztésre került a foglalkoztatási tá-

mogatás és a sertés- és baromfitartók állatjóléti támogatása. Ezen állattartók termőfölddel jelentős 

részben nem rendelkeznek, ezáltal földalapú támogatáshoz nem jutnak és számukra az EU csatlako-

zással bevállalt szigorú követelmények teljesítése e támogatások nélkül elképzelhetetlen.   

Január 1-je már elmúlt, s ahelyett, hogy ismert lenne a 2005. évi támogatási rendszer, január 1-

jén lehúzzák a rolót. Kinek van ehhez joga? 

A mai helyzet annyiban hasonlít a korábbihoz, hogy január 1-jén még fogalma sincs a termelőnek 

a szabályozás pozitív elemeiről. (Az adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségek pontos mérté-

kekkel és teljesítési időpontokkal ismertek és természetesen teljesítendők.) 

Az azonban példátlan dolog, hogy január első napjával felfüggesztik a támogatási igények befo-

gadását. Megjegyzem, a miniszternek akkor lenne ehhez joga, ha a támogatási keretösszeg kimerült. 

Hogy elfogyott volna a 328 milliárd forint, amely vezető kormányhivatalnokok szerint az előző évinél 

is jóval nagyobb összeg?  

Ezek után az a kérdés, hogy a 2005. évi célokra fordítandó nemzeti agrártámogatás mennyivel 

lesz kisebb, mint a 2004. évi volt?  

Hogy nincs (erre utal a jelenlegi helyzet), az hibás döntés eredménye lehet csak, és azt jelenti, 

hogy a magyar irányítás semmit nem óhajt segíteni a honi termelőknek az egyenlőtlen versenyben 

való helytálláshoz. A következményeket nagyon hamar lehet mérni az agrárfoglalkoztatás csökkené-

sében, az agrártermelés durva visszaesésében, az export árualapok visszaesésében, s ezáltal a nem-

zetközi fizetési mérlegben. 

Nem új „számháborút” akar kirobbantani a MOSZ, hanem végre helyükre kellene tenni a dolgo-

kat, és nem félrevezetni a „széles” közvéleményt, nemcsak az agráriumban érintetteket:   

• a 2004-re hirdetett 290 milliárd forintot sem kapták meg a mezőgazdasági termelők a nagyobb 

bajt részben az előzte meg, hogy előleget vehettek fel a 2005-ös év terhére, 

• a 2005-re ígért 320 milliárd forintot sem fogják megkapni a termelők,  

• a meghirdetett uniós támogatások igénybevételi lehetősége tolódik, folyamatosan átcsúszik a 

támogatások meghatározó hányada a következő évre. Ezt a földalapú támogatásoknál érzik 

leginkább a bőrükön a gazdák, de a pályázatos támogatásokra is igaz. 
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A 2004. évi költségvetésben 293 milliárd forint agrártámogatás szerepelt. Az akkori hivatalos 

nyilatkozatok szerint ez az összeg tartalmazta a 30 % pontos nemzeti kiegészítő földalapú támogatás 

(a top-up) összegét. Az ezen tényt cáfoló MOSZ megállapításokat sorozatosan minden alap nélküli-

nek minősítették. (Tény, hogy volt egy „top-up nagyságrendet közelítő” 2002-ről áthúzódó támoga-

tási kötelezettség.) 

Most a 2005. évi költségvetésnél ismerte el nyilvánosan a kormány, hogy a 2004. évi top-up 

fedezete a 2005. évi költségvetésben található meg. Bonyolítja a tisztánlátást, hogy ugyanakkor a 

tavalyi top-up terhére - az Agrár-megállapodás  nagyon jó következményeként - 46 milliárd forintot 

„előlegként” megkaptak a termelők. E 46 milliárd forintos „tavalyi számlát” azonban az idei költség-

vetésben megtervezett forrásokból kell kifizetni.  

A 46 milliárd forint top-up előleg azonban semmiképpen sem helyettesíti, vagy ellensúlyozza az 

összes többi földalapú támogatás kifizetésének elmaradását, a 2005. évre történő átcsúszását, hiszen 

ezek több mint 100 milliárd forintot tesznek ki. A termelők gondjait fokozza, hogy a rendkívül jó 

gabonatermés ellenére a termés ellenértékéhez sem eladásaik, sem a gabonaintervenció révén nem 

jutnak hozzá. 

Ezen tényezők miatt alakult ki jelentős likviditási felszültség az ágazatban. Mi lehet a megoldás?  

A hivatalok „felpörgetése”, hogy legalább a termelőket megillető indokolatlanul ki nem fizetett 

járandóságokat fizessék ki. Addig is az állammal szembeni kötelezettségek teljesítése alól mentesítést 

kell adni.  

A jelenlegi költségvetési támogatási helyzetre még nem volt eddig példa. A január 1-jei felfüg-

gesztés ugyanis jogilag is kifogásolható, hiszen egy napig sem működött a rendszer, hogy a keret 

kimerülhetett volna. Ez a végeredményen nem változtat, hiszen nemzeti támogatásra egy fillér támo-

gatás sincs jelenleg. Ebből az következik, hogy hiába követeljük az új évre ezen támogatások meghir-

detését.  

Ez a szituáció mégis hasonlít az előző évihez. Tavaly is rendkívüli eszközökkel kellett megoldást 

találni, most is természetellenes eszközökkel kell feloldani a problémát, de sürgősen.  

* * * 

Más okokból is „présben” vannak a termelők. Az érvényes pénzügyi-, számviteli szabályozás 

szerint a tárgyévi termelési költségek fedezetére járó támogatást a tárgyévi mérlegben kell szerepel-

tetni. Ezzel a kötelezettséggel nemcsak az a baj, hogy nem kapták meg a támogatást, hanem az is, 

hogy a támogatásról szóló – a jogszabály szerint  tavaly  november 30-ig kiadásra kerülő – határozatot 

sem kapták meg a termelők. Tehát azt sem tudják, hogy mennyi támogatást fognak kapni, de azt sem, 

hogy mikor kapják meg azt.  

Egyik sem mindegy. Ha nem tudja a termelő, hogy mennyi támogatást kap, akkor nem tud pon-

tosan eleget tenni a társasági jövedelemadó feltöltési kötelezettségének, illetve ha mégis „feltölt”, 

akkor, amennyiben a mérlegkészítés zárónapja után kapja meg a támogatást, akkor feleslegesen fi-

zette meg az adót. Ha elmulasztja az adófeltöltést, akkor jelentős mulasztási bírságot szabhatnak ki 

rá. 

További okokból is csapdában vannak a termelők. Aki nem számolja el a meg nem kapott támogatást 

2004-re, az nagyon nagy valószínűséggel veszteséges lesz. Ez esetben pedig más korábban megítélt tá-

mogatások kerülnek veszélybe, amennyiben azt vállalta a termelő, hogy nyereségesen fog gazdálkodni. 

Tehát az mindenképpen okosan jár el, aki legalább a veszteséget megszűntető mértékig meg nem kapott 

támogatást számol el.  Természetesen ezt az eljárást kényszeríti ki az a tény is, hogy a pénzintézetek 

„sanda szemmel” néznek a – pláne egy „jó” évben – veszteséget termelőkre.  

Joggal kérdezik megbízóink tőlünk, hol van a PÉNZ és MENNYI?  Mi, most már biztosan állít-

hatjuk, kerülő úton!  A MOSZ ugyanis pont félúton van a Pénzügyminisztérium és az FVM között és 

nem látunk (láttunk) elakadt pénzszállítókat. Vagy esetleg betörtek az FVM székházába? 
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6.4.28. Civil nem az NVT forrásainak átcsoportosítására  
(Budapest, 2005. január 7. 15:07, Magyar Nemzet Online, MNO) 

A környezetvédők nemet mondanak a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak átcsoportosítá-

sára, és támogatják a kezdeményezést, amely felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a Brüsszelbe 

benyújtott átcsoportosítási kérelmet. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye szerint a földművelésügyi 

tárca vezetése félretájékoztatta a kormányt, információk elhallgatásával szembeállítja a sertés- és ba-

romfitartókat az agrár-környezetvédelmi támogatásból részesülőkkel, továbbá a természetvédőkkel. 

„A minisztérium hivatalos nyilatkozataiban visszatérő módon hivatkozik arra, hogy a vidékfejlesz-

téstől elvonni kívánt 14 milliárd forintot elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozók számára cso-

portosítaná át, olyan meg nem térülő beruházásokra, amelyek környezeti célokat szolgálnak. Ilyen 

technikai megoldás azonban nem létezik. Az FVM január 1-jével leállította az agrár- és vidékfejlesz-

tési pályázatok és kérelmek befogadását, többek között azokat is, amelyek az állatjóléti fejlesztéseket 

szolgálták volna, és még 2005. április 30-ig lehetett volna rá pályázni” – írják.  

A természetvédők aláhúzzák: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak csökkentése hitelte-

lenné teszi a kormányt mind a brüsszeli színtéren, mind a több mint 30 ezer gazdálkodó körében, akik 

pályázatot nyújtottak be agrár-környezetvédelmi támogatásra. Emlékeztetnek arra: az FVM vezetése 

alig egy hónappal a vidékfejlesztési terv brüsszeli elfogadását követően kezdeményezte ezt az EU 

mezőgazdasági biztosánál, aki kétségeinek adott hangot. „Ugyancsak nem fogja erősíteni a kormány 

jó hírnevét az sem, hogy az átcsoportosítási kérelmet az FVM úgy terjesztette a kabinet elé, hogy azt 

megelőzően az EU-s és a magyar előírásokat megsértette a hivatalos egyeztetési folyamatban, és egy 

sor eljárási hibát vétett. Meggyőződésünk, hogy ennek súlya lesz a kérelem brüsszeli elbírálása során” 

– teszik hozzá.  

„A vidékfejlesztési támogatások csökkentése elsősorban a kisbirtokon gazdálkodók helyzetét ne-

hezítené meg, tovább rontva a mezőgazdaság népességmegtartó képességét, ami beláthatatlan szoci-

ális problémákat okozhat a jövőben. A múlt év november 26-ig beérkezett több mint 30 ezer pályázó 

mögött legalább 100 ezer család van” – hangsúlyozzák a civilek, kérve a kormányt, hogy vonja vissza 

Brüsszelből az átcsoportosítási kérelmet, és biztosítsa az eredeti terv zavartalan végrehajtását. 
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6.4.29. A kormány arra törekszik, hogy a gazdákat földönfutóvá tegye? 
Interjú Szomor Dezső kertészmérnökkel 
(2005. január 8. 14.05, Kossuth Rádió, Oxigén, Műsorvezető: Balogh István) 

Balogh István: - A Kiskunsági Nemzeti Park területén példamutató természetközeli gazdálko-

dást folytat Szomor Dezső kertészmérnök, akinek munkája nyomán néhány év alatt hihetetlenül gaz-

dag élővilág bontakozott ki az általa bérelt területeken. Betértem hozzá újévet köszönteni és megdöb-

bentő dolgokat hallottam tőle. 

Szomor Dezső, kertészmérnök: - A gazdaság maga 5 ezer hektár. 3000 hektár volt, amikor 

elkezdtem 10 évvel ezelőtt gazdálkodni. Hozzáteszem, 100 %-ban bérelt területek, állami területekről 

van szó. A 3000 hektár szántóból jelen pillanatban már csak ezer hektár szántó, a többit gyepesítettük 

és halastavakat építettünk. Mind a kettő elsősorban élőhelyvédelmi szempontok alapján készült. Eze-

ken a területeken a túzok nagyon jól érzi magát. Vegyes pillangós fűmag keverékkel füvesítettünk. 

Azt figyeltük meg, hogy ebben érzik magukat legjobban. És ez a túzokállomány ezeken a területeken 

a Kiskunságban látványosan föl is jött. 10 évvel ezelőtt a Hortobágyon is meg a Kiskunságban is 300 

túzok volt. A Kiskunságban múlt évben már 580-at számoltunk, a Hortobágyon pedig 100 alá ment 

a létszám. Tehát úgy tűnik, hogy céltudatos gazdálkodással lehet sokat segíteni az élővilágon. A fü-

vesítés egyértelműen ezt a célt szolgálta. A halászat fejlesztése pedig nem elsősorban a haltermelést 

célozta, hanem arra gondoltunk, hogy itt európai hírű madárvonulási útvonal és élőhely volt. Ami-

korra mi idekerültünk, teljesen ki voltak száradva az ingoványos, lápos területek. A halastavaktól azt 

vártuk, hogy a talajvízszintet megemelik. Az elszivárgó vizek a környéken tocsogókat, nedves réteket 

alakítanak ki, és a halastavakból kijövő, ill. a halterelőkön átfolyó vízzel pedig nagy területeket lehet 

sekély vízzel elárasztani. Először egy 45 hektáros tavat létesítettünk annak a kipróbálására, hogy 

ténylegesen igaz-e az a feltételezés, ami az állami gazdaság idejében szárnyra kapott, hogy nem lehet 

halastavat létesíteni, mert a sóder rétege elviszi a vizet. Itt ez a Duna-meder volt régen. Azt állapítot-

tuk meg, hogy bár sok elszivárog, de lehet azért halastavat létesíteni. Ez most készült el, az idén 

fejeztük be, 450 hektár halastavat építettünk, és a legszebb reményeinket is túlszárnyalta az, ami ki-

alakult. A nemzeti park beépített a vízüggyel két vízvisszatartó műtárgyat, és a halastavakból elszi-

várgó vizek visszatartásával a kiskunlacházi határtól a kunszentmiklósi határig egybefüggő 2000 hek-

tár, ami túlnyomó részt sekély vízzel borított terület alakult ki. Az időjárástól függetlenül lehet biz-

tosítani a vonuló madaraknak és az itt fészkelő madaraknak azt a körülményt, ami 100-150 évvel 

ezelőtt volt. Látjuk azt, hogy nagyon sok madár tér vissza. Én úgy tudom, hogy Smidt Egon végzett 

is fölmérést ezzel kapcsolatosan. 

B.I.: - Gyönyörű vadvízország alakult ki, és olyan fajok jelentek meg, amelyek már nagyon régen 

környékén sem jártak ennek a területnek. Láttunk parti madarakat ősszel és tavasszal a halastavakon, 

természetesen a kócsagok, a szürkegémek, a vöcskök, a bíbicek, a szerkők, a gulipán, hogy csak 

gyorsan említsünk néhányat. De él a területen kékvércse, én láttam ugartyúkot. Nehéz úgy elmenni a 

legrosszabb időben is itt a területen, hogy valami szépséggel meg ne ajándékozza a puszta az embert. 

Szomor Dezső: - Ez a terület nagyon szép. Annak dacára, hogy ez teljesen sík terület és ránézésre 

nagyon egyhangúnak tűnhet, ugyanakkor rendkívül változatos élővilága, varázsa van. Én azt hiszem, 

hogy ezt sokan tudják. 

B.I.: - Miért vállalkozott arra, hogy kitéve magát a nemzeti parki előírásoknak, ami hát azért 

erősen fékezi az eredményes gazdálkodást, mégis nekivágott itt gazdálkodni ezen a területen? 

Szomor Dezső: - A nemzeti parkkal én úgy gondolom, hogy nagyon hosszú idő óta nagyon jó 

kapcsolatban vagyok. Én azt gondoltam, amikor idejöttem, hogy nem a gazdálkodás ténye az, ami 

káros természetvédelmi szempontból, hanem a gazdálkodás mikéntje. Hiszen ezeken a területeken 

több ezer éve gazdálkodnak. És az akkori gazdálkodással összefértek azok a természeti értékek, amik 

az utóbbi 50 évben eltűntek vagy nagyon háttérbe szorultak és kis töredékük maradt csak meg. Én 

eleve ezért az őshonos állatokkal kezdtem. Mindegyikkel. Tehát mangalicából pl. mi elég sokat hiz-

lalunk. 
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B.I.: - Mennyi van most? 

Szomor Dezső: - 700 db van, de 1000 körül szoktunk a spanyoloknak egy évben hizlalni. A 

kutyákban is őshonos kuvaszt, komondort, pulit tartunk, főleg mudit a pásztorkutyák között. Azután 

a pulykában is a bronzpulykát, a rézpulykát, az őshonos baromfiakat, kendermagost, magyar sárga 

tyúkot. A rackát, cigáját, valamint a magyar szürkemarhát. Tehát mind. 

B.I.: - Magyar szürkéből mennyi van most? 

Szomor Dezső: - 600 tehén és a növendékek, meg bikák. 1000 körül van. Durván 2000 állatunk 

van összesen. Ez az 5 ezer hektáron elosztva 3 hektárra egy számos állat körül van, tehát ez egy 

nagyon kedvező arány környezetvédelmi szempontból is. Amikor még a nemzeti park nem hozott be 

szigorításokat, mi akkor is ezt így tettük. Tehát ahol lehetett volna kaszálni, de észrevettük, hogy 

túzokfészek van, akkor mi nem mentünk oda kaszálni. Ma már nem is nagyon lehetne, de akkor még 

lehetett volna, akkor se tettük. Tehát az agrár-környezetvédelmi pályázat kiírásakor gyakorlatilag ne-

künk a gazdálkodásunkon nem kellett semmit változtatni, mert azt írta elő a pályázat, amit mi eddig 

is tettünk. Amikor az agrár-környezetvédelmi pályázatot meghirdették és el is nyertük, akkor az ne-

künk nagyon jól jött, mert a gépeink tönkre voltak. Nem lehet már ilyen területeken gépek nélkül 30 

éves MTZ-kkel dolgozni. Mi rendeltünk gépeket, amiket majd abban az 5 éves időszakban évenként 

fizettünk ki és hát nagyon meglepett bennünket, amikor megvonták a pályázatot. A legalpáribb mó-

don átvertek bennünket. Azt kérték, írjuk alá, ugyanis megszűnik, mert az Unió majdan háromnegyed 

részét fizeti és a magyar államnak csak az egynegyed részét kell. Nem várhatjuk azt, hogy a magyar 

államra rakjunk ilyen terheket, amikor ennek ilyen módja is lenne. Hát ezt egyrészt meg is kell érteni, 

de másrészt azt mondták, ha bármi közbejönne, akkor azért a régi föltételekkel marad a pályázat. 

Egyszerűen becsaptak, csaltak. A magyar állam képviselői. Elgondolkodtató az, hogy ez miféle ál-

lamigazgatás itt nálunk. A nyakunkon maradtak a hitelek, amiket törlesztenünk kell. Megvonták azt 

a pénzt, amire szerződés volt, de hozzáteszem, hogy amit nem tudtak megvonni, azt sem fizetik ki. A 

haltelelőket, amiket szintén állami területen állami tulajdonba építettünk és 64 millió Ft-ból 15 millió 

Ft-tal járul hozzá az állam a saját tulajdonához, ezt a 15 millió Ft-ot 3 év alatt 5 millió Ft-os részle-

tekbe fizetné ki. Ezt se fizeti ki. Ugyanakkor, amikor ezek hatására annyit kértünk: a bérleti díj kifi-

zetésénél adjanak haladékot, hogy amikor kapunk pénzt valahonnan, akkor abból kifizetjük, pontosan 

ebből a nekünk járó pénzből, amit nem fizetett meg az állam, akkor azt mondják, hogy ők nem adnak 

haladékot senkinek. Én nem tudom, hogyha ki akarják végezni a gazdálkodókat, akkor sokkal humá-

nusabb dolog lenne szépen odaállni, géppuskával agyonlőni és szépen elásni. Mert én nem értem meg 

azt, hogy Magyarországon az állam vezetői a legfőbb ellenségüknek a saját népüket tekintik és úgy 

is kezelnek bennünket. Az ember nem talál rá szavakat. Ami most megy, az a parasztság módszeres 

kiirtása! 

B.I.: - Hát sajnos néhányan máris fölakasztották magukat. 

Szomor Dezső: - Ez nem véletlen, hanem tervszerűen van fölépítve és végrehajtva. Itt van pél-

dául a zöldség, gyümölcs, ami rendkívüli minőségű és amire az Unióba majd szükség lesz. Érdekes 

módon most a magyar gazdálkodókat befullasztották. 10 Ft-ért nem lehet almát, 30 Ft-ért nem lehet 

szőlőt előállítani. De ugyanígy folytatódott a gabonával. Legalább 6 éve vagyunk EU-komformok a 

költségviselés terén. Állítólag az Unió törvényei ránk is érvényesek. Ha az Unió törvényei érvénye-

sek, akkor az agrár-környezetvédelmi dolgokat nem lehetett volna ilyen szemrebbenés nélkül félre-

tenni és volnának törvények, amik a gazdálkodók védelmét szolgálnák. Nem értjük azt sem, hogy a 

múlt évben, amikor nagyon nagy szükség lett volna a búza importra, akkor nem hoztak be. Idén vi-

szont hoztak be import búzát. Miután a nagy takarmánykeverők és a nagy raktárak megfelelő kezekbe 

lehetnek, olyan volt a kiírás, hogy intervenciós raktáros csak az lehet, akinek 60 tonnás hídmérlege 

van. Hát 60 tonnás hídmérlegük a sóderbányáknak van, azok meg nem foglalkoznak búzaraktározás-

sal. A takarmánykeverőkbe az import gabonát keverik be. A termelőktől nem vették át, ugyanakkor 

a banki kölcsönöket fizetni kell. Tehát a zöldség, a gyümölcs, a szőlő, azután a gabona, a kukoricára. 

Azt mondták, hogy a kukoricát nem lehet learatni, mert nincs hova tenni, mert tele vannak a raktárak. 

Ez nem igaz, mert a raktárak nincsenek tele, mert a raktárak nem kaptak intervenciós tárolásra 
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engedélyt. Nekünk is van az állami gazdaság ezer vagonos raktára, ott áll üresen. A bosnyákok egye-

dül hordták ki a búzát és hát erre leállították a bosnyák kamionokat, mondván, hogy túl sokat hoznak, 

túl sok aktívumuk van a fuvarozásban, a magyar kamionoknak viszont nem adtak kiviteli engedélyt. 

Ezek nem véletlen dolgok, hanem módszeresen tesznek tönkre bennünket, hogy a gazdálkodók ne 

legyenek abban a helyzetben, hogy vissza tudják fizetni azt a 100 ezer Ft-ot, amit kaptak hektáronként 

a banktól arra a földre, amit hamarosan most a bank elárverez. Nemcsak a földet, a traktort meg a 

lakást is. Aztán majd a földet el fogja adni hektáronként több millió Ft-ért a külföldieknek. Na és 

akkor már fog élni a támogatás. Tehát ez a támogatás csak addig van visszatartva, míg nagyon ag-

resszíven félre tesznek bennünket. Minden szemérmességet levetve, nekünk a jelen pillanatban a saját 

hatóságaink a halálos ellenségeink, akik bennünket fölszámolnak és kiirtanak. Azt látom, hogy telje-

sen reménytelenül és esélytelenül állunk és nyilvánvaló, hogy egy központi akaratot mi, én vagy a 

másik gazdálkodó nem fogunk tudni meghiúsítani. Néha úgy tűnik, mintha a gazdálkodók beletörőd-

tek volna ebbe az egészbe, de azért mégis lehet ebből még meglepetés. Mert annak, akinek már a 

házát árverezik, és föl akarja magát úgyis akasztani, annak már nem túl sok kell ahhoz, hogy előtte 

eltakarítson egy párat azokból, akiket ő hibásnak vél. Egyáltalán nem kellene meglepődni, hogyha 

egy ilyen dolog kezdődne el itt nálunk, legalábbis én már nem csodálkoznék rajta. 
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6.4.30. Bajban a gazdaságok  
Az elnyert támogatástól is eleshetnek a termelők 
(2005. január 12., Magyar Nemzet, 11. oldal) 

 

Nem újdonság, hogy a hazai agrárkassza kong az ürességtől, és az sem, hogy emiatt a termelők 

– az egészen kicsiktől a jól prosperáló nagygazdaságokig – ma már egyre biztosabban az ellehetetle-

nülés, a csőd felé sodródnak. A mezőgazdasági vállalkozók egy része úgy igyekszik ezt elkerülni, 

hogy a pénzösszeget, amellyel az állam tartozik neki, faktoráltatja, azaz különböző pénzintézeteknek 

értékesíti. Erre a jelenségre egy neve elhallgatását kérő mezőgazdasági vállalkozó saját példáján ke-

resztül hívta fel a figyelmet.  

A szőlőtermelő családi gazdaság 2003-ban telepítési támogatást nyert, a telepítéseket 2004-ben 

elvégezte, de a mai napig nem kapott elnyert támogatásai után egyetlen fillért sem az államtól. A 

gazdaság csak a Magyar Államkincstár által elismert 12 millió forintos követeléssel rendelkezik. Ezt 

a követelést értékesítette (faktorálással) nemrégiben egy pénzintézet felé, miután november elején 

kiderült, hogy egyre kevésbé lehet bízni a támogatások megérkeztében. Miután a gazdaság vezetője 

egyre nagyobb pénzzavarba került, megpróbálta visszaigényelni a 2002. évi földvásárlási hitel után 

járó kamattámogatását, ami még ma is kiutalásra vár, mert azt fedezet hiányában az APEH még nem 

fizette ki. A termelő most elnyert és megítélt pénzére vár, mert az elvégzett telepítések miatt tartozásai 

vannak, s a kincstári elismervény birtokában felvett banki hitelt is vissza kell fizetnie március elejéig, 

a pénzintézet ugyanis csak három hónapra adta. Mivel a gazdálkodó az állam magatartása miatt nem 

kap pénzt, nem tudja folytatni megkezdett telepítéseit, ezért eleshet az elnyert támogatástól, mert saját 

hibáján kívül nem tudja betartani a támogatási szerződésben foglaltakat. Ha viszont nem teljesülnek 

a támogatási szerződés feltételei, a pályázó automatikusan elesik a támogatástól.  

Mint korábban megírtuk, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium január elsejétől 

felfüggesztette az agrártámogatási kérelmek és pályázatok befogadását valamennyi nemzeti jogcím 

esetében, s akadoznak a kifizetések is annak ellenére, hogy a tárca szerint azok folyamatosak. 

 

Nagy Ottó  
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6.5. PUBLICISZTIKÁK, SZAKCIKKEK, INTERJÚK  
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6.5.1. Mi lesz veled, magyar agrárium és vidék? 
Agrárcsatlakozásunk húsba vágó nézőpontjairól a koppenhágai uniós 
csúcstalálkozó előtt 
(2002. december 6., Magyar Nemzet, 6. oldal) 

Amikor ezeket a gondolatokat papírra vetem, nem sokkal több, mint egy hét áll rendelkezésre a 

csatlakozási tárgyalások befejezésére. A még lezáratlan kérdések közül kétségtelenül az agráriumra 

vonatkozó fejezet és mindenekelőtt annak is költségvetési, finanszírozási problémái a legfontosab-

bak. Meglehetős értetlenséggel és szomorúsággal állapítja meg ugyanakkor az ember, hogy a téma-

körrel kapcsolatos magyar tárgyalási pozíció és annak hazai kommunikálása milyen mértéktelenül 

egyoldalú. Miközben ugyanis láthatóan egy újabb agráripari modernizációhoz és az ehhez kapcsolódó 

tömegtermeléshez akarunk makacsul európai forrásokat szerezni, azonközben a magyar agrárium és 

vidék megmaradásának kulcseszközére, a minőségi, környezeti és helyi társadalmi szempontokra 

épülő valódi agrármodernizáció lehetőségét kínáló vidékfejlesztési forrásokra rá sem hederítünk. Sőt, 

a tárgyalásokon fölajánljuk, hogy nem is akarunk élni ezekkel a lehetőségekkel! De hát miről is szól 

ez a történet? 

 

1. Az ajánlat és magyarról magyarra fordítása  

Az EU-bizottság ez év januárjában tette közzé a csatlakozásra váró országok agrár- és vidéktá-

mogatásával kapcsolatos pozícióját, amely – a magyar szakmai és politikai körök egy részének har-

cias visszautasító kijelentései ellenére – érdemben alig változott. Ennek leglényegesebb – költségve-

tést érintő – elemei vázlatosan az alábbiak.  

1. A termeléshez, a piachoz, általában a mennyiségekhez kötődő – úgynevezett elsőpilléres – 

kifizetések terén:  

a) az EU-ban ma érvényes kompenzációs kifizetések 25 százalékát ajánlotta a bizottság a tag-

jelölteknek;  

b) e közvetlen kifizetések 100 százalékos beállását kilenc év múlva érnék el a jelölt országok 

gazdálkodói;  

c) a mennyiségi korlátokat, kvótákat a legutóbbi ötéves időszak területi és termésadataira ala-

pozva határozzák meg.  

2. A második – ökoszociális – vidékfejlesztési pillérhez kapcsolódó támogatásokhoz és kifizeté-

sekhez a csatlakozásra váró országok „felkészültségük arányában” juthatnak hozzá.  

Értelmezve egy kissé ezeket az ajánlatokat, valamint azokat a körülményeket, amelyeket az EU 

belső fejlődése kapcsán érdemes figyelembe vennünk, az alábbiak állapíthatók meg.  

A termeléshez kötődő – 1. a)–b)–c) pontban megfogalmazott – ajánlatok visszatükrözik az EU 

közös agrárpolitikájának (CAP) 1992 óta zajló reformfolyamatát. Az EU ennek jegyében azt tervezi, 

hogy termelési ágazatok és mennyiségek támogatásáról fokozatosan áttér olyan gazdálkodási rend-

szerek támogatására, amelyeknek – azon túl, hogy jó minőségű, szermaradványmentes, egészséges 

és biztonságos élelmiszereket állítanak elő – jók az úgynevezett második pilléres – környezeti, társa-

dalmi, foglalkoztatási – vidékfejlesztési teljesítményei.  

Ezt az elképzelést megerősítette a CAP félidei felülvizsgálatának eredményeként megfogalma-

zott – 2002. július 10-i brüsszeli – bejelentés, amely szerint hét éven keresztül évi három százalékkal 

csökkentik az elsőpilléres támogatásokat, és – a teljes agrárköltségvetés nominális főösszegének gya-

korlati változatlansága (évi egyszázalékos inflációs valorizálása) mellett – azok átkerülnek a második 

pilléres gazdálkodási rendszerek támogatására.  

Ezek ismeretében a csatlakozásra váró országoknak tett elsőpilléres, mennyiségekhez kötött, 25 

százalékos ajánlat valószínűleg már most azt az elsőpilléres támogatási szintet tükrözi, amit az EU 

távlatilag valamennyi tagállama gazdáinál el kíván érni, így a csatlakozó országok e folyamat próba-

kövei.  
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Mindezekből következően a mai 100 százalékot e pillér mentén a csatlakozó országok gazdái 

várhatóan sohasem fogják elérni! 25 százalékról ugyanis 100 százalékot három úton lehet elérni:  

a) a 25 százalék emelkedik a jelenlegi 100 százalékos szintre;  

b) a jelenlegi 100 százalékos szint csökken le 25 százalékra;  

c) a 25 százalék is emelkedik, és a 100 százalék is csökken, így valahol – például a jelenlegi érték 

60 százalékánál – találkoznak, majd mindkét csoport támogatása együttesen csökken tovább.  

Valószínű, hogy a csatlakozó országok e pillér mentén megvalósuló 25 százalékos támogatottsá-

gának relatív növekedése legjobb esetben is zömében (c verzió), de az is lehet, hogy teljes egészében 

(b verzió) az átlag, azaz a mai 100 százalék csökkenéséből származik majd.  

Az Agrárgazdaságtani Kutatóintézet munkatársai nyilván mindezek ismeretében ma már óvato-

sabban fogalmazva „csak” mintegy 70 milliárd forintra teszik azt az összeget, amit az elsőpilléres, 

mennyiségekhez kötött támogatások mentén megszerezhetőnek ítélnek.  

A CAP második pilléres kifizetései mentén azonban teljesen más a helyzet. Ha képesek vagyunk 

vidékfejlesztési programokkal, ezekre elkülönített saját költségvetéssel, a gazdákkal kötött érvényes 

szerződésekkel, valamint a lebonyolítást és az ellenőrzést garantáló intézményrendszerrel a fogadó-

készséget megteremteni, akkor – fogadókészségünk arányában – juthatunk hozzá e második pillér 

nyújtotta forrásokhoz.  

A második pilléres lehetőségeknél a saját nemzeti hozzájárulás aránya fordított, mint az elsőpil-

léres kompenzációs kifizetések esetén. Míg ott a közösségi forrás 25 százalék, és azt egészítheti ki – 

valószínűleg csak átmenetileg és legfeljebb 40 százalékos mértékig – a nemzeti költségvetés, addig 

második pilléres – például agrár-környezetgazdálkodási – kifizetések esetén 25 százalék (esetleg akár 

20 százalék) nemzeti hozzájárulás mellett az EU egészíti ki 75 százalékos (esetleg 80 százalékos) 

mértékben saját forrásainkat 100 százalékra. Vagyis a saját – agrár- és vidékfejlesztésre fordított – 

forrásaink e második, ökoszociális pillér mentén megnégyszerezhetők, megötszörözhetők.  

Igaz persze, hogy míg az elsőpilléres kifizetések automatikusak, azokért „nem kell semmit sem 

tenni”, tehát rendkívül kényelmesek, addig a második pilléres támogatásokhoz csak működő progra-

mok mentén és saját, elkülönített nemzeti források felhasználásával lehet hozzájutni. Ha ilyen forrá-

sok nincsenek, akkor ez a lehetőség kihasználatlanul marad. Az EU-ban senkinek sem fog lelki trau-

mát okozni, ha Magyarország nem fog élni ezekkel a lehetőségekkel. Szlovénia, Csehország és Szlo-

vákia már bejelentette az e pillér mentén jelentkező évi 90–150 millió euró EU-társfinanszírozási 

igényét.  

A második pilléres lehetőségek – bizonyos szakmai körök véleményével ellentétben – ugyancsak 

a mezőgazdaság támogatását biztosítják, azonban nem általában támogatják a mezőgazdasági terme-

lést, hanem meghatározott rendszereinek (a tájgazdálkodás, a talajvédő gazdálkodás, az ökológiai 

(bio-) gazdálkodás, a gyepre alapozott állattartás, természetvédelmi, térségi gazdálkodási rendszerek) 

terjedését szolgálják. Vagyis olyan agrárrendszereket támogatnak, amelyeknek a minőségi termelés 

mellett jók a környezeti és társadalmi teljesítményei is. Ezeket mint társadalmi szolgáltatásokat haj-

landó az európai adófizető társadalom honorálni, kifizetésekben részesíteni. Ahogyan azt Renate 

Künast német mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter asszony megfogalmazta: „Ha csak árut 

termel a mezőgazdaság és nem képes más teljesítményeket nyújtani, akkor ne számítson az adófizetők 

támogatására. Ilyen alapon a társadalomnak minden termelő ágazatot támogatnia kellene.”  

A két pillér nyújtotta lehetőségek kiegészítik, és nem kizárják egymást. Míg kiváló agrárterme-

lési adottságú területeinken meghatározók lehetnek az elsőpilléres, piaci lehetőségek, addig érzékeny, 

sérülékeny, ráadásul általában egyéb szempontból is hátrányos helyzetű, gyakorta jelentős munka-

nélküliséggel sújtott térségeinkben a második pilléres lehetőségek elszalasztása súlyos következmé-

nyekkel járhat e térségek mezőgazdaságára és helyi társadalmára. A tisztán piacvezérelt, versenyka-

tegóriás mezőgazdaság e térségeket és azok agrártársadalmát végveszélybe sodorja. Így a csatlakozás 

káros hatásait anélkül fogják elszenvedni, hogy annak kedvező lehetőségeit, előnyeit élvezhetnék!  
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2. Ami a felszín alatt sejthető  

Mindezek ismeretében érthetetlennek tűnhet a második pilléres lehetőségeket előkészítő agrár-

környezetgazdálkodási és egyéb vidékfejlesztési programok sanyarú hazai helyzete, lehetőségeik le-

kicsinylő megítélése, költségvetésük ellehetetlenítése és szinte földalatti mozgalmi kategóriába szo-

rítása, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) indításának kétéves késleltetése, induló 

2002-es költségvetésének – az 1999-es kormányhatározathoz képest igen jelentős – megnyirbálása, 

és 2003-as költségvetésének sorsa, júniusban még 12 milliárdot terjesztettek elő, a parlament azonban 

végül mindössze 4,5 milliárd forintot hagyott jóvá a program folytatására. Érthetetlennek tűnhet, 

hogy miért nem akarjuk saját, e célra rendelkezésre álló forrásaink megötszörözését nagyobb összeg 

mentén elérni.  

Az egyik indok mindenesetre vélhetően az lehet, hogy az iparszerű fejlesztésben, a mennyisé-

gekben és a ráfordítások növelésében érdekelt – zömében a nagybirtokhoz és a beszállítói iparokhoz, 

valamint tőkebefektetői körökhöz kötődő – agráripari lobbi nem érdekelt a második pilléres agrár-

rendszerek fejlesztésében, a jelentős közösségi és nemzeti költségvetési források ezek mentén történő 

elköltésében. Ezek ugyanis olyan földalapú támogatások, amelyek a mezőgazdaság helyben kelet-

kező teljesítményeit honorálják, és a helyi agrárközösségek megerősödését, a helyi foglalkoztatás 

növelését, a minőségi termelést és a vidéki tájak megmaradását, a természeti értékek megóvását, és 

nem annyira a tőkemegtérülés hatékonyságának növelését, nem a befektetői és beszállítói érdekeket 

szolgálják, a közösségi forrásokat nem e köröknek juttatják.  

 

3. A brüsszeli álláspont és helyzetértékelés  

Mindez persze Brüsszelből többé-kevésbé láthatatlan marad. Így azután a bizottság képviselői 

nem értik, hogy miért nem esik még csak szó sem Magyarországon ezekről a folyamatokról, a máso-

dik, ökoszociális pillér támogatott gazdálkodási rendszerei mentén megnyíló lehetőségekről. Ezt tük-

rözi például a mezőgazdasági, vidékfejlesztési és halászati főbiztos, Franz Fischler néhány nappal 

ezelőtt, november 7-én Prágában, a tagjelölt országok agrárminisztereinek részvételével zajlott mi-

niszteri találkozóján elhangzott előadása is. A főbiztos ebben az előadásában egyebek mellett az 

alábbi – témánk szempontjából fontos – megállapításokat tette.  

„Ami a mezőgazdaságot illeti, az EU Tanácsa (…) úgy döntött, hogy a közvetlen kifizetéseket a 

Bizottság által indítványozott induló mértékkel és szakaszos módon javasolja önök számára beve-

zetni. Továbbra is meggyőződésem, hogy ez a javaslat kedvező. Ugyanis tekintettel van a csomag 

lényeges részét képező vidékfejlesztés minden szempontjára. (…) A legfontosabb pedig valószínűleg 

az, hogy ez a javaslat az idők során »a« Közös Agrár Politikává fejlődhet, mely egy átállási időszak 

elteltével valamennyi tagállamban egyöntetűen érvényben lesz. Az EU Tanácsa második legfonto-

sabb döntése az agrárkiadások 2006-os szinten való korlátozása egészen 2013-ig, az inflációt 1 szá-

zalékos korrekcióval követve.”  

A főbiztos ezután méltatta a tagállamok kompromisszumkészségét, a döntés eredményeként rög-

zített pénzügyi keretek ismeretének fontosságát, majd a csatlakozásra váró országok felelősségére 

utalva így folytatta:  

„Tisztában vagyok vele, önöknek nem tetszik az EU közvetlen kifizetésekre vonatkozó ajánlata. 

Ékesszólással érveltek amellett, hogy gazdálkodóiknak a teljes közvetlen jövedelemtámogatásra 

lenne szükségük, rögtön a csatlakozást követően. Azt mondták, amennyiben ez nem lehetséges, csak 

az ajánlottnál rövidebb átállási időszakot tartanak elfogadhatónak. (…) Önök közül néhányan talán 

tovább is szeretnék folytatni a tárgyalást magasabb értékű közvetlen kifizetések, vagy rövidebb át-

meneti időszak érdekében. (…) Az őszinte véleményem az, hogy ezen a területen az újabb követelé-

sekhez való ragaszkodás nem ésszerű. A csatlakozási tárgyalások második részterülete a kvóták és 

mennyiségek szintjére vonatkozik. Ebben az esetben is úgy gondolom, hogy a Bizottság javaslata 

kedvező. (…) Megértem, hogy magasabb kvótákat és maximalizált mennyiségeket szeretnének, de 

ismét hangsúlyozom, az ésszerűségnek van itt az ideje. Ne reméljenek tehát túl nagy változásokat 

ezen a téren.”  
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De ha a sarokszámok rögzítettek, ha a tanács az agrárkiadásokat befagyasztotta, ha a közvetlen 

kifizetések és a kvóták tekintetében hajthatatlannak tűnik, akkor ugyan mitől javulhat – ahogyan azt 

az EU tárgyalói mindig hangsúlyozzák – a csatlakozást követően a gazdálkodóink helyzete? Erre 

vonatkozóan a főbiztos az alábbiakat mondta:  

„Ennek négy oka is van: a piaci lehetőségek bővülése, a kedvezőbb mezőgazdasági termékárak, 

a vidékfejlesztési támogatások, illetve a közvetlen kifizetések, mely nézetem szerint a legkevésbé 

fontos tényező.”  

Az 500 milliós piac, valamint a mezőgazdasági termékárak növekedéséből és a CAP piaci esz-

közeinek alkalmazásából származó előnyök taglalása után hangsúlyosan tért rá a második pilléres, 

vidékfejlesztési támogatások nyújtotta lehetőségekre:  

„A sikeres vidékfejlesztési törekvések kulcsszerepet töltenek be a csatlakozásra váró országok 

agrárágazatának újraépítésében és korszerűsítésében. Ez az oka annak, hogy az EU nagyratörő és 

bőkezű ajánlatokat vonultatott fel ezen a téren. Ezért nyomatékosan tanácsolnám önöknek, alaposan 

tanulmányozzák át a javaslat ezen részét. Itt az ideje kiszélesíteni a látóhatárt, és közelebbről meg-

nézni az általunk készített vidékfejlesztési csomagot. (…) A vidékfejlesztési csomag rendeltetése cél-

irányos segítségnyújtás az önök országában az arra leginkább rászoruló mezőgazdasági területeknek 

és ágazatoknak. Célkitűzésként fogalmazta meg a társadalmilag is fenntartható mezőgazdálkodás elő-

segítését olyan vidéki területeken is, amelyeken e segítség nélkül a fellendülés és jólét szintje messze 

lemaradna a városokban tapasztalhatótól.”  

 

4. Mit kellene tennie a kormánynak?  

Az eddig elmondottak alapján és a CAP belső fejlődési folyamatának ismeretében nyilvánvaló, 

hogy az EU-csatlakozási tárgyalások során felkínált vidékfejlesztési lehetőségek jelentős mértékben 

pótolhatják a termeléshez, kvótákhoz, mennyiségekhez kötődő, agrárkifizetések terén felajánlott 25 

százalékos mértékből fakadó forráskieséseket, ám ha saját forrásokat nem különítünk el a nemzeti 

költségvetésben a vidékfejlesztés soron, akkor nem lesz mit megötszörözni a 80 százalékos kiegészítő 

EU-társfinanszírozás keretében.  

Mindezek ismeretében az NAKP-t is magába foglaló vidékfejlesztési előirányzatot – éppen e 

forrásbevonási lehetőségek maximalizálása érdekében – célszerű 20 milliárd forintra emelni, amely-

ből az agrárkörnyezetvédelmi és tájgazdálkodási intézkedésekre legalább 11 milliárdot kellene elkü-

löníteni. Egyúttal az EU 1257/1999-es vidékfejlesztési rendeletében rögzített valamennyi jogcímet 

egy költségvetési helyen, a vidékfejlesztési fejezetben kell kimutatni, hogy az EU felé adminisztrál-

ható is legyen. E forrásbővítésre az agrártárca költségvetése önmagában is lehetőséget kínál. „Az 

agrártermelés költségeit csökkentő támogatások” keretéből lehetne forrásokat átcsoportosítani a má-

sodik pillérre. Ha azonban a kormányzat valóban fontosnak ítéli e második pilléres lehetőségeket, 

úgy célszerű e fejlesztés fedezetét tárcán kívüli többletforrásokból biztosítani, vagyis a tárca költség-

vetését a második pillér mentén növelni.  

Ezen túl elodázhatatlan teendő fizikai és szellemi infrastruktúrájának gyors ütemű fejlesztése. 

Ennek érdekében a tájékoztatás, a kommunikáció és a képzés terén olyan feladatokat kell haladékta-

lanul megoldani, mint az FVM-ben (nagy tömegben, három éve!) megtalálható agrár-környezetgaz-

dálkodási és vidékfejlesztési kiadványok széles körű terjesztése, további tájékoztató anyagok össze-

állítása; a két és fél éve (!) elkészült és szintén az FVM-ben található, azonnal vetíthető programbe-

mutató tv-sorozat sugárzásának azonnali megkezdése; vagy például rendszeresen megjelenő tájékoz-

tató műsorsorozat indítása az elektronikus közszolgálati médiában.  

Persze lehetséges olyan forgatókönyv is, amely szerint nem lépünk be az EU-ba, ha képtelenek 

vagyunk a csatlakozás nyújtotta lehetőségeket kihasználni. E mellett is számos érvet lehet felhozni, 

és a belépéssel kapcsolatos félelmek egy része akár megalapozott is lehet. De ha már eldöntöttük, 

hogy összességében előnyösebb a tagság, mint a kívül maradás, akkor meg kell próbálnunk a lehető 

legjobb körülményeket teremteni a magyar agrárium és vidék számára. Jó volna hát, ha a különböző 
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érdekcsoportok végre felfedeznék, hogy a magyar vidék és agrárium érdekében mindkét pillér lehe-

tőségeit ki kell használni. Azok nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Ehhez azonban teljes erő-

vel kellene a második pilléres – agrár-környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési – programokban 

megfogalmazott gazdálkodási rendszerek gyors ütemű elterjesztését támogatni. És emellett közösen 

arra kellene törekednünk, hogy az elsőpilléres lehetőségek is – mindaddig, amíg egyáltalán léteznek 

– a magyar gazdák rendelkezésére álljanak. Ha ezt nem teszi meg a szakmai és politikai agrárelit, 

akkor vállalnia kell a magyar agrárium és vidék érdekeivel ellentétes tettei történelmi felelősségét!  

 

Ángyán József  

(A szerző agrármérnök, a Szent István Egyetem habilitált egyetemi tanára, a Környezet- és Táj-

gazdálkodási Intézet igazgatója) 
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6.5.2. Mi történik itt a vidékkel? (Agrárblöffök, elhallgatások és „lezsugázások”)  
(„A falu” 2003 téli számában megjelent cikk) 

 „Seregesen senkik jönnek, Megrabolnak, elköszönnek Gúnnyal, szabadon, …” (Ady Endre)  

Az utolsó, csatlakozás előtti országértékelés négy területen súlyos hiányosságokat állapított meg 

Magyarország felkészülésében. Az előzmények és a mai agrárszakmai, szakmapolitikai „elit” irányító 

többségének ismeretében azonban azt kell mondanom nem véletlen, hogy mind a négy terület az 

agráriumot és a vidéket érinti. Ezek közül kettő (az európai források befogadását lehetővé tévő kifi-

zető ügynökség valamint az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) kiépítésének hiánya) 

intézményrendszerbéli, ám a másik kettő (az élelmiszeripari üzemekre vonatkozó közegészségügyi 

követelményeknek való meg nem felelés, de még inkább a vidékfejlesztési intézkedések kidolgozá-

sának, akkreditálásának és végrehajtása előkészítésének súlyos hiányosságai) tartalmi problémákra 

utal.  

Igaza van persze a külügyminiszternek, amikor magyarázva a bizonyítványt megállapítja, hogy 

ezek az elmarasztalások „jogkorlátozó intézkedéseket nem vonnak maguk után, csatlakozásunkat nem 

veszélyeztetik”, „csupán” – tegyük hozzá mi magunk – elzárják az európai forrásokat a teljesen kivé-

reztetett vidék, az agrárium szereplői túlnyomó többsége, a földön és a földből élők elől. Ezek a súlyos 

figyelmeztetések megítélésünk szerint persze egyenes következményei az agrárcsatlakozás körüli ha-

zudozásoknak, elhallgatásoknak és „lezsugázásoknak”. Ezek– az ostobaságon és a tájékozatlanságon 

túl – jelzik a zsákmányszerző szándékokat és azt az erőfeszítést, amely a nagyüzemi agráripari lobbi 

irányába, tőkeérdekei mentén és az európai reformerőkkel folytatott kemény csatában nem is ered-

ménytelenül próbálja eltéríteni az európai forrásokat. Messze nem csupán a hazai, hanem az amerikai 

és európai gazdasági, politikai, sőt tudományos és felsőoktatási terepen is erő-szakosan megjelenő, 

és az európai reformfolyamatot is erőteljesen fékezni képes érdekcsoport törekvéseiről lehet szó.  

Sokáig magunk is azt gondoltuk, hogy csak információhiányról van szó, ezért minden lehetséges 

eszközt megragadva próbáltuk magyarázni, hogy miről is szól az európai agrár- és vidékpolitika, és 

hogyan tudnánk ennek lehetőségét a magyar vidék érdekében kihasználni. Könyvet, könyvfejezete-

ket, cikkeket írtunk, különböző körökben előadásokat tartottunk, és az e kérdések firtatásától zömé-

ben elzárkózó média segítségével is megpróbáltunk a széles nyilvánossághoz fordulni. Ez utóbbi tö-

rekvésünk alapvető kudarca valamint a sokasodó egyéb jelek azonban számunkra is egyre valószí-

nűbbé teszik, hogy itt nem csupán tájékozatlanságról, ostobaságról és a szereplők alkalmatlanságáról 

lehet szó. Sokunk ezzel kapcsolatos sejtései valamint a kirajzolódó ordas szándékok és a kolhozokból 

épp hogy csak szabaduló, éledező vidék ismét egyre elkeserítőbb helyzete közti égbekiáltó különbség 

kényszeríti ki az – immár hangosabb – „tiborci” megszólalást.  

Mi zajlik hát itt körülöttünk? Mi történik itt a vidékkel úgy, hogy arról mit sem tudnak a vidéken 

élő érintettek? Ennek megértéséhez először lássuk röviden az európai agrár- és vidékpolitika átalaku-

lásának indokait, alapelveit és folyamatát, majd a hazai fejleményeket és azokat a tán szubjektívnek 

tűnő, de egy vészt jósló képpé összeálló mozaikokat, amelyek a küzdelmek árán megvalósuló európai 

fejlődéssel és a magyar vidék túlnyomó többségének érdekeivel egyaránt ellentétes törekvéseket és 

folyamatokat jeleznek.  

1. Az európai agrárpolitika és -támogatási rendszer zsákutcája  

Az európai agrárpolitika eszközei folyamatosan bővülve, egymásra épülve alakultak ki, és az 

idők folyamán jelentős változásokon mentek át. Lépcsőfokai – amelyek időrendben is egymás után 

jöttek létre – a közvetlen támogatásoktól, az intervenciós közösségi termékfelvásárlástól, az export-

támo-gatásokon át vezettek az agrárpolitika gyökeres átalakításának megfogalmazásához, 1992-ben 

indult reformfolyamatához. Nézzük röviden ezeket az alapeszközöket és fő hatásaikat.  

1.1. Közvetlen támogatásokkal termékfelesleget  
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Az első eszköz kialakulása ahhoz az időszakhoz és helyzethez kötődik, amikor Európát a háborút 

követően az élelmiszerhiány és ezzel összefüggésben az erős keresleti élelmiszerpiac jellemezte. Eb-

ben a helyzetben a leggyorsabban eredményt ígérő, leghatékonyabb eszköznek a megtermelt meny-

nyiséghez kötött támogatás tűnt, amely minden tonna gabona és egyéb termény után, normatív módon 

adott kifizetést az azt előállító gazdának. Ezeket az ún. közvetlen (direkt) kifizetéseket – a piacok 

gyors telítődése hatására – később csak bizonyos termésszintig (referenciahozamig), majd csak bizo-

nyos referenciaterületre és a kettő együtteséből kialakuló összmennyiségig (kvótáig) fizette a Közös-

ség44. Erre a későbbiekben még visszatérünk.  

Ez az első eszköz olyan hatékonyan növelte a kibocsátott termékek mennyiségét, hogy rövid idő 

alatt nagy feleslegek halmozódtak fel az élelmiszerek piacán. Ezzel – az adott helyzetben megfelelő 

– eszközzel kapcsolatban csupán az a probléma, hogy túl sokáig életben maradt, „túlélte önmagát”, 

olyan körülmények között is tovább alkalmazta a Közösség, amikor ennek piaci megalapozottsága 

megszűnt.  

1.2. A termékfeleslegek intervenciós felvásárlása  

A közösségi forrásokból, közpénzekből nyújtott fenti direkt támogatások révén kialakult termék-

feleslegek levezetésére „találta ki” az európai agrárpolitika az ún. intervenciós közösségi (állami) 

felvásárlás eszközét. A piacon értékesíthetetlen termékfeleslegek levezetésére, előre garantált inter-

venciós áron – ugyancsak közpénzekből – lehetőséget teremtett arra, hogy a gazdák ezeket a feles-

legeket értékesíthessék a Közösségnek. Miután az első, mennyiségi termelést ösztönző direkt támo-

gatások mind a mai napig tovább éltek, ezért az ennek révén keletkezett piaci problémák levezetésé-

re szolgáló intervenciós felvásárlás is mind a mai napig életben van.45 

1.3. A felvásárolt termékek „kituszkolása” exporttámogatásokkal  

Ez a közösségi forrásokból, közpénzekből biztosított feleslegfelvásárlás azonban az alapproblé-

mát, vagyis a piaci termékfelesleg jelenlétét természetesen nem oldja meg. A Közösség maga sem 

tudja a feleslegeket normál piaci körülmények között értékesíteni. Ezzel tulajdonképpen nem történik 

más, mint a közraktárak telnek meg csordultig a Közösség tulajdonába került áruval. Ez a helyzet 

egyedül a nagy raktárkapacitásokkal rendelkezőknek kedvez, akik így a tárolási kapacitásaikat jó áron 

és 100 %-osan értékesíteni tudják. Ki kellett tehát találni egy harmadik eszközt, ez pedig a kereske-

dőknek – ugyancsak közpénzekből – nyújtott exporttámogatások rendszere.  

Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint egy olyan – a Közösség piacáról eltávolított – mennyi-

séghez kötött támogatást, amely révén a kereskedő a külső piacokon akár az előállítás önköltsége 

alatti dömpingáron képes kínálni a kivitt terméket. Súlyosan veszélyezteti ezzel persze az e felvevő-

piacokra termelő egyéb – helyi – szereplők értékesítési esélyeit, egyúttal leértékeli a belső munkát, 

végeredményben a Közösség forrásaiból, közpénzekből támogatva a külső piacon megjelenő vásár-

lókat, fogyasztókat.  

A „köz” gazdasága szempontjából abszurd kör ezzel bezárul. Adóból származó közpénzekből 

termékfelesleget állíttatunk elő a gazdákkal, majd azt fölvásároljuk tőlük, és végül ugyancsak köz-

pénzekből a kereskedőknek nyújtott exporttámogatásokkal igyekszünk megszabadítani saját belső 

piacainkat ezektől a feleslegektől úgy, hogy ezzel a külső piacokon értékesítő helyi szereplőket, helyi 

gazdaságokat, zömében a fejlődő világ országainak gazdaságát is súlyosan veszélyeztetjük, konflik-

tusok sorozatát idézve elő a világkereskedelemben.  

1.4. A természeti és társadalmi környezet eróziója, pusztulása  

 
44 

 
Ez az a bizonyos kvótás, mennyiséghez kötött közvetlen kifizetés, amely ma alapvetően a GOFR (gabona, olaj, fehérje 

és rost) növényeket termelő gazdaságokat, Magyarország esetén 4,73 t/ha referenciahozammal és 3,7 millió ha referen-

ciaterületen támogatja 63 euro/t normatív összeggel. 2004-ben a magyar gazdák ennek az összegnek az 55 %-át kap-

hatják meg, melyből 25 %-ot biztosítanak a közösségi források, 30 %-ot pedig nemzeti forrásból finanszírozhatunk. 
45 A 2004-re meghirdetett garantált intervenciós felvásárlási ár pl. a gabonaféléknél – euróárfolyamtól függően – mint-

egy 25-27 000 Ft/t.  
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Ez a rendszer mindezen gazdasági, piaci és pénzügyi abszurditáson, a közpénzek felhasználásá-

nak irracionalitásán túl a támogatások odaítélésénél kizárólag a megtermelt mennyiséget veszi figye-

lembe, a támogatás összegét ehhez köti. A támogatásnak ez a formája tehát teljesen érzéketlen arra, 

hogy hogyan, milyen rendszerben és milyen minőségben állították a terményeket elő, emiatt súlyos 

környezeti és társadalmi, regionális, foglalkoztatási, szociális – a vidéki természeti és társadalmi kör-

nyezet súlyos erózióját előidéző – problémákhoz, a negatív környezeti és társadalmi externáliák ro-

hamos növekedéséhez is vezet. Ezek orvoslása exponenciálisan növekvő mértékű további közösségi 

forrásokat, erőfeszítéseket igényel, terheit az egész társadalomnak viselnie kell. Könnyen be-látható, 

hogy vissza kellene térnünk a folyamat elejére, és újra kellene gondolnunk egész agrár- és vidéktá-

mogatási politikánkat.  

2. A Közös Agrárpolitika (CAP46) reformja és értékváltása  

Az előzőekben leírt támogatási rendszerrel Európa az idők folyamán fokozatosan olyan zsákut-

cába került, amelyben továbbhaladni egyszerűen nem érdemes, de nem is lehet. Ezen az úton jutott 

abba a helyzetbe, hogy közös költségvetésének közel felét, több, mint 40 milliárd eurót költ el évente 

a közpénzekből úgy, hogy annak gazdasági, piaci, valamint környezeti és a vidék társadalmára gya-

korolt hatásai egyaránt kedvezőtlenek.  

Ez vezet ahhoz a felismeréshez, hogy közpénzeket a közösség számára nyújtott hasznos teljesít-

ményekért szabad csak kiadni. A támogatás fenti rendszere azonban olyan gazdálkodás irányába tolja 

a mezőgazdaságot, amelynek éppen e közösségi hatásai katasztrofálisak. Ebben a közegben, e felis-

merések jegyében fogalmazódik meg az európai közvélemény, majd az agrár- és vidékpolitika mér-

tékadó szereplői részéről, hogy ha a mezőgazdaság közpénzekből, adókból közösségi kifizetésekre 

és támogatásokra tart igényt, akkor azért nyújtson a közösség számára hasznos társadalmi szolgálta-

tásokat, ökoszociális teljesítményeket. Vagy megfordítva – ahogyan azt legélesebben talán Renate 

Künast német mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter asszony elmúlt évben a Bundestagban 

megfogalmazta: – „Ha a mezőgazdaság csak termelni tud, akkor ne számítson közpénzekből nyújtott 

közösségi kifizetésekre és támogatásokra!”  

2.1. Új mezőgazdaság-felfogása, célrendszere  

Gyökeres változást jelent mindez az európai felfogásban, a mezőgazdasággal kapcsolatos elvá-

rásokban. Európa rádöbben, hogy a mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő 

ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, 

talajt, vizet, környezetet is “termelt”, és munkát, megélhetést adott a vidék embere és közösségei 

számára. Ez ma sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérő 

után ismét rá kellett jönnünk: a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett regionálisan eltérő 

környezeti és társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan – 

termeléssel egyenrangú, az egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos – öko-

szociális szolgáltatások, „nem importálható közjavak”, amelyek helyben keletkeznek, és amelyekért 

– de csakis ezekért – a mezőgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg. E feladatok egy-idejű 

megoldására az iparszerű mezőgazdálkodás, a mezőgazdaság feladatai közül egyedül a tömeg-terme-

lést magára vállaló és kizárólag a tőkemegtérülést, az egydimenziós, rövid távú gazdasági hatékony-

ságot szem előtt tartó gazdálkodási rendszer úgy tűnik nem alkalmas.  

Ezek a felismerések vezettek el a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, az e 

modell elterjesztését szolgáló közös agrár- és vidékpolitika 1992-es reformjához, támogatási rend-

szerének kiépítéséhez és közösségi költségvetési forrásainak európai megteremtéséhez. A többfunk-

ciós európai agrármodellnek megfelelően a mezőgazdaság tehát egyrészt minőségi árut előállító ter-

melési ágazat, másrészt „nem importálható”, helyben keletkező környezeti és szociális közjavakat 

előállító, társadalmi szolgáltató ágazat. E két fő feladatkörnek, a mezőgazdaság “két pillérének” az 

egymáshoz viszonyított aránya, súlya, szerepe a különböző adottságú térségekben azonban 

 
46 CAP: Common Agricultural Policy = Közös AgrárPolitika 
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természetesen nem azonos, így e kétféle teljesítményért, előállított értékért kapott fizetség jellege és 

mértéke is eltérő. Az első, árutermelési teljesítményt alapvetően a piaci áruértékesítésből származó 

jövedelmek honorálják, míg a második, környezeti és szociális szolgáltató teljesítményét a társada-

lomnak közpénzekből biztosított állami kifizetések formájában kell a parasztságtól “megvásárol-

nia”. Ez úgy valósulhat meg, hogy nem mennyiségi, termeléspolitikai, ágazati programokat („gabona-

programot”, „húsprogramot”, „tejprogramot” stb.), hanem olyan gazdálkodási rendszereket tá-mo-

gatunk, amelyek:  

• termelési oldalról jó minőségű, szermaradvány mentes, egészséges, biztonságos élelmi-szere-

ket és egyéb nyersanyagokat állítanak elő,  

• környezeti valamint társadalmi, szociális, regionális, foglalkoztatási teljesítményeik, összha-

tékonyságuk pedig jobb, mint a mennyiségi termelési orientációjú, iparszerű rend-szereké.  

Nem csak az tehát a lényeg, hogy mennyit, hanem az, hogy hol, hogyan és milyen árut termel a 

mezőgazdaság, és hogy kik is a mezőgazdaság szereplői.  

Az, hogy a termelési, a környezeti és a szociális, foglalkoztatási feladatok milyen súlyt képvisel-

nek egy adott térség mezőgazdálkodásában, attól függ, hogy milyen adottságú területen helyezke-

dik el a település vagy a gazdaság. Az európai elképzelések szerint ennek megfelelően a jövő útja az 

lehet, hogy a családok jövedelemszerkezete annak megfelelően alakul, hogy milyen térségben és mi-

lyen típusú értéket „termelnek”. Ezzel együtt lényeges törekvés, hogy a különféle bevételi forrásokból 

származó – az első és második pillér mentén keletkező – jövedelmek az egész országban biztosítsák 

a mezőgazdaságban dolgozó családok megélhetését. Nem elég tehát az agrár- és vidékpolitikának a 

legjobb termelési adottságú területek és az itt található, zömében nagy és középbirtokok egyébként is 

jobb versenypozícióinak további javításával foglalkozni, hanem – az európai felfogás szerint – leg-

alább ilyen mértékben a kevésbé jó termelési, ám környezeti és társadalmi szempontból annál érté-

kesebb agrárterületekkel is törődnie kell. Sőt, ha az állami szerepvállalást komolyan vesszük, akkor 

az adókból származó közösségi forrásokat éppen azon területekre és olyan gazdálkodási rendszerekre 

kell koncentrálnia, amelyeket a piac hagyományos mechanizmusai leértékelnének, ahol a tiszta piaci 

verseny káros környezeti és társadalmi folyamatokat indítana el. Ezt nevezi Euró-pa környezeti és 

társadalmi szempontok által szabályozott, vagyis ökoszociális piacgazdaságnak, és ezért hajlandó a 

második pilléres agrárteljesítmények honorálásához lényegesen nagyobb – 80 %-os – arányban hoz-

zájárulni, mint az első pilléres, termelési teljesítmények növeléséhez.  

2.2. Alappillérei és finanszírozása  

Az EU Közös Agrárpolitikájának (CAP) reformja óta, e folyamathoz illeszkedően épül annak 

második, a termeléspolitikai pillért kiegészítő – környezeti, társadalmi, regionális, szociális és fog-

lalkoztatási elemeket tartalmazó – vidékpolitikai (ökoszociális) pillére, folyik a Közös Agrár- és Vi-

dékpolitika (CARPE47) kialakítása. A CAP „két lábra állításának” zajló folyamata a támogatások 

oldaláról úgy jelenik meg, hogy csökkennek a termeléshez (kvótákhoz, mennyiségekhez), az első 

pillérhez kötődő támogatások, és az így felszabaduló források fokozatosan átkerülnek a második 

– agrár-környezeti és vidékfejlesztési – pillérhez kapcsolódó kifizetésekre.  

Az ennek jegyében, a CAP reform gyorsításáról hozott, a tagországok mezőgazdasági minisz-

terei által elfogadott legutóbbi, 2003. június 26-ai luxemburgi döntés is része tehát annak az 1992 

óta erősödő folyamatnak, melynek alapelve az, hogy a gazdálkodóknak kifizetett támogatás nem a 

meg-termelt termékmennyiségtől kell függjön, hanem inkább a gazdálkodás rendszerétől, annak mi-

nőségi, biztonsági, környezeti valamint társadalmi, szociális, foglalkoztatási teljesítményétől, illetve 

a gazdaság ezekkel összefüggő méretétől. A legutóbbi döntés szerint ennek érvényesítését szolgálja 

– a jó mezőgazdasági gyakorlat (GAP48), mint támogatási alapkritérium megkövetelésén, a CAP 

 
47 CARPE: Common Agricultural and Rural Policy for Europe = Európai Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika 
48 GAP: Good Agricultural Practice = jó mezőgazdasági gyakorlat  
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általános „zöldülésén” túl – a „moduláció” és a „degresszió” is. (Az ezzel kapcsolatos brüsszeli do-

kumentumok angol nyelven a https://www.nakp.hu/publi.htm internetcímen olvashatók)  

A „moduláció” a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mennyiséghez kötött, 1. pilléres támogatások 

gyorsuló ütemben átcsoportosulnak a 2., vidékfejlesztési pillér támogatásaira. Ennek során az 1. pil-

léres direkt támogatás mértékét az 1. táblázatnak megfelelő – a januári javaslat szerintinél nagyobb 

– ütemben csökkentik.  

1. táblázat: A moduláció ütemezése (%)  

Év 2003. januári javaslat 2003. június 26-ai döntés 

2005  - 3  

2006  1 4  

2007  2 5  

2008  3 5  

2009  4 5  

2010  5 5  

2011 és azt követően  6 5 

 

A gazdálkodási rendszerekhez kötött, 2. pilléres, vidékfejlesztési támogatások aránya ugyanis a 

tervezett mértéktől elmaradva az Európai Unió agrárköltségvetésében ma még csak 10,5 %. E „mo-

duláció” révén azonban az EU agrárminisztereinek június 26-ai luxemburgi döntései értelmében 

2013-ra meghaladhatja az 50 %-ot. A csatlakozásra váró „tizek”-kel kötött koppenhágai megállapo-

dásban pedig már 2004-2006 között ezen országok támogatási keretében a második pilléren rendel-

kezésre álló pénzügyi keretek aránya 52 % (ezzel a kérdéssel később még külön is foglalkozunk).  

A „degresszió” abban nyilvánul meg, hogy a termésmennyiséghez kötött direkt támogatások 

fenti csökkentése az 5 000 euró/év támogatási összeg (átlagosan 20 ha-os birtokméret) fölött jelenik 

meg, vagyis az elvonás birtokmérettől függően növekvő mértékben a nagyüzemek termelési támoga-

tását csökkenti. Az így elvont forrásokat a 2. (vidékfejlesztési) pillér mentén használhatja csak fel a 

tag-állam gazdái támogatására, itt is előnyben részesítve azonban a kisebb üzemeket, az üzemmérettől 

függő degresszív támogatással. A degresszió mértéke az EU-val történő háttéralkudozások következ-

tében a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben pl. az LFA49
 programban várhatóan a 2. táblázat szerint 

alakulhat.  

2. táblázat: Birtokméret szerinti támogatás-degresszió  

Birtokméret (ha) A támogatás mértéke 

(%) 

≤ 25  100  

26 - 50  75  

51 - 100  50  

101 - 300  25  

300 <  0  

 

Ezen intézkedés céljának és értelmének megértéséhez feltétlenül tudnunk kell, hogy az EU-ban 

az átlagos birtoknagyság 19 ha! Az 50 ha-t meghaladó birtokok aránya mindössze 8,6 % (de pl. Por-

tugáliában csupán 2,4 %, Franciaországban viszont közel 30 %) (3. táblázat).  

 
49 LFA: Less Favourable Areas = Kedvezőtlen Adottságú Térségek 
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3. táblázat: A gazdaságok birtokméret-kategóriák szerinti megoszlása az EU három tagállamában, a Közös-

ség egészében és Magyarországon (%)  

Birtokméret-

kategóriák 

(ha) 

Franciaország 
(1997) 

Németország 
(1997) 

Portugália 
(1997) 

EU-15 
(1997) 

Magyarország 
(2000) 

-10  35,3  45,6  87,6  68,6  93,8  

11-50  33,4  39,8  10,0  22,3  4,9  

51-  29,7  14,6  2,4  8,6  1,3  

 

Ez is azt valószínűsíti, hogy a kisebb (50 ha alatti) méretkategóriába tartozó birtokok meghatá-

rozó aránya miatt a vidékfejlesztési támogatások tartós és növekvő súlyú elemei lesznek a Közös 

Agrárpolitikának. Nem kell tehát hinni annak a „kicsiket” elkeserítő, esélytelennek feltüntető, föld-

jük megszerzése reményében mindent ígérgető negatív propagandának és retorikának, hogy a kisebb 

birtokok esélytelenek lennének az EU-ban. Ha ez így lenne, az EU saját mezőgazdaságát és vidékét 

is felszámolhatná. Ezt Európa egyszerűen nem engedheti meg magának, és az ökoszociális piacgaz-

dasági modell irányába – ha komoly harcok árán is, de mégiscsak – elmozduló agrár- és vidéktámo-

gatási rendszere sem erre utal. A 2. pilléres vidékfejlesztési támogatások növekedése tehát nagy biz-

tonsággal előre látható, ráadásul a 300 ha alatti birtokok megerősítési szándékú poz-tív megkülön-

böztetésével és összefogásuk, valódi kooperációjuk támogatásával. Annak megítélésé-re, hogy ez ha-

zai viszonyaink között milyen fontos szerepet játszhat, álljon itt összehasonlításképpen Magyaror-

szág egykori és mai (2000. évi) birtokszerkezete és átlagos birtokmérete (4. táblázat).  

4. táblázat: A gazdaságok számának alakulása a birtokméret szerint (db)  

Birtokméret (ha) 1895 1935 1949 1965 1975 1989 2000 

- 10  2 123 634  1 533 440 1 363 000 ~  ~  ~  907 154  

11 - 50  229 202  83 823 71 267 ~  ~  ~  47 330  

51 - 100  14 798  6 685 2 933 6 ~  ~  5 745  

101 - 300  13 936  8 027 3 000 31 ~  ~  4 012  

301 - 500  2 096  908 400 257 17  2  679  

501 - 1000  2 827  781 200 875 67  35  684  

1001 - 5000  984  658 ~  2 241 1 368  866  1 214  

5001 - 10000  4  25 ~  61 278  398  51  

10000 -  11  59 ~  11 20  74  47 

Összesen  2 387 492  1 634 406 1 440 800 3 482 1 750  1 375  966 916 

Átl. méret (ha)  9  6 8 1 658 3 454  4 716  5  

 
2.3. A vidékfejlesztési támogatási források felhasználási területei  

E folyamat jegyében és a 2000-2006-os időszakra vonatkozó Közösségi Költségvetés, az 

AGENDA 2000 részeként született meg a 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet, amely a vidék-

fejlesztési támogatás formáiról és módszereiről intézkedik. A rendelet – amely a korábbi 2078/92 

EU agrár-környezeti rendeletet teljes egészében magába emelte – lényege, hogy az agrár-környezeti 

és vidék-fejlesztési – a közös agrár- és vidékpolitika második (ökoszociális) pilléréhez kapcsolódó – 

intézkedéseket egységes rendszerbe foglalta, és meghatározta alkalmazásuk keretszabályait is. Ennek 

támogatott intézkedései a következők:  

• agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási rendszerekhez kötődő, föld alapú támogatások,  

• kedvezőtlen adottságú területek (LFA) normatív támogatása,  

• mezőgazdasági beruházások támogatása,  

• mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása,  
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• erdőtelepítési támogatások,  

• a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése,  

• idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása,  

• fiatal gazdálkodók támogatása,  

• gazdálkodók oktatása, képzése.  

A felsorolt intézkedések „menülistájáról” a tagországok maguk választhatnak, közülük azonban 

az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások alkalmazása kötelező elem. A kivá-

lasztott intézkedéseket programokba kell csoportosítani, országos keretprogramot (Nemzeti Vidék-

fejlesztési Tervet) kell alkotni.  

3. Az átalakuló európai agrár- és vidéktámogatási rendszer  

Az EU-ban az elmondottaknak megfelelően az agrártámogatásoknak tehát két, eltérő jellegű 

csoportja létezik: a régi típusú, termeléshez, mennyiségekhez (kvótákhoz) kötött, un. 1. pilléres tá-

mogatások, illetve az új típusú, gazdálkodási rendszerekhez és területekhez kötött vidékfejlesztési 

(ökoszociális) vagy 2. pilléres kifizetések.  

3.1. A leépülő régi elemek  

Az első csoportba tartozó – a termeléshez, a mennyiségekhez kötött, 1. pilléres – támogatások 

három alapvető formája alakult ki.  

• Az első a közvetlen kifizetések, melyeket meghatározott termésszintig és adott terület-nagy-

ságig finanszíroz az EU, túlnyomó többségében az un. GOFR (gabona, olaj, fehérje és rost) 

növények termesztése esetében. Ez a kvótákhoz kötött támogatás ma a gabonaféléknél pl. 63 

euró/t. Magyarország esetében 4,73 t/ha termésszintig fizeti ezt az összeget az EU, így ez a 

támogatás hektáronként 63 x 4,73 ≈ 300 euró (kb. 70 eFt/ha). Ez a kifizetési összeg jelentős 

mértékben várhatóan hosszú távon sem fog emelkedni. 2004-ben ennek legfeljebb 55 %-át 

kaphatják meg a magyar gazdák, ami mintegy 40 eFt/ha kifizetést jelenthet e növények ter-

mesztése esetén. Ebből 25 %-ot az EU keretek biztosítanak, 30 %-ot pedig nemzeti forrásból 

fizethetünk a gazdáknak. Ez a közvetlen kifizetési összeg 2010-re éri el a 100 %-ot, vagyis a 

70 eFt/ha értéket (ha addig a 100 % nem csökken!).  

• A másik támogatási forma az intervenciós állami felvásárlás. Ezzel az állam illetve az EU 

garantál egy minimális felvásárlási árat, amelyen – ha ez alá csökkennének a piaci árak – 

felvásárolja a gazdáktól a termésfelesleget. Ez az árszint gabonaneműeknél, 2004-ben várha-

tóan 25 eFt/t körül alakulhat. Ehhez bizonyos minőségi követelményeknek is meg kell felelni, 

és – a magyar belső szabályozás szerint – a felajánlott mennyiségnek a 80 t-t meg kell halad-

nia50.  

• A harmadik támogatási forma az exporttámogatások köre. Ezek olyan termékekre – az ex-

portálóknak – nyújtható támogatások, amelyekre az adott évben a piaci helyzettől függően 

eseti jelleggel hirdet meg szubvenciót az EU.  

3.2. Az erősödő új elemek  

A támogatások másik, új és várhatóan növekvő csoportját a gazdálkodási rendszerekhez és 

területekhez kötött, ún. vidékfejlesztési támogatások adják. Ezek a támogatási jogcímek igen szé-

les körűek, és nemcsak a GOFR-növények, hanem különböző ágazatok és eltérő adottságú területek 

támogatására is felhasználhatók. Ilyen – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

(EMOGA) Garancia Részlegéből 80 %-os mértékben EU társfinanszírozott – kifizetési jogcímek pl.: 

 
50 Közepes termésátlagot (búzánál pl. 4 t/ha-t) feltételezve ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy legalább 20 ha azonos 

fajtával bevetett területtel kell rendelkezni. Ezt nagy valószínűséggel csak a 100 ha-os méretet meghaladó gazdaságok 

(a 2000. évi agrárösszeírás szerint összesen 6687 üzem) tudja teljesíteni. Ez az összes (966 916) birtok 0,7 %-a. Egy-

értelműnek látszik tehát, hogy a magyar agrárstratégia ezt az eszközt is a „nagyoknak” szánja! 
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az agrár-környezetgazdálkodási programok keretében meghirdetett gazdálkodási rendszerek és a ked-

vezőtlen adottságú térségek támogatása, speciális intézkedések félig önellátó gazdaságok („a kicsik”) 

számára, agrárterületek erdősítése, termelői csoportok létrehozása, állatvédelmi és növényegészség-

ügyi EU előírások átvételének támogatása, a gazdák korai nyugdíjazása. További lehetőségeket kí-

nálnak az EMOGA Orientáció Részlegében – 30-40 %-os EU társfinanszírozás mellett – rendelke-

zésre álló források, amelyekből fedezhetők pl.: mezőgazdasági beruházások, feldolgozás, kereskede-

lem támogatása, technikai segítségnyújtás, fiatal gazdák támogatása, oktatás, a vidéki térségek alkal-

mazkodásának és fejlődésének elősegítése (többféle intézkedés a falumegújítástól a közösségi mar-

keting támogatásáig) stb.. Ezek közül a gazdák számára a legjelentősebb jövedelemforrást és tá-

mogatást az alábbi négy – a folyó gazdálkodást illetve a gazdák verseny-képes társulását támogató 

– kifizetési forma jelenti.  

• Az első típus az agrár-környezetgazdálkodási programokban meghirdetett gazdálkodási 

rendszerekhez kötődő földalapú, normatív támogatások köre legalább 5 évre kötött – jö-

vedelembiztonságot adó – állami szerződés alapján. Ezek a rendszerek (ökológiai/bio/gazdál-

kodás, gyepre alapozott legeltetéses állattartás, érzékeny természeti területek speciális talaj-, 

víz- vagy élővilág-védelmi szempontú gazdálkodási rendszerei, vizes élőhelyek, tó, nádas, 

ártér stb. külterjes mezőgazdasági hasznosítása, tájgazdálkodás, integrált növénytermesztés, 

stb.) már ma, 2003-ban is pályázhatók, támogatási összegeik 10-50 eFt/ha érték között vál-

toznak. EU csatlakozásunk esetén ezek a kifizetések jelentősen emelkedni fognak. Gazdálko-

dási rendszertől függő várható összegük a készülő Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben 25-150 

eFt/ha/év. Nagy valószínűséggel ezekhez a támogatási formákhoz, gazdálkodási rendszerek-

hez kötődnek majd távlatilag is a legnagyobb hektáronkénti kifizetések. Értékük felső határa 

ma az EU-ban célprogramtól függően 450-900 euró/ha/év, azaz mint-egy 110-220 eFt/ha/év.  

• A második ilyen, területhez kötött vidékfejlesztési támogatási forma az ún. kedvezőtlen 

adottságú térségek normatív, földalapú támogatása. Kedvezőtlen adottságúnak ebben a 

rendszerben a gyenge termőhelyi adottságú, a hegy és dombvidéki lejtős illetve a környezet- 

és/vagy természetvédelmi korlátozások alá eső területek valamint a demográfiai és/vagy fog-

lalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű térségek minősülnek. E kifizetések felső ha-tára 

ma az EU-ban 200 euró/ha/év, azaz mintegy 50 eFt/ha/év  

• A harmadik – vidékfejlesztési típusú és a gazdák egy csoportját különösen érintő – támogatási 

forma az ún. félig-önellátó gazdaságok egyszerűsített, normatív támogatása. Ennek ösz-

szege a koppenhágai megállapodás szerint 2004-ben 1000 euró/gazdaság lesz. Ez az 5 hektár 

alatti területű kisgazdaságok célzott támogatási formája lehet, hiszen birtoknagyságtól függet-

lenül és egyszerű eljárással juthatnak ennek révén mintegy 270 eFt/gazdaság évenkénti kifi-

zetéshez.  

• Végül a negyedik vidékfejlesztési típusú támogatási forma a termelői csoportok létrehozá-

sához nyújtott segítség. Ez az eszköz egyúttal jelzi az európai agrárpolitika azon gazdaság-

stratégiai elképzelését, hogy kis mozaikokból – családi gazdaságokból – építkezve, de azok 

piaci versenyképességét társulásukkal megteremtve kívánja az egyéni gazdálkodás és tulajdo-

nosi szemlélet valamint a méretökonómia előnyeit egyesíteni, a kis egységekből azok társulá-

sával versenyképes méreteket létrehozni51. A támogatás mértékének megállapítása a csoport 

termelési értékétől függ, és a megalakulását követő 5 évben folyósítható az alábbiak szerint.  

Termelési érték 

1 millió euró alatt 1 millió euró fölött 

 
51 Ez az elképzelés gyökeresen eltér a nagy egységekre, latifundiumokra, nagybirtokokra és bérmunkára épülő agrárstra-

tégiától, a dél-amerikai modelltől, mely azonban saját „agrárstratégáink” fejébe onnan eltávolíthatatlanul befészkelte 

magát, feltételezve persze, hogy ők lehetnek a néhány ezer megabirtok tulajdonosai. Ennek következtében a vidékfej-

lesztés témakörével foglalkozó FVM vezetői értekezleten valószínűleg nem véletlenül hangzik el: „A termelői csoportok 

létrehozása minimális szinten van, így is kell kezelni!” Erre a kérdésre még visszatérünk! 
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• az első és a második évben legfeljebb 

a termelési érték 5-5%-a,  

• a harmadik évben 4%-a,  

• a negyedik évben 3%-a,  

• az ötödik évben pedig 2%-a,  

• az első és a második évben legfeljebb 

a termelési érték 2,5-2,5%-a,  

• a harmadik évben 2%-a,  

• a negyedik évben 1,5%-a,  

• az ötödik évben pedig 1%-a,  

 

A támogatás mértéke nem haladhatja meg egy csoportnál:  

• az első és a második évben a 100-100 ezer eurót,  

• a harmadik évben a 80 ezer eurót,  

• a negyedik évben a 60 ezer eurót,  

• az ötödik évben pedig az 50 ezer eurót.  

A felsorolt támogatási formák többsége 2004-től, EU csatlakozásunktól lesz elérhető, ha Ma-

gyarország ennek intézményi, ellenőrzési, nyilvántartási és egyéb feltételeit kialakítja. A várható tá-

mogatási mértékek a készülő Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) valamint az Agrár- és Vidék-

fejlesztési Operatív Program (AVOP) hazai és brüsszeli jóváhagyásától függően valamelyest mó-

dosulhatnak, formáik és nagyságrendjük azonban nagy valószínűséggel a leírtak szerint alakulhat. 

Közülük egyedül az agrár-környezetgazdálkodási programok azok, amelyek már 2002-ben, 2,5 

milliárd Ft támogatási kerettel és mintegy 2600 gazda részvételével elindultak, és 2003-ban ismét 

pályázhatók. Ezévi forráskeretük 4,5 milliárd forint. Hosszú távon is ez a támogatási forma lesz vár-

hatóan a legelőnyösebb, különösen azok számára, akik nem GOFR növényeket termelnek, gazdasá-

guk mérete 300 ha alatti és ráadásul nem is a legkiválóbb, legjobb termőképességű agrárterületeken 

gazdálkodnak. Ez várhatóan az EU-ban is növekvő, tartós támogatási formává válik.  

3.3. Támogatási mintapélda  

Vegyünk ezek után egy konkrét példát! Ha valaki kedvezőtlen adottságú – pl. 17 aranyko-

rona-érték alatti – területen gazdálkodik, és belép pl. az ökológiai (bio)gazdálkodási rendszerbe, 

akkor 2004-től várhatóan kétféle támogatáshoz juthat:  

• kedvezőtlen adottságú területek támogatása: várhatóan 20-25 eFt/ha;  

• ökológiai gazdálkodási program várható kifizetései  

– évelő kultúrák esetén 100-150 eFt/ha,  

– egynyári növények esetén 70-120 eFt/ha,  

– egyéb célú földhasznosítás esetén 25-80 eFt/ha.  

Ekkor tehát várhatóan – földhasználati formától illetve kultúrától függően – 45-175 eFt/ha állami 

támogatáshoz és kifizetéshez juthat. A keletkező termékeit emellett korlátozás (kvóták) nélkül, egy 

ma még erősen keresleti jellegű piacon és a konvencionális termékekhez képest 1,5-3-szoros áron 

értékesítheti. Ennek feldolgozási, piaci, kereskedelmi feltételeit persze összefogással meg kell terem-

teni, amihez szintén igénybe vehetők olyan egyéb vidékfejlesztési támogatások, mint pl. a termelői 

csoportok létrehozásának támogatása (80 % EU forrás, 20 % magyar nemzeti forrás, 0 % saját, gaz-

dálkodói forrás), vagy pl. a feldolgozás és kereskedelem fejlesztése (várhatóan 30-40 % EU forrás, 

10-15 % nemzeti forrás, 45-60 % saját, gazdálkodói forrás).  

Ha ugyanilyen területen gazdálkodik, de nem lép be egyetlen agrár-környezetgazdálkodási 

rendszerbe sem, hanem csak a termékmennyiségekhez kötött közvetlen kifizetésekre és az interven-

ciós felvásárlásokra alapoz, akkor  

• a közvetlen kifizetés összege 40 eFt/ha, amely 2010-re 70 eFt/ha értékre nőhet;  

• a garantált áras állami felvásárlásból származó árbevétele – 17 aranykorona alatti földeken pl. 

4 t/ha búzatermést feltételezve – 4 t/ha x 25 eFt/t = 100 eFt/ha, melyből le kell vonni a termelés 

költségeit, a mai költségszinteken legalább 70-90 eFt/ha összeget, vagyis így maradhat a példa 
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szerint 10-30 eFt/ha áruértékesítésből származó jövedelme.  

Ekkor tehát várhatóan a példa szerint 50-100 eFt/ha állami kifizetésekből származó jövedelemre 

tehet szert.  

Mindezek alapján tehát az valószínűsíthető, hogy – különösen kedvezőtlenebb termelési adott-

ságú területeken és 300 ha alatti birtokkategóriában – már ma is, és hosszú távon még inkább elő-

nyös lehet a vidékfejlesztési pillérhez tartozó agrár-környezetgazdálkodási programokhoz csat-

lakozni. Ezt ráadásul mielőbb érdemes megtenni, hiszen a korábban pályázók az elbírálásnál előny-

ben részesülnek, és ha az első évben nem is tudnak forráshiány miatt csatlakozni a kiválasztott agrár-

környezetgazdálkodási (pl. ökológiai gazdálkodási) célprogramhoz, a következő évben mindenkép-

pen előnyös helyzetből indulnak.  

De mit is értünk el az ezen programok finanszírozásához szükséges források megszerzésében 

Koppenhágában, és milyen szándékokat tükröznek ezek az eredmények?  

4. A koppenhágai megállapodás agrárfejezete  

A koppenhágai megállapodás agrárfinanszírozási fejezetében a 10 ország egészét tekintve (5. 

táblázat) illetve Magyarország számára (6. táblázat) a 2004-2006-os időszakra az alábbi EU for-

ráskeretek állnak rendelkezésre.  

5. táblázat: A csatlakozó országok 2004-2006-os közösségi agrártámogatási keretei  

Ország EU forrás (millió euró) Mg. ter. 

(ezer ha) 

EU forrás (euró/ha mg. ter./3 év) Arány (%) 

1. pillér1 2. pillér2 össz. 1. pillér1 2. pillér2 össz. 1. pillér1 2. pillér2 

Lengyelország 2094 2543 4637 18443 113,5 137,9 251,4 45 55 

Magyarország 949 534 1483 6193 153,2 86,2 239,5 64 36 

Csehország 638 482 1120 4280 149,1 112,6 261,7 57 43 

Litvánia 291 434 725 3496 83,2 124,1 207,4 40 60 

Szlovákia 275 352 627 2444 112,5 144,0 256,5 44 56 

Szlovénia 152 250 402 780 194,9 320,5 515,4 38 62 

Lettország 110 291 401 2488 44,2 117,0 161,2 27 73 

Észtország 120 134 254 1434 83,7 93,4 177,1 47 53 

Ciprus 48 66 114 526 91,3 125,5 216,7 42 58 

Málta 5 24 29 120 41,7 200,0 241,7 17 83 

Összesen/Átlag 4682 5110 9792 40204 116,5 127,1 243,6 48 52 

1: Közvetlen kifizetések és piaci intézkedések forráskerete = termelési típusú támogatások 

2: Vidékfejlesztési intézkedések forráskerete = ökoszociális típusú támogatások 

6. táblázat: Magyarország 2004-2006-os közösségi agrártámogatási keretei (milliárd Ft)  

Támogatási formák Évek 

2004 2005 2006 összesen 

1. pillér –  közvetlen kifizetések 

 –  piaci támogatások 

 –  összesen 

– 

14,9 

14,9 

62,3 

35,7 

98,0 

74,3 

35,7 

110,0 

136,5 

86,4 

222,9 

2. pillér –  vidékfejlesztési támogatások 38,6 42,2 44,8 125,6 

Mindösszesen 53,5 140,2 154,8 348,5 

Megjegyzés: 1 Euro = 235 Ft 

Elemezve a csatlakozás első három évének számait az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

a) A 10 csatlakozásra váró ország – az EMOGA garanciarészlegében rendelkezésre álló – teljes ag-

rártámogatási EU forráskerete a 2004-2006-os időszakra mintegy 9,8 milliárd euró, amelyből 52 

%-ot (5,1 milliárd eurót) tesznek ki a második pilléres, vidékfejlesztési (ökoszociális) forrás-ke-

retek, és 48 %-ot (4,7 milliárd eurót) az első pilléres, termelési típusú (direkt és piaci) támogatá-

sok.  
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b) A 40 millió hektár csatlakozó mezőgazdasági területre biztosított mintegy 9,8 milliárd euró for-

ráskeret több, mint 47 %-át Lengyelország, 15 %-át Magyarország, 11 %-át pedig Csehország 

szerezte meg. A fennmaradó 7 ország a teljes összes 27 %-án osztozik. Az 1 ha mezőgazdasági 

területre jutó közösségi források 3 éves teljes értékét mutatja be az országok csökkenő sorrendjé-

ben az 1. ábra. Magyarország ebben a rangsorban a 6. helyre került.  

c) A termeléshez, mennyiségekhez, „kvótákhoz” kötött un. 1. pilléres, régi típusú közösségi agrár-

támogatási keretek tekintetében Magyarország a második legnagyobb hektáronkénti értéket érte 

el. E támogatások elsősorban a GOFR (gabona-, olaj-, fehérje- és rost-) növényeket termelő, zö-

mében a legjobb adottságú agrárterületek (3-3,5 millió ha) közepes és nagyüzemeinek verseny-

pozícióját javítják. A Világgazdasági Kutatóintézet becslése szerint ennek következtében „az 1. 

pilléres agrártámogatások mintegy 90 %-át a regisztrált termelők nem több, mint 5 %-a fogja 

élvezni. […] Egyértelmű, hogy a nagytermelők lesznek olyan helyzetben, hogy a támogatásokhoz 

hozzájussanak. […] Ha a támogatások elosztásának fenti egyenlőtlensége beáll, akkor erőteljes 

polarizáció kezdődik majd meg az agrártermelők között, és nőni fog az agrárszektort elhagyók 

száma.” (Kiss, 2003)  

1. ábra: A csatlakozó országok 2004-2006-os közösségi agrártámogatási kereteinek 1 ha mezőgazdasági te-

rületre vonatkoztatott értékei  

 

1. pillér: termelési típusú támogatások  

2. pillér: vidékfejlesztési (ökoszociális) típusú támogatások  

d) A 2. pilléres vidékfejlesztési (ökoszociális) agrártámogatási keretek tekintetében Magyarország – 

feltételezhetően az 1. pilléres erőfeszítések és a 2. pilléres lehetőségek iránti meglehetős érdekte-

lenség következtében – a 10 ország közül az utolsó helyre került, a legkisebb hektáronkénti érté-

ket érte el (2. ábra)!  

Ez nem túl jó hír a zömében környezetileg érzékeny, sérülékeny és egyúttal jelentős munkanél-

küliséggel küzdő mintegy 3 millió ha mezőgazdasági terület, e területek mintegy 900 ezer mikro, kis 

és középbirtoka, a vidék igen jelentékeny része, az itt élő családok és a természeti környezet számára. 

Szlovénia, Lengyelország vagy akár Szlovákia valószínűleg határozottan törekedtek – és az ábra alap-

ján nem is eredménytelenül – e keretek lehető legnagyobb kiterjesztésére.  
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Ha nem csak a termelők 5-10 %-ának és a beszállító iparok szereplőinek tőkeérdekei, hanem az 

agrárium és a vidék egészének megmaradása, fejlődése vezérelné az agrár- és vidékpolitikát, akkor a 

fejlesztést a különböző adottságú térségek és gazdálkodói csoportok igényeinek együttes figyelme 

bevételével, mindkét pillér lehetőségeinek kihasználásával és a minőségi, környezetbarát mezőgaz-

dálkodási rendszerek elterjesztésével kellene megvalósítanunk. Ehhez úgy tűnik valóban jó lehetősé-

geket kínálna a többfunkciós európai agrármodell, és ennek két pilléres finanszírozási rendszere va-

lamennyi birtokkategória számára, csak meg kellene ismernünk, és élnünk kellene lehetőségeivel.  

2. ábra: A csatlakozó országok 2004-2006-os 2. pilléres közösségi agrártámogatási kereteinek 1 ha mező-

gazdasági területre vonatkoztatott értékei  

 

A Koppenhágában elért eredmények azonban más törekvéseket tükröznek. Az eredmények is-

meretében meg kell állapítanunk, hogy igaza van a külügyminiszternek, amikor azt nyilatkozza: „A 

csat-lakozó országok eltérő tárgyalási stratégiát követtek.” Valóban, és az eredmények körvonalaz-

zák is e stratégia törekvéseit. Ezek az eredmények és országonkénti eltéréseik nem véletlenül szület-

tek, azok eltérő értékrendeket és szándékokat tükröznek. E törekvések mibenlétéről sok mindent el-

árul-hat egy európai ügyekkel foglalkozó, a magyar tárgyalódelegációhoz közel álló tanácsadó, kon-

zultációs cég stratégiai tanulmánya, amely egyebek mellett a következőket javasolta:  

„A csatlakozásig tartó időszakban a magyar agrárpolitika a »felső harmad« gazdálkodóira kon-

centráljon, és minden rendelkezésre álló eszközzel erősítse meg (ár)versenyképességi helyzetüket. A 

fő feladat az árutermelő üzemek jövedelemtermelő képességének erőteljes növelése. Külön stratégiát 

kell kidolgozni az átmeneti csoportba tartozók egy részének megerősítésére és valódi business 

farmmá történő »feljavítására«. A CAP köréből kikerülő, önellátó »üzemek« jövőképét ki kell dol-

gozni, és részben agrárpolitikai, de nagyobbrészt más, vidék és szociális politikai eszközökkel kell 

biztosítani fennmaradásukat. […] Ezzel kapcsolatban agrárpolitikusaink rendkívül fontos feladata 

tisztázni az Unió szakértőivel, hogy e legkisebb méretkategóriába tartozó háztartások túlnyomó több-

sége nem fog agrártámogatási alannyá válni a csatlakozás után. Ez máris sok félreértés okozója 

Brüsszelben.”  

Ez világos beszéd! A birtokok kétharmadával egyszerűen nem kell foglalkozni, hanem arra kell 

törekedni, hogy a fölső egyharmad, a legnagyobb birtokok jussanak hozzá a teljes európai agrártá-

mogatási kerethez. Sőt rá kell döbbentenünk Európát, hogy ostobaságot művel, amikor a kisebb bir-

tokokat támogatja, és ennek jegyében modulációról, degresszióról, a nagybirtoktámogatás 
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csökkentéséről beszél! A Koppenhágában elért első és második pilléres forráskeretek aránya e stra-

tégiai elképzelés megvalósítását tükrözi.  

5. A magyar vidékfejlesztési elképzelések, tervek, programok európai meg-ítélése  

Az elmondottak és azok jelentősége ismeretében megdöbbentő lehet, hogy Magyarországon 

ezekről a fejleményekről és lehetőségekről szinte hallani sem lehet! Ez – különösen a legutóbbi (2003. 

június 26-ai) luxemburgi EU döntések valamint a magyar vidékfejlesztési elképzelések (AVOP, 

NVT, SAPARD52) július 4-ei brüsszeli bizottsági véleményezése ismeretében – finoman szólva is 

gyanakvásra ad okot! Miközben ugyanis a második pillérről a közbeszédben szó sem esik, azonköz-

ben – bármilyen meglepő is – készülnek azok a tervek, amelyeket e pillér támogatott intézkedéseire 

vonatkozóan Magyarországnak az EU-hoz be kell nyújtania. Az érintettek valószínűleg nem is sejtik, 

hogy e tervek közül az egyik (AVOP) már a 24/d változatánál, a másik (NVT) pedig a 9/1. változa-

tánál tart, sőt, ha nem tudták volna, megtörtént azok „társadalmi vitája” is.  

Az elkészült és brüsszeli egyeztetési fázisban lévő NVT-t és AVOP-ot azonban elsősorban az 

minősíti, hogy az október végi utolsó országértékelés azokat egyértelműen elutasította. Az persze, 

hogy 24/d. illetve 9. változatuk is erre a sorsra jutott, az egyáltalán nem véletlen. Magyarország úgy 

tűnik, nehezen tanul. Vagy pontosabban nem is annyira az ország – miután az érintettek alig tudnak 

minderről valamit – hanem annak vezető agrár szakmai, szakmapolitikai „elitje”. Pedig hát a vidék-

fejlesztéssel kapcsolatban benyújtott magyar tervekre július 4-én, Brüsszelben adott bizottsági véle-

mény keménysége és a régi típusú agráripari modernizációs elképzelésekkel kapcsolatos egyértel-

műen elutasító hangvétele és tartalma kijózanító lehetett volna. Az erről készült emlékeztető az 

AVOP-pal kapcsolatban pl. egyenesen így fogalmazott: „A Bizottság kép-viselői súlyos kritikával 

illették az EU-nak 2003. májusában benyújtott – a Kormány által is jóváhagyott – AVOP-ot. Vélemé-

nyük szerint a program összeállításakor Magyarország nem vette figyelembe a vonatkozó közösségi 

jogszabályban rögzített elveket. A terv szinte teljesen a mezőgazdasági termelés fejlesztésére, általá-

nos feltételeinek javítására, ezen belül is a termelési célt szolgáló beruházások támogatására kon-

centrál. A közösségi elvárásokkal ellentétben nem foglalkozik a vidéki térségek általános – a mező-

gazdasági termelésen is túlmutató – fejlesztésével. A vidékfejlesztésnek, a CAP 2. pillérének célja a 

vidéki térségek revitalizálása. […] Elfogadhatatlan, hogy e szempontot Magyarország nem veszi 

figyelembe! […] Az aránytalanság oly mértékű, hogy a Bizottság ebben a formájában nem tudja 

támogatni a tervet. […] A Bizottság számára elfogadhatatlan az a megközelítés is, hogy bizonyos 

intézkedéseket kizárólag hazai forrásokból kíván fedezni. Ez felveti annak a gyanúját, hogy a jogo-

sultság elbírálását és a lebonyolítást nem a közösségi kritériumrendszer alapján kívánják végezni53. 

Abból kell kiindulni, hogy minden vidékfejlesztési intézkedés finanszírozásának forrása az EMOGA. 

Amennyiben a társfinanszírozott közösségi hányad nem elegendő, a közösségi rendelkezéseknek meg-

felelően van lehetősége Magyarországnak a nemzeti hányad szükséges mértékű növelésére.” Az ösz-

szeállítás végén az összegző értékelés megállapítja: „A találkozó kapcsán egyértelművé vált, hogy 

mind az AVOP-ot, mind az NVT-t módosítani kell annak érdekében, hogy az elfogadásra kerülhes-

sen.” (A dokumentum további részletei olvashatók a https://www.nakp.hu/publi.htm internetcímen.)  

Az október végi országértékelés vidékfejlesztésre vonatkozó piros lapja ennek a júliusi értéke-

lésnek – egyáltalán nem meglepő – egyenes következménye. Ennek ellenére még mindig nincs infor-

mációja minderről az egészről az ország és a vidék társadalmának! Ez önmagában is okot ad a hát-

térben meghúzódó ordas szándékok feltételezésére.  

 
52 AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program  

NVT: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv  

SAPARD: Vidékfejlesztési Előcsatlakozási Alap 
53 Lehet, hogy a lényegre tapintottak? Lehet, hogy bújtatottan még ezeket a forrásokat is másoknak és más célokra akarja 

a hazai agrárpolitika juttatni, mint amit a vidékfejlesztés megkívánna? 
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6. A káosz és/vagy a „zavarosban való halászás” jelei  

A parlament elnök asszonya bizonyára nagyon jól látja a helyzetet, amikor megállapítja, hogy 

pártjában „az MSZP-ben egyszerre három párt van jelen: egy ideológiai, egy technokrata és egy 

zsákmányszerző párt”. Egyetértve vele és szíves engedelmével megjegyezve, hogy ez a diagnózis 

sajnos nemcsak a szocialistákra jellemző, egyúttal egy érzésünkkel kiegészítenénk gondolatait. Úgy 

tűnik számunkra, hogy az agrár- és vidékfejlesztési ügyekben ez utóbbi döntő többséggel rendelkezik, 

és kirajzolódik egy olyan stratégia, amely e „zsákmányszerzés” keretfeltét-eleit igyekszik minden 

erővel kialakítani, javítani, a „lezsugázók” játékterét növelni. De az eddigi rövid utalásokon túl mire 

alapozzuk ezeket a súlyos következtetéseket? Nézzünk néhány személyes tapasztalást, riasztó jelet.  

Nekünk egyre inkább úgy tűnik, hogy az agrárium és a vidék szereplői, az agrár- és vidékpolitika 

által létükben mélyen érintettek szándékos elkeserítése és bizonytalanságban tartása zajlik, miközben 

a háttéralkudozások az agráripari lobbi érdekei mentén tovább folytatódnak. Ennek az elkeserítésnek 

és bizonytalanságban tartásnak része a tényleges európai lehetőségek és folyamatok szándékos el-

hallgatása.  

De mi lehet ennek a célja? Számos válasz elképzelhető erre a kérdésre, pl. egy olyan válasz is, 

amely szerint egyszerűen tájékozatlanságról, ostobaságról, az érintett döntéshozók, szereplők alkal-

matlanságáról van szó. Mi most mégis ezek közül a lehetséges válaszok közül egy másik elképzelhető 

forgatókönyvet szeretnénk Önökkel ismertetni, melynek meglétére számos jel utal. Ez pedig a föld 

és az ehhez kötődő várható európai források megszerzésének forgatókönyve. Ennek elvi menete a 

következő lehet:  

1. Az érintettek, vagyis a gazdálkodók, földtulajdonosok nem juthatnak információhoz a vázolt euró-

pai átalakulási folyamatról, és forrásszerzési lehetőségekről! Ezek „kiszivárgását” minden esz-

közzel meg kell akadályozni! Néhány erre utaló személyes tapasztalás:  

• A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról (NAKP-ról) és annak bevezetéséről szóló 

1999-es kormányhatározat háttéranyagaként több ezer példányban elkészült részletes, több, 

mint 150 oldalas tanulmánykötetet a tárca a legutóbbi időkig „szamizdat”-ként kezelte, az 

„hűvös halmokban” állt a minisztériumban, elzárva a közvéleménytől, az érintettektől, de még 

a megyei FVM hivataloktól is.  

• Az NAKP-t, annak támogatott gazdálkodási rendszereit, valamint európai hátterét részletesen 

bemutató, 1999-2000 telén elkészült, 6x30 perces, azonnal vetíthető – egyebek mellett Dr. 

Franz Fischler agrár- és vidékfejlesztési EU főbiztossal készített hosszabb interjú részleteit is 

tartalmazó – televíziós sorozatot évek óta visszatartja az FVM, és nem adja át vetítésre egyik 

televíziós csatornának sem.  

• Az FVM hivatalos EU-s kiadványaiban vagy nem is, vagy csak ködös és összegek nélküli, a 

támogatás várható mértékét nem közlő módon szerepelnek a vidékfejlesztési intézkedések. Ez 

persze nem véletlen, hiszen az FVM vidékfejlesztési programokkal foglalkozó vezetői érte-

kezlete egyenesen úgy fogalmazott, hogy: „A társadalmi vitára szánt tervezetek támogatási 

összegeket, pénzügyi táblázatokat ne tartalmazzanak!”  

• Az egyik vezető agrárgazdasági folyóiratba másfél évvel ezelőtt e tárgykörben írt cikkünk 

lektora annak közlését azzal utasította el, hogy: „A CAP második pillére nem is létezik!”.  

• Az európai agrárátalakulással foglalkozó, az FVM szoros felügyelete alá tartozó egyik szak-

lapba egy évvel ezelőtt e tárgykörben írt elemzésünk kéziratára – az 50 évvel ezelőtti gyakor-

latnak megfelelően, és a két komoly szakmai lektor egyértelmű támogató véleménye el-lenére 

– a „cenzor” egyszerűen széljegyzetként ennyit írt: „A cikk nem közölhető!”.  

• A vidék érdekeit nyíltan felvállaló, a sanda szándékokat minden eszközzel leleplezni igyekvő, 

az érintetteket tájékoztató és túlélésüket segítő egyetemi intézet54, a „piacrontó”, a „le-

 
54 Szent István Egyetem, Gödöllő, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
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zsugázás” körülményeit nehezítő közösség karalapítási kérelmének elutasíttatása, kari jogál-

lásának megszüntettetése, a hagyományos agrárkarba helyeztetése, anyagi forrásainak meg-

csapolása, modellterületének55
 elvétele, fokozatos erodálása, ellehetetlenítése, végső soron el-

hallgattatása.  

2. A teljes információ- és hírzárlat közepette egyre nagyobb bizonytalanságba és elkeseredésbe kerülő 

agrártársadalom előtt nagy fórumokon megnyilvánuló politikusok – többek között a Parlament 

Mezőgazdasági Bizottságának elnöke – több ízben olyan kijelentést tesznek, hogy „Az Európai 

Unióban 500 ha-os birtokméret alatt nincs is élet, a kisebbeknek nincs semmi esélyük!56” Pedig 

hát láttuk, az európai birtokstruktúrát és az agrár- és vidékpolitika ezzel kapcsolatos törekvéseit! 

De ettől a megszólalók nem hagyják magukat zavartatni, egy ízben például azzal toldva meg ezt 

a blöfföt, hogy „Olaszországban ennyi az átlagos birtokméret” (mármint hogy 500 ha!!), amely 

kijelentés egyenesen a nyílt színi hazudozás kategóriájába tartozik.  

3. Jön ezután az államtitkár, és a televízióban megosztva velünk az agráriumra vonatkozó jövő-képét, 

kijelenti: „Hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy a mezőgazdaságban csak 80-100 ezer ember 

fog munkát találni. A többieket kezelje a szociálpolitika!”. (Emlékszünk, ez az a nagy latifundiu-

mokra és bérmunkára alapuló agrármodell, amelyet korábban már említettünk, és amely a bér-

munkára kiválasztott „szerencsés zsellérek” mellett többszázezres munkanélküliséggel és elván-

dorlással fenyeget!)  

4. Az információhiánytól szenvedő és a látszólag különböző irányokból egybehangzóan érkező poli-

tikusi kijelentésektől elbizonytalanodó, elkeseredő közegben megjelenik az ajánlat! „Adja oda a 

földjét! Hiszen látja, úgy sincs esélye! Mi segítünk magán! Jó pénzt adunk érte, vagy ha azt akarja, 

pl. életjáradékot fizetünk!” A piacról ugye ismerős ez az eljárás! Ha olcsón akarom megvenni a 

portékát, akkor fel kell bérelni néhány álvevőt, akiknek az a dolga, hogy egymás után, látszólag 

egymástól függetlenül, mintegy odatévedve ócsárolják az árut, azt az érzetet keltve az eladóban, 

hogy egyáltalán nem, de legalábbis annyiért, amennyire tartotta, biztosan nem tudja eladni azt.  

5. Ha a „méz a madzagon elég vastag”, akkor a dolog sikerrel járhat, és ha a vevő maga „a zsákmány-

szerző birtokos”, akkor a törekvés máris elérte célját. Ha az ajánlatot közvetítő állami szervezet 

– pl. a Nemzeti Földalap (NFA) – tette, akkor következik még egy, a folyamatot célba jutató lépés. 

Ezt előkészítendő hangzik el – az állami vagyon privatizálása kapcsán oly gyakran hallott kije-

lentés, hogy: „Az állam rossz tulajdonos. A vagyont jobban, hatékonyabban tudja működtetni a 

magángazdaság. Annak kell adni tehát a földet, aki már ma is hatékonyan gazdálkodik, és a piaci 

versenyhez szükséges tőkeerővel, technológiával és tudással rendelkezik.” És itt következik a föl-

dek privatizálása, a „zsákmányszerzők”-höz juttatása57.  

Az az érzésem, hogy ezt a piacot rontja minden olyan információ, ami reményt ad a gazdáknak, 

a földek tulajdonosainak. Amíg ez a folyamat le nem zajlik, addig – az egyik illetékes államigazgatási 

szereplő szavaival élve – „Nincs itt a beszéd ideje! Nem kell türelmetlenkedni! Most még a múlt utolsó 

éve következik!”  

Félreértés ne essék, a kritika nem a nagybirtoknak szól! Láttuk, hogy mindig is voltak Magyar-

országon magántulajdonú vagy kincstári nagybirtokok. A telhetetlen zsákmányszerzést, a szolidaritás 

teljes hiányát bíráljuk! Lassan és tagoltan mondjuk: Nagy baj lesz abból, ha az agrárium és a vidék 

 
55 Babatvölgyi Ökológiai Modellközpont 
56 Láttuk, hogy Magyarországon a negyedik táblázat szerint ma mintegy kétezer ilyen méretű birtok van, ami a 30 évvel 

ezelőtti állapotok iránti nosztalgiát jelzi! Persze kapitalista környezetbe helyezve, ahol a megszólaló maga lesz termé-

szetesen a tulajdonos. 
57 .” A vidékfejlesztéssel foglalkozó vezetői értekezlet illetékes résztvevője hozzászólásában ezt „szemérmesen” így fo-

galmazza meg: „Az NFA földet életjáradékért programjával részben a tulajdonviszonyokat lehet rendezni (a piacról 

kivonja a sok kicsi földtulajdont), másrészt hozzájárul a birtokstruktúra átalakításához, a versenyképes méretek kiala-

kításához 



 

 279 

szereplőinek egy szűk érdekcsoportja a többiek rovására, a többiek „testén keresztül” akar Európában 

előre jutni!!  

A tényleges helyzet és finanszírozási lehetőségek bemutatásával és hazai feltételei megteremté-

sével kapcsolatos felelősséget az állam, a szaktárca és tágabb értelemben a szakmai és politikai ag-

rárelit másra át nem háríthatja. Csak remélni lehet a mohó zsákmányszerző csoportok megfékezését, 

a kijózanodást, és a vidékfejlesztési intézkedések ennek megfelelő hangsúlyú kezelését, a szükséges 

intézkedések felgyorsítását. Ellenkező esetben ennek az elitnek kell vállalnia a vidék érdekeivel el-

lentétes tettei teljes történelmi és politikai felelősségét!  

7. A szerzők és elérhetőségeik  

Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, intézetigazgató,  

E-mail: angyanj@svr-sun.ktg.gau.hu  

Dr. Ónodi Gábor, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes,  

E-mail: onodi@kgi.gau.hu  

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet,  

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Tel./Fax: 06-28-415-383,  

Internet:  http://www.ktg.gau.hu/uj/kutatas.html,  

http://www.nakp.hu  
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6.5.3. A magyar vidék lehetséges jövőképe és fejlesztésének feladatai 
(„A falu” 2004 tavaszi számában megjelent cikk) 

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 

ez volt a múlt, emez a vad jelen, – 

hordozd szívedben. Éld e rossz világot,  

és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 

hogy más legyen.” 

(Radnóti Miklós, 1944) 

1. A helyzet 

A falu legutóbbi, 2003 téli számában az agrárium és a vidék körüli fejlemények kritikai elemzését 

adva összehasonlítottuk az európai és a magyar elképzeléseket. Ezek alapján arra a következtetésre 

jutottunk, hogy ha nem csak a termelők fölső 5-10 százalékának valamint a beszállító iparok és be-

fektetői körök tőkeérdekei, hanem az agrárium egészének megmaradása, fejlődése vezérli az agrár- 

és vidékpolitikát, akkor a fejlesztést a különböző adottságú térségek, gazdálkodói csoportok, ágazatok 

és birtokkategóriák igényeinek együttes figyelembe vételével kell megvalósítanunk.  

Látva ugyanakkor a magyar agrárszakmai, szakmapolitikai elit szűk, néhány ezer fős csoportjá-

nak saját tőkeérdekeit követő törekvéseit, amely egy dél-amerikanizálódó „agrárfejlődés” vízióját 

vetíti előre – a maga tömegtermelő nagy latifundiumaival, bérmunkára alapuló tőkés megabirtokai-

val, a munkanélkülivé váló agrárnépesség tömeges elvándorlásával, a városok körüli fokozódó gaz-

dasági, szociális, bűnözési, egészségügyi gettósodás, kriminalizálódás gyors ütemű növekedésének 

fenyegetésével – talán nem tűnik túlzónak az ott megfogalmazott megállapításunk: „Nagy baj lesz 

abból, ha az agrárium szereplőinek egy szűk érdekcsoportja a többiek rovására, a többiek «testén 

keresztül» akar Európában előre jutni!”. 

Az azóta eltelt rövid, néhány hónapos időszak történései vészjóslóan erősítették meg megállapí-

tásaink realitását és a káros folyamatok további gyorsulását. A KSH 2003 végén végzett mezőgazda-

sági szerkezeti összeírásának előzetes adatai szerint 2000-hez viszonyítva az egyéni, családi gazda-

ságok száma 20 %-kal (960 ezerről 766 ezerre), a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdasági szerve-

zetek száma pedig 7 %-kal (8400-ról 7800-ra) csökkent. Az állattartók száma a magángazdaságokban 

22,5 %-kal, a gazdasági szervezeteknél pedig 11 %-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan folytatódott a 

birtokkoncentráció, ami – hacsak az életképtelen törpebirtokok megszűnését jelentené – akár kedvező 

is lehetne, ám a megszűnés illetve annak közvetlen közelsége már a kis- és középbirtokot is elérte 

illetve veszélyezteti. 

Az agrárkormányzat által gyakran hangoztatott szektorsemlegesség a szemünk láttára viszi tehát 

tovább a kolhozokból épphogycsak kiszabadult, éledező kis- és középbirtokok pusztulásának, a vidék 

kiürülésének és a tőkés nagybirtokrendszer kialakulásának – az egész társadalom számára katasztro-

fális következményekkel járó – folyamatát. Az e folyamatot fékezni, leállítani hivatott 2. pilléres, 

vidékfejlesztési intézkedésekről pedig még mindig nem esik szó, sőt minthogyha azok és bennük az 

agrár-környezetgazdálkodási rendszerekhez kötődő, valamennyi ágazat és birtokkategória számára a 

megmaradás esélyét fenntartó és fejlődést hozó támogatási formák szitokszavaknak számítanának.  

Mi sem jellemzi jobban ezt a helyzetet, hogy miközben Franz Fischler mezőgazdasági és vidék-

fejlesztési EU főbiztos március 16-án Szófiában, a csatlakozásra váró országok képviselő előtt el-

mondott beszédének közel fele a vidékfejlesztéssel foglalkozott (büszkén állapította meg pl., hogy 

hivatali évei alatt „a vidékfejlesztés a CAP kísérő intézkedéséből teljesen kiforrott politikává vált, és 

mint annak 2., növekvő pillére már évi 7 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik”, majd később 

megjegyezve, hogy „a következő tervciklusban forrásainak 25 %-os növelését irányozták elő”), 

azonközben a Magyar Kormánynak az agrárgazdaság helyzetéről tartott március 18-ai, soron kívüli 

ülésére készített 27 oldalas előterjesztés a 25. oldalán, a 4. mellékletben egy bekezdésben intézi el a 

vidékfejlesztés hazai kereteit megteremtő Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet az alábbiak szerint „A 
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Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 12. változata angolul elkészült, az ex-ante értékelést végző cég is elké-

szítette a jelentést. Ennek és a brüsszeli utolsó «interservice consultation»-nak az eredményeképpen 

készülhet el a végleges változat 2004 márciusában. A hazai jogszabály, pályázati felhívás és a doku-

mentáció párhuzamosan készül. Az előzetes tájékoztatási feladatokat is rövidesen meg lehet kezdeni!”  

Jól értették! Rövidesen el lehet kezdeni beszélni ezekről a lehetőségekről! Feltehetőleg majd ak-

kor, amikor már a szereplők száma lényegesen kevesebb lesz, ha már elég sokan talán éppen azért 

adták föl a gazdálkodást, mert nem is tudtak az európai folyamatokról, a családi gazdaságokra és azok 

társulásaira épülő európai agrármodellről, az ennek megerősítését szolgáló vidékfejlesztési eszközök-

ről. 

A Magyar Kormány azonban ezekről még nem beszél. (A kormányülés agráriummal foglalkozó 

része ezért valószínűleg – szemben a sajtó számára nyilvános első felével – nem véletlenül zajlott a 

sajtó kizárásával!) E helyett – minthogyha az előterjesztő miniszter egy helyzetfelmérő, elemző szo-

ciológiai csoportot vezetne – a kormányelőterjesztés pl. három állattenyésztési ágazatban 45 ezer 

család tönkremenetelét egyszerűen a következők szerint ismerteti:  

„Romló jövedelempozícióra számíthat:  

− a tejvertikum, mivel a termelők közvetlen támogatása a jelenlegi szinthez képest csökken. 

Magyarországon a termelői ár a közeljövőben a korábbi 70-72 Ft/l-rel szemben legfeljebb 

64-68 Ft/l körül alakulhat, ami elsősorban az átlagosnál magasabb költségekkel termelő gaz-

dálkodók életképességét veszélyezteti. Számításaink szerint a termelői fázisban az egyéni gaz-

daságok mintegy 35 %-a, míg a társas vállalkozások akár 30-40 %-a is a tejtermelés felha-

gyására kényszerülhet, ami körülbelül 10-15 ezer család jövedelemhelyzetét befolyásolhatja 

kedvezőtlenül; 

− a sertéstenyésztés, mivel a sertéshús szabályozás közös piaci rendszerének átvételével szűkül-

nek a közvetlen ágazat-specifikus támogatások, és megszűnnek az árhoz kötött minőségi tá-

mogatások is. A romló versenyhelyzet következményeként a kisüzemi keretek közt termelő ál-

lattartók feltehetően kiszorulnak az árutermelésből. A sertéstartó egyéni gazdaságok közel 20 

%-a, míg a társas vállalkozások 20-30 %-a kényszerülhet a termelés felhagyására, ami több 

mint 5 ezer család jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül; 

− a baromfitenyésztés, mivel a közvetlen támogatások csökkenése, az uniós állat jóléti intézke-

dések érvényesítése és a harmadik országból származó import vámvédelmének mérséklődése 

az ágazatot kedvezőtlenül érinti. A csirkehizlaló egyéni gazdaságok 40 %-a, míg a társas vál-

lalkozások 30-40 %-a kényszerülhet a termelés felhagyására, ami 20-25 ezer család jövede-

lemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül. A csatlakozással megváltozó állat jóléti követel-

mények a hazai tojástermelést is érzékenyen érintik, ugyanis az előírt minimális férőhely na-

gyobb lesz, így az állomány közel 20 %-ának áthelyezéséről kell gondoskodni.” 

„A családok jövedelemhelyzetét kedvezőtlenül befolyásoló” események magyarul tönkremene-

telt jelentenek. 35-45 ezer család tönkremenetelének e szenvtelen leírása után joggal várná az ember 

azoknak az intézkedéseknek a felsorolását (pl. a kárhoztatott állatjóléti EU előírásoknak való megfe-

lelés esetén azt, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplő egyik támogatási terület éppen 

ehhez nyújtana a gazdáknak segítséget!), amelyekkel e közvetlenül érintett 150-250 ezer ember ka-

tasztrófáját el kívánja hárítani a mezőgazdasági kormányzat. Ez azonban az előterjesztésből nem de-

rül ki, az az általánosságokon és az összkormányzati, méginkább össztársadalmi feladatok hangozta-

tásán nem lép túl. Így azután akár természetesnek is vehető az anyag 16. oldalán a feladatok között a 

8. pontban megfogalmazott teendő: „Az agrárgazdaságban meglévő és a csatlakozást követően vár-

hatóan növekvő feszültségek oldását jelentősen segítené néhány közérzetjavító intézkedés (pl. egyes 

szigorító intézkedések bevezetésének elhalasztása, egyes korábbi támogatásokhoz előírt kötelezettsé-

gek oldása, a «földért életjáradék» program bővítése, a kormányprogramban is szereplő üzletrész-

kérdések rendezése, stb.)”  

Attól tartunk, hogy a sokasodó problémák megoldására, a gazdatársadalom egyre erősödő és sű-

rűsödő tüntetéshullámokban is megnyilvánuló jogos elégedetlenségének lecsillapítására és 
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végveszélybe sodródásának megállítására a Kádár-korszakból is jól ismert „közérzetjavító intézkedé-

sek” már nem lesznek elegendők! Nincs mire várnunk, de nincs is nagyon kire számítanunk sem! 

2. A jövőkép alapvonásai 

Mik lennének tehát azok a teendők, amelyek a vidék teljes erózióját, az agrárnépesség többség-

ének földön futóvá válását és mindennek az egész társadalomra nézve súlyos következményeit elke-

rülhetővé tennék. Ahhoz, hogy ezeket számba tudjuk venni, mindenek előtt az agráriummal és a 

vidékkel kapcsolatos jövőképünket kell megfogalmazni. Ennek tézisei, alapvonásai és fő értékei 

az alábbiak lehetnek. 

• A magyar agrárium és vidék számára csak olyan mezőgazdálkodás hozhat sikert, amely úgy 

állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket és egyéb 

anyagokat, hogy közben megőrzi a talajokat, az ivóvízbázisainkat, felszíni vizeinket, az élő-

világot, a tájat és benne az embert, közösségeit és kultúráját, közvetlenül vagy a ráépülő tevé-

kenységek révén munkát, megélhetést biztosítva a vidéki népesség lehető legnagyobb há-

nyada számára. Ennek a többfunkciós európai agrármodellnek, a környezet és tájgazdál-

kodás rendszereinek széles körű elterjesztésével ráadásul olyan kedvező országkép alakít-

ható ki Magyarországról a rendkívül érzékeny likvid élelmiszerpiacokon, melynek mottója a 

„Tiszta, élő környezetből egészséges, biztonságos és különleges minőségű élelmiszert!” lehet. 

• E feladatok együttes teljesítésére csak a kis- (10-50 ha) és középbirtokok (50-500 ha) do-

minanciájára épülő családi gazdasági modell lehet alkalmas. Ez biztosítja ugyanis egyide-

jűleg a tulajdonosi szemléletből fakadó „jó gazda gondosságát”, az egymást követő generá-

ciók közti felelős viszonyt, és azokat a foglalkoztatási, minőségi termelési és környezeti tel-

jesítményeket, amelyek az egész társadalom számára és a vidék hosszú távú megmaradása 

szempontjából egyaránt létfontosságúak.  

• Ahhoz azonban, hogy e kisebb mozaikokból építkező gazdaságszerkezet a nagy latifundi-

umokkal, tőkés megabirtokokkal és multinacionális tőkebefektető társaságokkal a piaci ver-

senyben ne induljon eleve esélytelenül, e szuverén gazdasági egységeknek társulásokat, 

termelői, feldolgozói és/vagy értékesítési csoportosulásokat, szövetkezéseket (nem kolhozo-

kat, de nem is nagy integrátorokra fűződő, azoknak egyoldalúan kiszolgáltatott fürtöket!!) kell 

létrehozniuk.  

• Minderre csak szuverén, erős, a jövőben bízó, létében nem fenyegetett, tényleges döntési 

helyzetben lévő és döntéseiért maga is felelősséget vállaló gazdatársadalom képes. Ehhez a 

város és vidék közti szolidaritáson, az egymásrautaltság felismerésén nyugvó új fajta társa-

dalmi szerződésre és ebből táplálkozó – a szubszidiaritás elve alapján létrejövő tudatos, ki-

számítható és hosszú távra tervezhető – összességében az ökoszociális piacgazdasági mo-

dellnek megfelelő állami támogatás és elvonáspolitikára, makrogazdasági környezetre és 

eszközrendszerre van szükség. Ez azon a felismerésen alapulhat, hogy közpénzeket csak a 

köz számára hasznos teljesítményekért szabad kifizetni. Miután tehát a társadalomnak 

nemcsak a gazdálkodók termékeire, hanem azokra a szolgáltatásaikra is szüksége van, ame-

lyekkel előmozdítható a vidék társadalmának fenntartása valamint a környezet védelme, a he-

lyi természeti és táji értékek megóvása, ezért mély megbecsülés és ezen elismert teljesítmé-

nyeiért, társadalmi szolgáltatásaiért nyújtott rendszeres kifizetés illeti meg a gazdatár-

sadalmat. 

• Ennek jegyében a közpénzekből nyújtott támogatások súlypontja a környezet- és tájgaz-

dálkodási rendszerekhez (pl. ökológiai gazdálkodás, a tájgazdálkodás különböző formái va-

lamint az integrált növénytermesztés a szántóterületeken és az ültetvényekben, legeltetéses 

állattartás a gyepterületeken, őshonos állatfajták tartása, ökológiai állattartás, vagy pl. a ha-

gyományos tó- és nádgazdálkodás a vizes területeken, stb.), termőhelyi adottságkategóriákhoz 

és a kis- és középbirtok-kategóriákhoz kötődő, 5 éves állami szerződésen alapuló föld alapú 

folyó kifizetésekre és az ezek terjedését és megerősödését szolgáló beruházási, 
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infrastruktúrafejlesztési és egyéb kiegészítő intézkedésekre, összességében a vidékfejlesz-

tésre helyeződik át. Ezek nem a termelés volumenéhez és nem adott ágazatokhoz, hanem 

gazdálkodási rendszerekhez kötődnek, tehát nem a piaci vezérlés kategóriájába tartozó „mit” 

és „mennyit” kérdésekre, hanem a „hogyan” kérdésére reflektálnak. A felajánlott gazdálko-

dási rendszerek közül a gazda maga választhat, és azt is maga dönti el, hogy a kiválasztott 

rendszeren belül mit termel, mely ágazatokban folytatja a tevékenységét. Azt kell csupán vál-

lalnia, hogy betartja az adott gazdálkodási rendszer kedvező hatásait biztosító előírásait. En-

nek fejében kapja közpénzekből a rendszeres állami kifizetést, melynek Luxemburg (2003 

júniusa) óta 85 %-át az EU finanszírozza, 15 %-ot kell nemzeti forrásból biztosítanunk, és 

gazdaönrészre nincs szükség e támogatások igénybevételéhez. 

• Az elvonások rendszere, az adópolitika a közterheket az élőmunkáról fokozatosan a kör-

nyezethasználatra, valamint az anyag- és energiafelhasználásra helyezi át. Növekszik te-

hát azoknak gazdálkodási formáknak a versenyképessége, amelyek kevesebb külső anyagot, 

energiát használnak fel, környezeti szempontból kedvezőbbek a hatásaik, és amelyek fajlago-

san több embernek biztosítanak munkát, megélhetést a vidéki térségekben. Leértékelődnek 

ugyanakkor azok a rendszerek, amelyek a társadalmi hasznosság figyelmen kívül hagyásával, 

kizárólag egyszempontú tőkeérdekek mentén jönnek létre, működnek és fejlődnek. 

3. A legsürgetőbb feladatok 

E jövőképformáló tézisekből kiindulva a következő legfontosabb feladatok várnak a politika, a 

gazdaság és a társadalom különböző szereplőire, csoportjaira, mindenek előtt azonban természetes-

nek a döntési helyzetben lévő törvényhozó és végrehajtó hatalmi ágakra. 

Jogosan várja el, követeli meg a társadalom az agrár- és vidékfejlesztési kormányzattól, hogy 

• az EU agrár- és vidékpolitikai irányelvei mentén tekintse elsőrendű feladatának az egészséges 

és biztonságos élelmiszerek környezetbarát termelését, a helyi gazdaságok diverzitásának és 

a tájak sokszínűségének megőrzését, a vidéki lakosság és munkahelyek megtartását, és a ter-

mészeti erőforrásokkal való komplex gazdálkodást szolgáló fenntartható, többfunkciós mező-

gazdaság megvalósítását; 

• haladéktalanul dolgozza ki azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a termő-

földnek, a nemzeti vagyon 25 %-ának megőrzését a magyar gazdatársadalom számára, közü-

lük is elsősorban az alábbi teendők kiemelésével: 

– törvényt kell alkotni a mezőgazdasági üzemszabályozásról, amely a közösségi joggal ösz-

szeegyeztethetően fékezheti a (hazai, de mindenek előtt a globális) tőkés nagybirtok mo-

nopóliumának kialakulását, és amely lehetővé teszi a korlátlan üzemméret valamint a – 

tőkeerőtől függő – tetszőleges üzemszám megszüntetését; 

– ebben rögzíteni kell a birtokmaximumot, és azt, hogy bármely üzemben tartó – tehát a 

globális óriáscég is – csak egyetlen üzemet tarthat fenn a törvény által megengedett ma-

ximális méretben, továbbá elő kell írni, hogy a föld fekvése szerint letelepedett, szakkép-

zett gazdák jogosultak az üzem működtetésére; 

– a Földtörvény kötelező elővételi és előhaszonbérleti sorrendjét meg kell változtatni a hely-

ben lakó gazdák és vállalkozók, mint természetes személyi földhasználók javára; 

– a szabályozók megváltoztatásával el kell érni, hogy a Nemzeti Földalap (NFA) a mai – a 

nagybirtokrendszer földkészletének megszilárdítását szolgáló – rendeltetése helyett a ter-

mőföldnek a hazai gazdálkodókhoz juttatását, a családi gazdaságok megerősítését vala-

mint a közérdekű állami földkészlet-gazdálkodást szolgálja; 

– szabályozni kell a termelésből kivont területek védelmét, felhasználását, a természetvé-

delmi oltalom alatt álló, művelésből kivont területek csak közcélra legyenek igénybe ve-

hetőek; 

– 2004 május 1-jétől a védett természeti területeinkre az uniós külföldi magán- és jogi sze-

mélyek javára megnyíló tulajdonszerzést a Magyar Államnak azzal kell ellensúlyoznia, 
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hogy – e célra megfelelő költségvetési forrást elkülönítve és törvényes elővásárlási jogá-

val élve – fokozatosan állami tulajdonba veszi a legértékesebb természetvédelmi illetve 

az ilyen oltalomra tervezett területeinket; 

– rendezni kell a szövetkezeti részaránytulajdon sorsát is, amelynek „befagyasztása” és tu-

lajdonosával szemben a természetbeni visszaadás megtagadása egyrészt súlyos alkot-

mánysértés, másrészt akadályozza az uniós támogatásokhoz való hozzájutást; 

• a termelés- és jövedelemkoncentráló tőkés nagybirtokok helyett a vidéken több munkalehető-

séget teremtő, a vidéki népesség megtartását szolgáló valamint agrár-környezeti és vidékfej-

lesztési szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodási rendszereket felvállaló kis- és középgazdaságo-

kat és azok társulásait támogassa és védje; 

• a mennyiséghez kötött direkt és piaci támogatási eszközöket fokozatosan csoportosítsa át a 

vidékfejlesztésre, a kedvező környezeti és társadalmi összhatású gazdálkodási rendszerek tá-

mogatására és a vidék társadalmának megerősítésére; 

• az ehhez szükséges közösségi (EU) források megszerzése és maximalizálása érdekében mó-

dosítsa koppenhágai tárgyalási stratégiáját, és a következő EU tervciklusban a hangsúlyt a 

vidékfejlesztési – földalapú és egyéb – támogatások megszerzésére helyezze, 

• a vidékfejlesztés szétzilált intézményi rendszerét és elkülönült terveit (Nemzeti Vidékfejlesz-

tési Tervet: NVT-t, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot: AVOP-ot) az EU vi-

dékfejlesztési rendeletének és gyakorlatának megfelelően kapcsolja össze, és ennek tartós 

megalapozására hozzon átfogó vidékfejlesztési törvényt vagy kormányrendeletet; 

• gyorsított ütemben alakítsa ki a vidékfejlesztési intézkedések lebonyolításához, az európai 

források maximális lehívásához szükséges intézményrendszert (Integrált Igazgatási és Ellen-

őrzési Rendszert: IIER-t) valamint e nagyléptékű stratégiaváltáshoz elengedhetetlenül szük-

séges – a gazdákat mindenben kiszolgáló – szellemi és fizikai infrastruktúrát, tanácsadó, be-

mutató, képző, szolgáltató hálózatokat; 

• biztosítsa az EU források megszerzéséhez szükséges növekvő költségvetési önrészt, soron kí-

vül csoportosítson át további forrásokat az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek támoga-

tásának kiterjesztésére, 

• azonnal fogjon hozzá a gazdák tájékoztatását, felkészítését, képzését jelentő feladatához, ha-

ladéktalanul vegye fel a kapcsolatot azokkal a szakmai és tudományos, oktatási műhelyekkel, 

valamint a média azon részével, amely segítheti e feladata végrehajtásában, teremtse meg en-

nek hazai költségvetési, pénzügyi fedezetét; 

• dolgoztassa ki és alkalmazza a táji alapú vidék- és  területi tervezés módszereit, és azoknak a 

területrendezési és építési szabályozással való harmonizálását. 

A gazdáknak megfontolásra ajánljuk és kinyilvánítjuk, hogy az EU-ban nemcsak a nagybirtok-

nak, hanem a kis- és középméretű családi gazdaságoknak is van jövője, tehát  

• ragaszkodjanak a földjük tulajdonához, hiszen a termőföld több, mint termelő eszköz, és vége 

van egy közösségnek, ha földjét elveszíti;  

• a föld ára várhatóan jelentősen emelkedni fog, és a vidékfejlesztési föld alapú támogatások is 

ehhez és nem a megtermelt mennyiségekhez (kvótákhoz) fognak egyre inkább kötődni; 

• legyenek nyitottak az önkéntes társulásokra, kihasználva a kistérségi szintű együttműködések 

és az azok segítésére rendelkezésre álló támogatások lehetőségeit, mert csak így tudnak meg-

maradni a piaci versenyben; 

• tájékozódjanak, tanuljanak, keressék a partnereket; 

• keressék, ismerjék meg azokat a minden agrárágazatra nyitott gazdálkodási rendszereket, 

amelyekhez már eddig is lehetett pályázni a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban 

(NAKP-ban), továbbra is pályázhatók lesznek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környe-

zetgazdálkodási intézkedései között, és fontolják meg e gazdálkodási rendszerekhez való csat-

lakozást. 
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A történelmi egyházaktól, a környezet és természetvédő valamint agrárszakmai civil szerveze-

tektől, pártoktól és érdekképviseletektől, a nem kormányzati szféra szerveződéseitől azt kérjük, hogy 

• segítsék annak tudatosítását a magyar társadalomban, hogy a mezőgazdaság a termelés mellett 

rendkívül fontos környezeti és foglalkoztatási, szociális szolgáltatásokat is nyújt az egész tár-

sadalom számára, és ezért méltó a közpénzekből nyújtott kifizetésekre; 

• segítsenek meggyőzni a magyar társadalmat arról, hogy fogyasszon magyar élelmiszereket, 

magyar mezőgazdasági termékeket és árukat;  

• segítsék a természetvédelem céljainak és az általa felkínált lehetőségeknek a megértetését az 

agrárium szereplőinek körében;  

• működési helyükön segítsenek az NAKP-ra valamint az NVT-re és AVOP-ra vonatkozó in-

formációkat eljuttatni a gazdatársadalomhoz; 

• keressék az agrár-környezetgazdálkodási szakmai és tudományos műhelyek, szakemberek, 

FVM hivatalok, falugazdászok, helyi önkormányzatok és más civilek partnerségét, és mozgó-

sítsák a társadalmat e nagyléptékű stratégiaváltás sikeres végrehajtására. 

A tudomány és felsőoktatás műhelyeiben tevékenykedő szakértelmiségtől, agrárszakmai, szak-

mapolitikai kutató és oktató műhelyektől joggal elvárhatjuk, hogy  

• saját eddigi oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységük kritikai újraértékelésével, önvizsgá-

lattal; 

• a többfunkciós mezőgazdaság szempontjainak megfelelő , saját tradícióinkból táplálkozó és 

tájaink eltérő adottságaihoz illeszkedő gazdálkodási rendszerek kidolgozásával; 

• a szakmai, szakmapolitikai és politikai döntéshozó és végrehajtó elit tájékoztatásával, meg-

győzésével e stratégiaváltás és rendszerei gyors ütemű elterjesztése szükségességéről , társa-

dalmi hasznáról és elkerülhetetlenségéről; 

• a vidék társadalma, a földön és a földből élők felé fordulva a gazdák felkészítésével segítsék 

e nagy léptékű stratégiaváltás, minőségi rendszerváltás sikeres végrehajtását. 

Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban mindezek közhírré tételét várjuk attól a médiától, 

amely 

• felelősséget érez a vidék és a vidéki emberek sorsa, a természet és a táj megőrzése iránt, és 

amely 

• megérti, hogy „város és vidék közös sorson osztozik”58, ezért segíteni akar a vidék minőségi 

fejlesztésében és egy új társadalmi szerződés létrehozásában. 

Nem “közérzetjavító intézkedések”, hanem e feladatok végrehajtásának haladéktalan megkez-

dése segíthet abban, hogy a vidék társadalmát érintő folyamatok ne vegyenek katasztrofális irányt. 

Az idő most már tényleg rendkívül kevés, és ha a vázolt feladatok terén nem történnek gyors lépések, 

akkor többszázezer család sorsa végképp megpecsételődhet. Ennek történelmi felelősségét nincs mód 

másra áthárítani, és káros következményeit az egész társadalom fogja hosszú időszakon keresztül 

viselni! 

Dr. Ángyán József egyetemi tanár, intézetigazgató59 

Dr. Ónodi Gábor egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes2 

Dr. Tanka Endre egyetemi docens, tanszékvezető60 

 
58 Vidéki Térségek Európai Kartája (1996) 
59 Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
60 Károli Gáspár Református Egyetem, Agrár- és Környezetjogi Tanszék 
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6.5.4. A II. pillér     
(2004. március 10., Népszabadság Online) 

Zöldszervezetek fordulnak Franz Fischlerhez, az Európai Unió mezőgazdasági biztosához, 

hogy védje meg a vidéken élő magyar lakosság érdekeit a magyar kormánytól. Arról van szó, 

hogy a kormány negyedére akarja csökkenteni a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

támogatási keretének önrészét. Ezzel az EU-tól elnyerhető környezetbarát agrártámogatás is a 

negyedére csökkenne. Azzal kezdődne uniós tagságunk, hogy önként lemondunk több mint 11 

milliárd forintnyi brüsszeli támogatásról, hogy 2,85 milliárd forint önerőt megtakarítsunk. A 

hazai természetvédő szervezetek szerint egymillió vidéken élő ember érdekeit veszélyeztetheti 

a tervezett lépés, hiszen az ilyen típusú támogatást öt évre adják, hogy tervezhető legyen.  

 

Ebben az ügyben jól lemérhető mind a társadalom uniós tudatlansága, mind némely döntéshozók 

cinizmusa. Arról van szó, hogy az EU közös agrárpolitikájának két pillére van: az I. foglalkozik a 

termelési típusú támogatásokkal. Kezdetben az unió átlagához viszonyítva csak 25 százalékos európai 

támogatást tesz lehetővé, és további 30 százalékot enged meg nemzeti forrásból. Ebből támogatják a 

gabona, vaj- és húshegyeket előállító túltermelést, erről dúlnak nálunk is a politikai viták, és ezt fogja 

majd csökkenteni a következő költségvetési ciklusában az unió, hogy a támogatásait átcsoportosítsa 

a II. pillérbe, amelyről Magyarországon a többség azt sem tudja, hogy létezik. 

Márpedig éppen ez a II. pillér - az agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési kifizetések - hoz-

hatnának megoldást azoknak a vidéken élő családoknak a jövőjére nézve, amelyek nem lesznek ké-

pesek versenyképes agrárgazdaságot működtetni, de egyéb pénzkereső álláshoz sem jutnak a lakóhe-

lyükön. Több százezer emberről van szó, akit nem készítettek fel a csatlakozásra, aki nagyrészt ma 

sem tudja, hogy az unióban igenis létezik számára is megnyugtató megoldás. Mellesleg, a magyar 

kormányok a csatlakozási tárgyalások idején a II. pillérre az összes csatlakozó ország közül a legki-

sebb arányt biztosítottak hazánk számára: mindössze 36 százalék jut a természeti állapot megőrzését, 

a vidéki térségek népességmegtartó képességét támogató II. pillérre, 64 a tömegtermelést támogató 

I. pillérre. Lengyelországban például az összes támogatás 55 százaléka jut a II. pillérre, Szlovákiában 

56, Szlovéniában 62 százalék. Ez a támogatás az első évtől teljesen kifizethető, 20 százalék belőle a 

nemzeti önrész. A 2007 és 2013 közti uniós költségvetési periódusban a II. pillér aránya 50 százalék 

fölé emelkedik, mert a közös agrárpolitika formálói rájöttek, hogy a versenyképes agrártermelést ke-

vésbé kell támogatni, mint a természeti értékek megőrzését és a vidéki települések népességmegtartó 

képességét. 

Úgy hallani, a döntéshozók azzal érveltek: nincs elegendő érdeklődés az agrár-környezetvédelmi 

program iránt. Ez, ha igaz volna, akkor is a kormányzati felvilágosító, "EU-információs" munka elég-

telenségét bizonyítaná. Ám nem is igaz: a korábbi, kísérleti években rendre kétszer akkora volt a 

beadott pályázatok értéke, mint a kiosztható támogatásé. Ahol működnek megfelelő térségi civil szer-

vezetek, amelyek elvégzik azt a tájékoztató munkát, amit a kormányzatok elmulasztottak, ott van 

érdeklődés is. A számos szempontból hátrányos helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik tér-

ségében 600 millió forintot hívhattak le az agrár-környezetvédelmi programból, mert ott tudták azt, 

amit szerte az országban tudniuk kellene a vidéken élőknek. 

Van még egy cinikus momentuma annak, hogy éppen a legnehezebb helyzetben lévőktől próbál-

ják elvonni a nem egészen hárommilliárd forint önerőt: megint attól vesznek el, aki a legkevésbé 

képes megvédeni az érdekeit. 

 

Tanács István   
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6.5.5. Megkurtítja az FVM a támogatásokat? 

(2004. június 15., Magyar Nemzet, 11. oldal) 

Radikálisan csökkentené a kis gazdaságok túléléséhez nélkülözhetetlen vidékfejlesztési tá-

mogatásokat az agrártárca. A pénzt a SAPARD-ra pályázó nagy agrárcégek kapnák meg. 

Immáron másodszor tesz kísérletet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 

a biogazdálkodáshoz, a kedvezőtlen adottságú földek megműveléséhez felvehető pénzkeretek meg-

kurtítására. Első alkalommal hét civil szervezet tiltakozott az FVM napvilágra került elképzelései 

ellen. Németh Imre földművelésügyi miniszter akkor határozottan kijelentette: fel sem merült a tár-

cánál a vidékfejlesztési támogatások csökkentésének ötlete. Információink szerint a múlt héten az 

FVM vezetői értekezlete – a miniszter állításával szemben – mégis döntött az említett támogatások 

lefaragásáról.  

Értesüléseink szerint Nyujtó Ferenc helyettes államtitkár kézjegyét viseli az az előterjesztés, 

amelyik az uniós elfogadás előtt álló Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben 12 milliárd forinttal csökken-

tené az agrár-környezetvédelmi programokhoz felvehető pénzkeretet, amelyik így a korábbi 19 mil-

liárd forintról 7 milliárdra esne vissza. További 8 milliárdot vonnának el abból az alapból, amelyik a 

kis állattartókat segíti az uniós előírások teljesítésében. Időközben készült egy második változat, ame-

lyik az agrár-környezetvédelemnél csak 6 milliárdos elvonással számol, és ugyanekkora összeggel 

csökkentené a kedvezőtlen adottságú térségek segítésére létrehozott alapot. A közel 45 milliárd fo-

rintos vidékfejlesztési keret így közel a felére, 25 milliárdra csökkenne. Az elvont 20 milliárd forintot 

pedig a tárca a SAPARD-támogatásokra érkezett pályázatok kifizetésére fordítaná. Informátoraink 

felhívják a figyelmet arra, hogy a SAPARD 52 milliárd forintos keretére 6100 pályázatban mintegy 

százmilliárd forint igény érkezett, döntően a nagy agrártársaságoktól, hiszen ők feleltek meg legin-

kább a feltételeknek. A tervből csak akkor lehet valóság, ha az FVM elképzelését Brüsszelben is 

jóváhagyják.  

Egy hónap haladékot kaptak a közvetlen területalapú mezőgazdasági támogatások igénylésének 

beadására a mezőgazdasági termelők, miután az Európai Bizottság úgy döntött, hogy meghosszab-

bítja az eredeti, június 15-i határidőt. A döntés értelmében tehát az új tagországokban – kivéve Szlo-

véniát és Máltát – a beadási kérelmeket július 15-ig lehet eljuttatni az illetéke szerveknek, Magyar-

országon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).  

Tegnap a Bizottság tájékoztatási főigazgatósága azzal indokolta a határidő meghosszabbítását, 

hogy az új uniós tagországokban még nem minden gazdálkodó ismeri az EU eljárásrendjét, és az új 

tagországokban még jelentős számú gazdálkodó nem kérte a közvetlen kifizetést. Egyúttal a bizottság 

felhatalmazta az új tagországok illetékes kormányzatát, hogy gazdálkodóiknak a kérelmek beadására 

június 15-e utáni határidőt adjanak, de július 15-nél nem későbbit. 

 

Nánási Tamás–Nagy Ottó  
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6.5.6. A vidék Dél-Amerikába megy? 
Magyarország Európa tömegtermelő, „hátsó udvara” lesz 
(2004. június 23., Magyar Nemzet, 4. oldal) 

Dél-amerikai típusú nagybirtokok, elnéptelenedő vidék, gettósodó városok és pár ezer elé-

gedett „zöldbáró”: ez várhat az országra a nem is távoli jövőben, ha a jelenlegi agrár- és vidék-

politikában nem történik gyors, gyökeres változás – figyelmeztet Ángyán József, a Szent István 

Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója. Kérdés, hogy kormányzati asz-

szisztenciával tudatosan folyik-e a vidék életlehetőségeinek végső aláásása – mégpedig egy jól 

körülhatárolható tőkés réteg érdekében. Annyi bizonyos: a kis- és középgazdaságok, a rossz 

adottságú területek művelőinek mentőövet jelentő vidékfejlesztési forrásokhoz az idén már 

aligha jutnak hozzá a gazdák. A zöldtárca politikai államtitkára, Kis Zoltán (SZDSZ) hétfőn 

benyújtotta lemondását, mivel nem értett egyet az agrár-környezetvédelmi keret drasztikus 

megkurtításával. 

 

Ha komoly szakmai körökben az utóbbi időben a mai magyar agrár- és vidékpolitika szóba kerül, 

akkor abban szinte teljes az egyetértés, hogy az egyszerűen minősíthetetlen. A vita e körökben inkább 

már csak arról folyik, hogy ez vajon a döntési helyzetben lévő szakmai, szakmapolitikai elit teljes 

tájékozatlanságának, hogy ne mondjam ostobaságának, a „funkcionális analfabetizmusnak” a ter-

méke, vagy pedig – ami ennél is rosszabb – az eredeti tőkefelhalmozás szennyét felszínre hozó, egy 

szűk csoport profitérdekei mentén tudatosan kialakított, átgondolt stratégia eredménye – fogalmazza 

meg sommás helyzetértékelését Ángyán József. Az azonban teljesen világos – folytatja a professzor 

– hogy az, ami ma Magyarországon ez ügyben történik, gyökeresen eltér az európai közös agrárpoli-

tika 1992 óta zajló reformfolyamatának alapirányától. Ez ugyanis azon a felismerésen nyugszik, hogy 

a mezőgazdaság lényegesen több, mint egyszerű árutermelő ágazat. Nemcsak búzát, kukoricát, tejet, 

tojást előállító és ezek piaci értékesítésével profitot hozó gazdasági termelőágazat, hanem egyúttal 

környezeti és társadalmi szolgáltatásokat is nyújt a vidéki térségekben, helyben keletkező, „nem im-

portálható közjavakat” is előállít az egész társadalom számára. Ráadásul e társadalmi szolgáltató tel-

jesítményei gyorsuló ütemben felértékelődnek, csökkentve ezzel termelési feladatainak relatív súlyát 

– szögezte le.  

Mint rámutatott, a probléma pusztán az, hogy míg a termelőtevékenység révén olyan áruk kelet-

keznek, amelyeket a piacon értékesítve a gazda a megélhetését megalapozó jövedelemre tehet szert, 

addig ilyen közvetlenül értékesíthető árut e társadalmi szolgáltató teljesítmények nem eredményez-

nek. Éppen ezért a gazda e környezeti és foglalkoztatási, szociális szempontokat csak akkor veheti 

gazdálkodásában figyelembe, ha e teljesítményeiért, társadalmi szolgáltatásaiért közpénzekből kifi-

zetést kap.  

A gazda mint közalkalmazott  

Ez az európai agrár- és vidéktámogatási rendszerben úgy jelenik meg, hogy csökkennek a terme-

léshez, a mennyiséghez, a kvótákhoz, a tonnához kötött korábbi direkt – úgynevezett elsőpilléres – 

támogatások. Az így felszabaduló források fokozatosan átkerülnek olyan gazdálkodási rendszerek 

(például ökológiai gazdálkodás, gyepre alapozott legeltetéses állattartás, integrált növénytermesztés, 

extenzív tó- és nádgazdálkodás, őshonos állatfajták tartása stb.) támogatására, amelyeknek jók e kör-

nyezeti és munkahelyteremtő, foglalkoztatási, szociális társadalmi teljesítményei is. Európa tehát fo-

kozatosan olyan gazdálkodási rendszerek földalapú támogatására tér át, amelyek úgy állítanak elő 

értékes szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, hogy közben megőrzik a 

talajokat, a vízbázisokat, az élővilágot, a tájat és benne az embert, közösségeit és kultúráját. Egyúttal 

munkát, megélhetést biztosítanak a vidéki népesség lehető legnagyobb hányada számára. Ezt nevezi 

Európa az ökoszociális piacgazdasági modellnek megfelelő többfunkciós agrárrendszernek.  

A gazdák e támogatott rendszerekhez területükkel, gazdaságukkal önkéntesen csatlakozhatnak. 

Ha vállalják e jó társadalmi összhatású gazdálkodási rendszerek szabályainak, technológiai és egyéb 
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előírásainak betartását, akkor ezért ötéves állami szerződés alapján, minden bevitt hektár után nor-

matív, évenkénti kifizetésben részesülnek. Ennek összege az elvállalt gazdálkodási rendszertől füg-

gően a hatályos európai vidékfejlesztési rendelet alapján évente és hektáronként 450–900 euró (110–

220 ezer forint/hektár/év!).  

– Ez a bizonyos többfunkciós európai agrármodell – magyarázza tovább Ángyán – a kis- (5–30 

hektár) és középüzemi (30–300 hektár) méretű családi gazdaságok dominanciájára épül, megőrizve 

ezzel a sokszínűségből, a tulajdonosi helyzetből, a jó gazda gondosságából és az egymást követő 

generációk kapcsolatára épülő folytonosságból eredő előnyöket. Annak érdekében pedig, hogy ez a 

kisebb egységekből épülő, mozaikos gazdaságszerkezet a hatékonyság vonalán, a piacon is fel tudja 

venni a versenyt a nagy latifundiumokkal, a globális tőkebefektető társaságokkal, azért közösségi 

forrásokból minden erővel támogatja e kisebb egységek társulását. Támogatja tehát a gazdák olyan 

termékfelvásárlási, -feldolgozási, -piacra jutási, -értékesítési szövetkezését, ahol a teljes vertikumban 

keletkező profit centruma nem a szövetkezet, hanem maguk az azt létrehozó gazdák (ez tehát nem 

„kolhozosítást”, de nem is nagy integrátorokra való, egyoldalú kiszolgáltatottságukat erősítő „felfű-

zésüket” jelenti).  

Nos Európa az e többfunkciós agrármodellnek megfelelő gazdálkodási rendszerek földalapú tá-

mogatását, e rendszerek elterjesztését szolgáló intézkedéseket, a családi gazdaságokra épülő gazda-

ságszerkezet és a vidék társadalmának megerősítését szolgáló intézkedéseket hívja második pilléres 

vidékfejlesztési eszközöknek.  

Tájékoztatás helyett félretájékoztatás  

Elképesztő, hogy a magyar gazdák még most, EU-csatlakozásunk után sem tudnak minderről az 

égvilágon semmit! Sőt azt hallják például az Országgyűlés mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizott-

ságának elnökétől, hogy az unióban ötszáz hektár alatt nincs is élet, ennél kisebb birtokoknak nincs 

semmi esélyük a piaci versenyben – vélekedik a professzor. (Ma alig több, mint kétezer ilyen méretű 

gazdaság van Magyarországon, amelyek a 766 ezer birtok 0,5 százalékát teszik ki.) Honnan tudnák 

persze, hogy az átlagos üzemméret az EU-ban 19 hektár, és a birtokok közel 92 százaléka ötven hektár 

alatti méretű! Hallják továbbá az államtitkártól, hogy itt legfeljebb nyolcvan-százezer embernek lesz 

munkája, megélhetése a mezőgazdaságban. Értesülnek arról is, hogy az agrárgazdaság helyzetével 

foglalkozó márciusi kormányülésre készült előterjesztés több tízezer család tönkremeneteléről ír, 

majd az ezzel összefüggésben várhatóan növekvő feszültségek oldására „hangulatjavító” intézkedé-

sek meghozatalát tartja célszerűnek és szükségesnek. A dokumentum ugyanakkor negyedik mellék-

letében öt sorban elintézi azt a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet, amely éppen az új típusú, második 

pilléres európai támogatási eszközöket foglalja egységes rendszerbe. Sőt, úgy tűnik, mintha a vidék-

fejlesztés a magyar szaktárcánál egyenesen szitokszónak számítana.  

Nem csoda hát, ha a gazdatársadalom a tényleges európai folyamatokról és lehetőségekről mit 

sem tud. Nem tud arról, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 13. változata a végső egyeztetés fázi-

sában van Brüsszelben. Nem tudja, hogy a szaktárca kitartóan immáron többedszer próbálja a még el 

sem fogadott terv forrásait drasztikusan csökkenteni, egy szűk csoport érdekei mentén elterelni, mit 

sem törődve azzal, hogy ezeket a létfontosságú vidékfejlesztési intézkedéseket az EU nyolcvan szá-

zalékban finanszírozza, mindössze húsz százalék nemzeti kiegészítő forrást kell hozzárendelni, és 

gazdaönrészt az ezekben való részvétel nem igényel.  

Legutóbb például e forráselterelési szándék jegyében június 7-én olyan hírzárlattal kísért döntést 

hozott a tárca vezetése, hogy húszmilliárd forinttal csökkenti e Nemzeti vidékfejlesztési terv forrás-

keretét. Annak ellenére döntött így a tárca, hogy a miniszter március 10-én még e szándékok hírét 

határozottan cáfolta, és félrevezető feltételezésnek minősítette. Most mégis húszmilliárd forinttal 

csökkenti azt a keretet, amely az új típusú európai támogatások révén valamennyi birtokkategória, 

minden ágazat és a kedvezőtlenebb termőhelyi adottságú területek gazdálkodóinak az életben mara-

dást jelentheti. Azt a forrást csökkenti, amely az európai agrármodell hazai elterjesztésére, a magyar 

agrárium és vidék strukturális megújulására egyaránt esélyt, lehetőséget teremt.  
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És hova teszi a tárca ezt a húszmilliárd forintot is? – teszi fel Ángyán József a kérdést. Abba a 

SAPARD-beruházási keretbe, ahol a nagy agrárvállalkozások, befektető társaságok pályázatai gyü-

lekeznek, amelyek közpénzekből igyekeznek forrásokat szerezni saját vagyonuk gyarapításához, a 

tőkés nagybirtokrendszer kialakításához, agráripari modernizálásához, feltőkésítéséhez, megerősíté-

séhez. Vagyis ugyanoda, ahol a korábbi hitelek, konszolidációs kifizetések és egyéb „agrártámogatási 

keretek” is landoltak.  

Ezzel az információ-visszatartással, félretájékoztatással és a források elterelésével legyengített, 

elkeserített gazdatársadalomban, a „felpuhított” földpiacon azután már jó eséllyel jelenik meg a spe-

kulációs földvásárló tőke, vagy akár maga a Nemzeti Földalap is például „földet életjáradékért” prog-

ramjával, amely közpénzekkel veszi rá a gazdákat földjeik átadására. Ezek az átadott területek azután 

majd a tőkés nagybirtok földkészletét gyarapítják. Pedig vége annak a közösségnek, amely alól ki-

húzzák a földjét, amelyet ezzel földönfutóvá tesznek!  

Mindebből egy vészjósló jövőkép rajzolódik ki. Egy kizárólag profitérdekek szerint berendez-

kedő, néhány ezer – bérmunkára alapuló, iparszerű, monokultúrás tömegtermelést folytató – nagy 

latifundium által uralt, iparcsarnokszerű vidék képe. Ez maga a dél-amerikai modell szerint megva-

lósuló tőkés nagybirtokrendszer, katasztrofális környezeti és társadalmi hatásaival, a mindent elsöprő 

profitérdekeivel, a munkanélkülivé váló agrárnépesség, több százezer család tömeges elvándorlásá-

val, a városok körül kialakuló nyomornegyedeivel, azok gazdasági, szociális, bűnözési, egészségügyi 

gettósodásával, kriminalizálódásával. Ennek súlyos terheit az egész társadalom hosszú időszakon ke-

resztül viselni kényszerül, előnyeit ugyanakkor egy szűk érdekcsoport, tőkebefektetői érdekkör él-

vezi.  

Ezt a folyamatot meg kell állítanunk! Magyarország nem lehet Európa tömegtermelő, dél-ame-

rikai típusú „hátsó udvara”! El kell juttatnunk a hiteles európai információkat a gazdákhoz, de az 

egész magyar társadalomhoz is! Meg kell értetnünk, hogy – a vidéki térségek európai chartájának 

szavaival élve – „város és vidék közös sorson osztoznak”! Ki kell dolgoznunk azokat a nemzeti in-

tézkedéseket, és végre el kell indítanunk azokat a programokat, amelyek a vidék gazdaságának és 

társadalmának megerősítését, a köz érdekeit szolgálják. Ehhez mindenekelőtt nekünk magunknak kell 

úrrá lennünk saját belső viszonyainkon. Európa ezt nem fogja helyettünk megoldani, ám közösségi 

forrásait ehhez jó feltételekkel meg tudjuk szerezni, ha ahhoz a reformirányhoz csatlakozunk, amely 

az ökoszociális piacgazdaság irányába akarja az agrár- és vidékpolitikát Európában tovább vinni. Ha 

saját agrárszakmai, szakmapolitikai „elitünk” ezt nem érti meg, akkor azért, ha pedig nem akarja, 

akkor azért kell megválnunk tőle – szögezte le Ángyán József.  

Hol az össznemzeti érdek?  

Az értelmiség, a civil szféra és a történelmi egyházak erőinek összefogásával már komoly re-

mény lenne arra, hogy meg tudjuk állítani a jelenlegi folyamatokat. A legfontosabb mégis az, hogy 

magukkal a gazdákkal értessük meg, hogy miről is van szó – hogy tartsanak ki, ne adják el földjeiket.  

Ausztriában a csatlakozást megelőző nyolc évben mondhatni személy szerint minden gazdát 

megkerestek, és megtárgyalták velük a jövőt. Hogy miként tudják eredményesen folytatni a gazdál-

kodást az új feltételek között. Magyarországon mi történt a felvilágosítás terén? Bátran kimondhatjuk: 

semmi. Az osztrákok területeik kilencven százalékát bevitték az agrár-környezetgazdálkodási rend-

szerekbe, és évente ötszázmillió eurót tudnak lehívni a közös költségvetésből a finanszírozásra. Így 

öt év alatt megduplázták a parasztság jövedelmét. És csak még ezután jön a vidékfejlesztés szélesebb 

eszköztára.  

Koppenhágában a magyar tárgyalódelegáció – a háttéranyagok tanulsága szerint is – tudatosan 

az elsőpilléres, régi típusú, azaz a tonna alapú támogatások maximalizálásával foglalkozott, arra tette 

a fő hangsúlyt. Így aztán a tíz csatlakozó ország közül mi vagyunk az utolsók a második pillérre 

vonatkozó keret tekintetében. Az ország jövője szempontjából létfontosságú, hogy a következő, 

2007-ben induló hétéves uniós költségvetési ciklus tárgyalásakor olyan delegáció üljön a tárgyaló-

asztalhoz, amely az összenemzeti érdeket tartja szem előtt, s a vidékfejlesztési források 
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megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Hogy ne ismétlődhessen meg Koppenhága, mert az végzetes 

lenne. Az egyeztetések már folynak… – figyelmeztetett a professzor. 

 

Szarka Ágota  
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6.5.7. Veszélyben az agrár-környezetvédelem?  
(2004. június 24., csütörtök 12:04, Magyar Rádió Online) 

Veszélyben az agrár-környezetvédelem, mert a tárca az erre szánt pénz egy részét is igyekszik 

átcsoportosítani beruházásokra - legalább is ezt állítják a szakemberek közül jó néhányan.  

A gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója szerint 

átgondolatlan és rendkívül veszélyes tendencia, hogy a kormányon belül háttérbe szorul az agrár-

környezetvédelem, a természetkímélő mezőgazdasági módszerek és tevékenységek támogatása.  

- Június 7-én született az a vezetői döntés a földművelési tárcánál, hogy 20 milliárd forinttal 

megkurtítja a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervnek a forráskeretét, és azt átcsoportosítja a SAPARD-ra 

benyújtott pályázatok beruházás-támogatására, mondja Ángyán József intézetigazgató, egyetemi ta-

nár, majd így folytatja: ezen belül is súlyosan érinti az agrár-környezetgazdálkodási rendszereknek a 

támogatását ez az átcsoportosítás. Több mint 60 százalékát a 20 milliárdnak innen gondolnák elvenni. 

Ez azért is súlyos, és különösen az iránya elgondolkodtató, mert ez a kis- és középgazdaságok kör-

nyezetkímélő gazdálkodását támogató egyetlen lehetőségünk, ráadásul az új európai fejlődési irány-

nak megfelelő forrásoknak a megkurtítását jelentené. Európa, miután ebbe az irányba megy, sokkal 

nagyobb arányban finanszírozza ezeket a programokat. Ez azt jelenti, hogy 80 százalékát a kifizeté-

seknek, amit a gazdáknak tudunk földalapon juttatni, az Európai Közösség állja, 20 százalék nemzeti 

forrással megoldható, és a gazda önrészét nem igényli. Tehát érthetetlen az, hogy miért nem ezt a 

kedvező forrást veszi Magyarország igénybe, és ehelyett átcsoportosítja nagy agrárvállalkozások be-

ruházás-támogatási terveire. Ez elfogadhatatlan, átgondolatlan, és úgy látom, hogy a kormányon belül 

is megoszlik a vélemény e tekintetben. Számomra ezt jelezte Kiss Zoltán politikai államtitkár úr 

lemondása is. Abban reménykedem - és ezzel nem vagyok egyedül -, hogy az agrártárca újragondolja 

ezt a lépést. Zajlanak egyébként Brüsszellel ezzel kapcsolatos egyeztetések. Abban reménykedem, 

hogy az Európai Unió is fölhívja a tárca figyelmét arra, hogy az európai fejlődési folyamatokkal 

ellentétes lenne, ha épp az agrár-környezetgazdálkodástól és a vidékfejlesztéstől vennék el az európai 

forrásokat.  

  

Lévai Károly 
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6.5.8. Délamerikanizálódik a magyar agrárium  
A kormányzat csak a menekülésben kíván segíteni · Három év alatt húsz szá-
zalékkal csökkent a családi gazdaságok száma 
(2004. július 1., Magyar Nemzet, 6. oldal) 

Nagy baj lesz abból, ha az agrárium szereplőinek egy szűk érdekcsoportja, szövetkezve a nagy-

tőkével, a többség rovására akar Európában előbbre jutni. Nagy baj lesz ebből, és mégis elindították 

az eredeti tőkefelhalmozók késői utódai ezt a folyamatot. A magyar szakmapolitikai elit szűk, néhány 

száz, esetleg ezer fős csoportjának saját tőkeérdekeit követő, állami segédlettel és hatalmi arroganci-

ával megvalósuló törekvései egy délamerikanizálódó agrárfejlődés vízióját vetítik előre. A maga tö-

megtermelő, monokultúrás, iparszerű, környezetromboló nagy latifundiumaival, bérmunkára alapuló 

tőkés megabirtokaival, a munkanélkülivé váló agrárnépesség tömeges elvándorlásával, a városok kö-

rüli fokozódó gazdasági, szociális, egészségügyi, bűnözési gettósodás, kriminalizálódás gyors ütemű 

növekedésének kézzelfogható fenyegetésével.  

Azaz: nem is beszélhetünk már pusztán fenyegetésről. A folyamat – a vidék és az agrárium sze-

replőinek sokszor még öntudatlan, ösztönös, ám erősödő tiltakozása ellenére – úgy tűnik, teljes erővel 

halad. Gyorsulását egyebek mellett a KSH 2003 végén készített mezőgazdasági szerkezeti összeírá-

sának előzetes adatai vészjóslóan jelzik. Ezek szerint 2000-hez viszonyítva – azaz mindössze három 

év alatt – az egyéni, családi gazdaságok száma 20 százalékkal (960 ezerről 766 ezerre), ezen belül az 

állattartó magángazdaságok száma 22,5 százalékkal csökkent. A kormány által gyakran hangoztatott 

arrogáns szektorsemlegesség a szemünk láttára viszi tovább a kolhozokból épphogy kiszabadult, éle-

dező kis- és középbirtokok pusztulásának, a vidék kiürülésének és a tőkés nagybirtokrendszer kiala-

kulásának – az egész társadalom számára katasztrofális következményekkel járó – folyamatát. Az e 

folyamatot fékezni, leállítani hivatott európai vidékfejlesztési intézkedésekről és bennük az agrár-

környezetgazdálkodási rendszerekhez kötődő, valamennyi agrárterület, ágazat és birtokkategória szá-

mára a megmaradás esélyét fenntartó és fejlődést hozó támogatási formákról pedig még mindig nem 

esik szó. Az információ-visszatartás, a törvénykezési lépések, valamint a támogatások és források 

elterelése bizonyára nem véletlen.  

Franz Fischler mezőgazdasági és vidékfejlesztési EU-főbiztos március 16-án Szófiában, a csat-

lakozásra váró országok képviselői előtt elmondott beszédének közel fele a vidékfejlesztéssel foglal-

kozott. Elmondta, hogy az életképes vidék nem csupán a vidéki társadalom érdeke, hanem a társada-

lom egészéé. Európa vidéki térségei sokszínűségének megőrzése és a multifunkcionális mezőgazda-

ság társadalmi szolgáltatásainak jelentősége egyre növekszik. Kiemelte azt, hogy hivatali évei alatt a 

vidékfejlesztés a CAP kísérő intézkedéséből teljesen kiforrott politikává vált, és mint annak második, 

növekvő pillére már évi hétmilliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. Közölte, hogy a következő 

tervciklusban forrásainak megduplázását irányozták elő. Ezenközben a Medgyessy-kormánynak az 

agrárgazdaság helyzetéről tartott március 18-i, soron kívüli ülésére készített 27 oldalas előterjesztés 

egy bekezdésben, öt sorban intézi el a vidékfejlesztés hazai kereteit megteremtő Nemzeti vidékfej-

lesztési tervet. Megállapítva, hogy „A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 12. változata angolul elkészült. 

(…) Az előzetes tájékoztatási feladatokat is rövidesen meg lehet kezdeni.”  

Jól értették! Annak ellenére, hogy már a 12. (azóta 14.) változatról alkudozik az agrárkormányzat 

Brüsszellel, még csak most lehet majd valamikor elkezdeni beszélni ezekről a lehetőségekről. Felte-

hetőleg majd akkor, amikor már a szereplők száma lényegesen kevesebb lesz, ha már elég sokan talán 

éppen azért adták föl a gazdálkodást és adták át földjeiket, netán egyenesen az információkat vissza-

tartóknak, esetleg a tőkés nagybirtokrendszer földkészletének gyarapítását, megszilárdítását szolgáló 

Nemzeti Földalapnak, mert nem is tudtak az európai folyamatokról, a családi gazdaságokra és azok 

társulásaira épülő európai agrármodellről, az ennek megerősítését szolgáló vidékfejlesztési eszközök-

ről.  

Ez az egy mondat is jól jelzi: a kormány pontosan tudja, hogy ezekről az érintettek, a vidék 

társadalma mit sem tud. A kormány azonban nem beszél. A kormányülés agráriummal foglalkozó 

része ezért valószínűleg – szemben a sajtó számára nyilvános első felével – nem véletlenül zajlott a 
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sajtó kizárásával. Ehelyett – mintha az előterjesztő miniszter, Németh Imre egy helyzetfelmérő, 

elemző szociológiai csoportot vezetne – a kormány-előterjesztés három állattenyésztési ágazatban 45 

ezer család tönkremenetelét a következők szerint ismerteti:  

„Romló jövedelempozícióra számíthat:  

• a tejvertikum, mivel a termelők közvetlen támogatása a jelenlegi szinthez képest csökken; 

(…) számításaink szerint a termelői fázisban az egyéni gazdaságok mintegy 35 százaléka, míg 

a társas vállalkozások akár 30-40 százaléka is a tejtermelés felhagyására kényszerülhet, ami 

körülbelül 10-15 ezer család jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül;  

• a sertéstenyésztés, mivel a sertéshús-szabályozás közös piaci rendszerének átvételével szű-

külnek a közvetlen ágazatspecifikus támogatások, és megszűnnek az árhoz kötött minőségi 

támogatások is; a romló versenyhelyzet következményeként a kisüzemi keretek közt termelő 

állattartók feltehetően kiszorulnak az árutermelésből; a sertéstartó egyéni gazdaságok közel 

20 százaléka, míg a társas vállalkozások 20-30 százaléka kényszerülhet a termelés felhagyá-

sára, ami több mint ötezer család jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül;  

• a baromfitenyésztés, mivel a közvetlen támogatások csökkenése, az uniós állatjóléti intézke-

dések érvényesítése és a harmadik országból származó import vámvédelmének mérséklődése 

az ágazatot kedvezőtlenül érinti; a csirkehizlaló egyéni gazdaságok 40 százaléka, míg a társas 

vállalkozások 30-40 százaléka kényszerülhet a termelés felhagyására, ami 20-25 ezer család 

jövedelemhelyzetét befolyásolhatja kedvezőtlenül.”  

A családok jövedelemhelyzetét kedvezőtlenül befolyásoló események magyarul tönkremenetelt 

jelentenek. 35–45 ezer család tönkremenetelének e szenvtelen leírása után joggal várná az ember 

azoknak az intézkedéseknek a felsorolását (pl. a kárhoztatott állatjóléti EU-előírásoknak való megfe-

lelés esetén azt, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplő egyik támogatási terület éppen 

ehhez nyújtana a gazdáknak segítséget!), amelyekkel e közvetlenül érintett 150–250 ezer ember ka-

tasztrófáját el kívánja hárítani a mezőgazdasági kormányzat. Ez azonban az előterjesztésből nem de-

rül ki, az az általánosságokon és az összkormányzati, még inkább össztársadalmi feladatok hangoz-

tatásán nem lép túl. Így azután akár természetesnek is vehető az anyag 16. oldalán a feladatok között, 

a 8. pontban megfogalmazott teendő: „Az agrárgazdaságban meglévő és a csatlakozást követően vár-

hatóan növekvő feszültségek oldását jelentősen segítené néhány közérzetjavító intézkedés (pl. egyes 

szigorító intézkedések bevezetésének elhalasztása, egyes korábbi támogatásokhoz előírt kötelezett-

ségek oldása, a »földért életjáradék« program bővítése, a kormányprogramban is szereplő üzletrész-

kérdések rendezése stb.).”  

Attól tartok, hogy a sokasodó problémák megoldására, a gazdatársadalom egyre erősödő, jogos 

elégedetlenségének lecsillapítására és végveszélybe sodródásának megállítására a Kádár-korszakból 

is jól ismert közérzetjavító intézkedések már nem lesznek elegendők. Nincs mire várnunk, de nincs 

is nagyon kire számítanunk. A kormány ugyanis, úgy tűnik, nincs egyedül törekvéseivel. Az agrár-

kerekasztal szakértői bizottságai által készített anyagok felhasználásával született május végi tervezet 

a bevezető szép szavak után, az ökoszociális eszme, a fenntarthatóság és az ezek iránti elkötelezettség 

deklarálását követően szinte minden konkrét elemében a tőkés nagybirtokrendszer megerősítését 

célzó megoldásokat javasol, hogy ne mondjam, követel. Megállapítja, hogy minden mást megelőző 

prioritás a versenyképesség javítása, ezért azután támogatásokban csak az ún. életképes gazdaságok 

részesíthetők. Most már csak az a kérdés, hol húzzuk meg az életképesség határát. Az agrár- és vi-

dékfejlesztési operatív programhoz készítettek ugyanezen szakértők számításokat is. Eszerint életké-

pesnek csak az alábbi méretnél nagyobb gazdaságok tekintendők:  

• kalászos gabonafélék: 13–26 ha (hektár);  

• rét-legelő: 55–60 ha;  

• szarvasmarhafélék (nőivarú): 100–135 db;  

• baromfi: 800–2500 db stb.  
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Értik, ugye? Akinek nincs 15–25 ha szántója, 55–60 ha legelője vagy 100–150 darab tehene, az 

eszerint nem méltó a támogatásra. A jelenlegi birtokok több mint kilencven százaléka azonban nem 

éri el ezt az életképességi határt, azaz az agrár- és vidékpolitika a gazdálkodók túlnyomó többségét a 

támogatásoktól távol kívánja tartani. S ezzel gyakorlatilag halálra ítéli. S hogy ez hány birtok és hány 

család? 650-700 ezer.  

Mi történjen a létében fenyegetett 2-2,5 milliós vidéki népességgel? Van erre is javaslata az ag-

rárkerekasztalnak: „A versenyből kiesőket (a tönkremenőket – megjegyzés tőlem) nem méltányos 

sorsukra hagyni, de ez (…) más típusú gondoskodást jelent” – írják, majd A versenyből kiszorulók 

orientálása fejezetcím alatt egyebek mellett ezt olvashatjuk: „A veszélyeztetett gazdáknak, családok-

nak kormányzati felelősség (…) menekülési utakat biztosítani.” A kormányzatnak tehát nem az a 

feladata, hogy segítse a gazdákat abban, hogy eddigi munkájukból jobban meg tudjanak élni, hanem 

az, hogy segítse őket a menekülésben.  

Szanyi Tibor államtitkár úr többször figyelmeztetett, mondván: hozzá kell szoknunk a gondo-

lathoz, hogy csak 80-100 ezer ember talál majd munkát a mezőgazdaságban. A többieket kezelje a 

szociálpolitika. Az Országgyűlés mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságának elnöke, Magda 

Sándor pedig nem egyszer hívta fel nyilvános plénumokon a figyelmet arra, hogy az EU-ban 500 

hektár alatt nincs is élet. Az ennél kisebb birtokok a piaci versenyben pusztulásra ítéltettek… Mit sem 

törődik persze azzal a ténnyel, hogy az EU15 átlagos birtokmérete 19 hektár, az 50 hektár feletti 

birtokok aránya pedig mindössze 8,4 százalék.  

Az emlegetett 500 hektár feletti birtokok száma azonban Magyarországon a KSH adatai szerint 

alig haladja meg a háromezret! Emlékezhetünk még erre a birtokszerkezetre. De ezek már nem tsz-

ek, nem is állami gazdaságok lesznek. Ezek maguk a kizárólag tőkebefektetői szempontokat érvé-

nyesítő, dél-amerikai típusú nagybirtokok. És ennek a néhány ezer gazdaságnak már valóban nem 

lesz szüksége 80-100 ezernél több bérmunkásra. A többiek pedig meneküljenek! A menekülési utakat 

a kormányzat majd biztosítja.  

Az hiszem, nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy ez a jövőkép elfogadhatatlan. Elfo-

gadhatatlan nemcsak a vidék, hanem az egész magyar társadalom számára. Az, amit a kormányzati 

lépések jeleznek, és amit az agrárkerekasztal dokumentuma sugall – bár annak egyik szakbizottságá-

ban magam is részt vettem –, teljességgel tarthatatlan.  

A vidék társadalmának megerősítésére, az ezt szolgáló európai vidékfejlesztési intézkedésekre 

és forrásokra, a többfunkciós európai agrármodell, az agrár-környezetgazdálkodás rendszereinek szé-

les körű elterjesztésére van szükség. Valamint a kis és középbirtokok dominanciájára épülő családi 

gazdasági modell stabilizálására és pozitív megkülönböztetésére. Ahhoz azonban, hogy a kisebb mé-

retű mozaikokból építkező gazdaságszerkezet a tőkés megabirtokokkal és multinacionális tőkebefek-

tető társaságokkal fel tudja venni a piaci versenyt, ahhoz az agrár- és vidékpolitikának minden kö-

zösségi eszközt felhasználva segítenie kell e szuverén gazdasági egységeket és azok társulásai, ter-

melői csoportjai létrehozását, termékpályás szövetkezését. Ám nem kolhozosítását, de nem is nagy 

integrátorokra való egyoldalúan kiszolgáltatott felfűzését.  

Önálló, erős, a jövőben bízó, létében nem fenyegetett, a közösség által támogatott, tényleges 

döntési helyzetben lévő és döntéseiért maga is felelősséget vállalni képes gazdatársadalomra van 

szükség. Ezt csak a város és vidék közti szolidaritáson, az egymásrautaltság felismerésén nyugvó 

újfajta társadalmi szerződés és az ökoszociális piacgazdasági modellnek megfelelő közösségi eszköz-

rendszer, nemzeti agrár- és vidékpolitika teremtheti meg. Olyan politika, amely a hangsúlyt a tőkeér-

dekekkel szemben a vidékfejlesztésre, a vidék társadalmának megerősítését szolgáló európai és hazai 

eszközök megszerzésére és megteremtésére helyezi.  

A közösségi agrár- és vidékpolitika több mint tíz éve zajló és gyorsuló reformfolyamata minderre 

jó lehetőségeket kínál, ám az európai rendszerből ezzel ellentétes, a globális tőkeérdekeket szolgáló 

eszközök is megszerezhetők. Rajtunk, nemzeti politikánkon is múlik, hogy milyen irányt vesznek a 

folyamatok. Nem közérzetjavító intézkedésekre, de nem is menekülési útvonalak kiépítésére, hanem 
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nemzeti elkötelezettségű és a magyar vidék érdekeit a tőkeérdekek elé helyező agrár- és vidékpoliti-

kára van szükség.  

Válaszúthoz érkeztünk. Ha az agrár- és vidékpolitika jelenlegi iránya nem változik, és nem tör-

ténnek e változást szolgáló gyors lépések, akkor több százezer család sorsa végképp megpecsételőd-

het. Ennek beláthatatlan – vagy talán éppen beláthatóan súlyos – következményeit az egész társada-

lom fogja hosszú időszakon keresztül viselni.  

 

Ángyán József  

(A szerző agrármérnök, a Szent István Egyetem habilitált egyetemi tanára, a Környezet- és Táj-

gazdálkodási Intézet igazgatója) 
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6.5.9. Perre mennek az ökogazdák  
(2004. július 2., Magyar Nemzet, 11. oldal) 

Több száz agrár-környezetgazdálkodási rendszerben termelő gazda készül perre a földművelés-

ügyi tárca ellen – tudta meg lapunk. A megyei földművelésügyi hivatalok közreműködésével az FVM 

még tavaly ősszel levelet küldött ki mindazoknak, akik a környezetkímélő termelési rendszerek al-

kalmazására kötöttek szerződést a tárcával. A levélben a gazdákat arról tájékoztatták: fenntarthatják 

régi szerződéseiket, de ha felbontják, sokkal kedvezőbb finanszírozású uniós szerződést köthetnek a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódva. A levél hatására sokan – 90 százalék – a szerződés-

bontás mellett döntöttek. Ám az agrártárca a mai napig nem hirdette meg a kedvezőbb finanszírozású 

programcsomagokat, annak ellenére, hogy a pályázatok kiírását márciusra ígérték, majd az időpontot 

júliusra módosították. De mint kiderült, a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervről még mindig folynak az 

uniós egyeztetések, Simon József helyettes államtitkár lapunknak legutóbb úgy nyilatkozott: a pá-

lyázatokat szeptemberben írják ki. Ha ezt a határidőt sikerül is betartani, nagy valószínűséggel az 

idén már nem juthatnak pénzhez azok a gazdák, akik valamely agrár-környezetgazdálkodási rend-

szerben termelnek. De azok sem jártak jobban, akik ragaszkodtak régi szerződéseikhez, január óta 

ugyanis ők sem kaptak egy fillért sem.  

Kajner Péter a Védegylet képviseletében elmondta: a szervezet lehetőségeihez képest minden-

ben segítséget nyújt a kárvallott gazdáknak a jogérvényesítésben. A kifizetések elmaradása a környe-

zetkímélő rendszereket vállaló gazdák tömeges tönkremenetelét eredményezheti. Ezek a rendszerek 

elsősorban a kisbirtokokon terjedtek el, tartalékok híján a csőd tömeges földeladáshoz vezethet, és ez 

megengedhetetlen. Kis Zoltán (SZDSZ), a zöldtárca leköszönő államtitkára lapunknak adott interjú-

jában egy másik tavaly őszi levélről is szólt, amelyben az FVM-hivatalok a hagyományos gazdálko-

dáshoz való visszatérésre agitálták az ökotermelőket, érzékeltetve, hogy az a biztos pénz – miközben 

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv szerint 2009-re már egymillió hektáron kellene táj- és ökogazdálko-

dást folytatnunk. Az agrártárca nem kívánt reagálni megkeresésünkre.  

 

Szarka Ágota  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uniós igen a dotációra. Elfogadott az Európai Bizottság hat olyan döntést, amelyben engedélyezi 

Magyarország, Észtország, Litvánia, Csehország, Szlovákia és Szlovénia számára, hogy a 2004-es 

évre vonatkozóan kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket (top-up) folyósítson a gazdáknak. A 

döntés megállapítja az egyes ágazatokra vonatkozó felső határt és maximális mértéket is.  

(N. O.) 
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6.5.10. Veszélyben az idei kifizetések 
Nem teljesíti kötelezettségeit a kormány · 
A SAPARD-ba vándorolhat húszmilliárd 
(2004. augusztus 31. Magyar Nemzet, 13. oldal)  

Bár az EU kiemelt figyelmet fordít az agrár-környezetgazdálkodásra, és jelentős összegek-

kel is támogatja ezt a tevékenységet, hazánkban más a helyzet. Ahhoz ugyanis, hogy a biogaz-

dák az NVT idei 53 milliárd forintjából a nekik járó húszmilliárdot megpályázhassák, szept-

ember 1-jével ki kellene írnia az agrártárcának – akár visszamenőlegesen is – a pályázatokat. 

Ha ez nem teljesül, a húszmilliárd forint a SAPARD-programot gazdagíthatja. További prob-

léma, hogy több mint kétszáz biotermelő, aki a NAKP régi finanszírozását választotta, eleshet 

a szerződésében rögzített támogatásoktól. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) részeként a gazdálkodók 2004-től már igénybe vehetnék 

az unió által biztosított agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat, abban az esetben, ha a Földmű-

velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) meghirdetné a támogatások elnyeréséhez szüksé-

ges pályázatokat. Ha viszont az FVM nem hirdeti meg szeptember elsejéig, azaz holnapig e pályáza-

tokat – akár visszamenőleges határidővel –, akkor az idei pénzek kifizetése az EU által elvárt eljárás-

rendek időtartama miatt nem lesz lehetséges. Ennek következtében az NVT-ből 2004-ben folyósít-

ható 53 milliárd forintos támogatási összeg, illetve elsősorban annak 20 milliárdos agrár-környezet-

gazdálkodásra szánt része az idén nem lesz felhasználható ilyen célra. Ezzel megnyílna az út ahhoz, 

hogy ezt a húszmilliárd forintot a SAPARD-programba csoportosítsa át az FVM.  

Ismeretes, a szaktárca már a nyáron tervezte, hogy az NVT-forrásokból húszmilliárd forintot 

átcsoportosít a SAPARD-ba, ahová ötmilliárdot már át is helyezett augusztus végén. Mindez a Me-

zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH) is minősíti. Hiszen az NVT támogatási összegeinek 

uniós részét az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap garanciaszekciója fedezi, 

amelynek kifizetéseit itthon az MVH mint kifizető ügynökség bonyolítja. Az NVT-pályázatokat is az 

MVH-nak kellett volna kiírnia, de azt – vélelmezhetően felkészületlensége miatt – nem tette meg. 

Ezért kénytelen az FVM miniszteri rendeletet megjelentetni a pályázati kiírásokat az egyszerűbb és 

gyors kifizető ügynökségi módszer helyett. Ez a rendeletalkotás azonban információink szerint csak 

a szakértői vélemények egyeztetésénél tart, és kötött időhatárai miatt a pályázatok megjelenése nem 

várható szeptember közepe előtt.  

Problémát jelent, hogy az FVM az NVT agrár-környezetgazdálkodási támogatásainak előzmé-

nyeként működő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) szerződött támogatásait sem 

akarja kifizetni. Ismeretes, hogy a NAKP 2002-ben indult, és a programban részt vevők tavaly vá-

laszthattak, hogy maradnak az eredeti nemzeti programban és támogatásban, vagy áttérnek az NVT 

alapján az idén meghirdetendő támogatási rendszerre. A nemzeti támogatási rendszert 217 termelő 

választotta. Ők három évig kötelesek a NAKP feltételei szerint termelni és ugyancsak három évre 

szerződésük van a támogatások kifizetésére.  

Értesüléseink szerint azonban az FVM több fórumon is felvetette, hogy nem akar két rendszert 

párhuzamosan működtetni, és a 217 termelő szerződését egyoldalúan felmondja, és nem fizeti ki a 

nekik járó csaknem háromszázmillió forintot. A termelők az idén még nem kaptak pénzt, de termelé-

süket – támogatások híján saját zsebből – finanszírozták. Az agrártárca egy lapunknak nyilatkozó, de 

neve elhallgatását kérő illetékese értesüléseinket megerősítette, hozzátéve, hogy a pillanatnyi állapo-

tok szerint az érintett termelők legfeljebb az évekig elhúzódó bírósági utat választhatják.  

 

Nagy Ottó  
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6.5.11. Közös sors  
(2005. november 11., Magyar Narancs) 

A gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója, Ángyán 

József egyetemi tanár szerint gyökeres változásra van szükség a hazai mezőgazdasági viszonyokat 

illetően. Ehhez azonban előbb a "vidék", a "vidékiség" fogalmát is újra kellene definiálni.  

Magyar Narancs: Az embernek gyakran van olyan érzése, mintha a városon élők alulértékelnék 

a vidék, a vidéken élők jelentőségét.  

Ángyán József: Ha az autópályák ablaktalan csőben haladnának, sokkal hamarabb tudatosulna, 

milyen fontos látni, érezni a természetet magunk körül, s hogy a szép táj egyáltalán nem magától 

értetődő, azt valakinek fenn kell tartania. A mezőgazdaság és a vidéki népesség a városon élők szá-

mára is sokrétű szolgáltatást nyújt. A vidéki térségek európai chartája erről úgy nyilatkozik, a vidék 

és a város közös sorson osztozik, tehát egy újfajta társadalmi szerződést kellene kötniük.  

MN: Miben állna ez az új társadalmi szerződés?  

ÁJ: A mezőgazdaság a termelésen túl fontos társadalmi szolgáltatásokat is biztosít, egy többfel-

adatú szektor, melynek két alapfunkciója van. Az első az élelmiszer előállítása, s ezt jó, ha úgy teszi, 

hogy jó minőségű, egészséges, szermaradványoktól mentes és biztonságos legyen az asztalunkra ke-

rülő táplálék. De a mezőgazdaságnak vannak úgynevezett társadalmi szolgáltató teljesítményei: fenn-

tartja az ember uralta tájakat, az ott élő állatvilágot, a talaj termőképességét, ami az emberi társadal-

mak fennmaradásának is az alapja. Ezen túl munkát, megélhetést, életcélt, feladatot ad az ott élők 

számára, biztosítja a vidéki társadalom egyensúlyát és a földhöz kötődő kultúrának a nemzeti kultúra 

részeként történő átörökítését. A mezőgazdaság azonban ezek révén közvetlen, piacon realizálható 

jövedelemhez nem jut. Ha azt várjuk, legyen valaki, aki biztosítja az ivóvízbázisok, a talaj, az élővi-

lág, a táj, valamint a társadalmi egyensúly fenntartását, a kultúra továbbvitelét a vidéki térségekben, 

és őrizze meg a városokat az elszegényedés okozta vándorlási hullámoktól, akkor ezért a sokoldalú 

társadalmi szolgáltatásaiért a mezőgazdaságot, a parasztságot közpénzekből díjazni szükséges.  

MN: Ugyanakkor ön gyakran hívja fel a figyelmet, hogy a gazdatüntetések is célt tévesztenek.  

ÁJ: Manapság a gazdák elsősorban a termelés mentén keresik a támogatásokat, miközben Eu-

rópa az egyes terményekhez, kvótákhoz kapcsolódó támogatásokat leépíti, s ezeket átcsoportosítja a 

mezőgazdaság társadalmi szolgáltató, ún. vidékfejlesztési teljesítményeire. Vagyis a folytonos ter-

mésnövekedés helyett olyan gazdálkodási rendszereket támogat, amelyek jó társadalmi teljesítmé-

nyeket is mutatnak: úgy állítanak elő értékes, szermaradványmentes, biztonságos élelmiszert, hogy 

közben megőrzik a vízbázisokat, a talajt, a biológiai sokféleséget, emellett munkát, megélhetést biz-

tosítanak a lehető legtöbb vidéki ember számára. A gazdatársadalomnak tehát azért kellene föllépnie, 

hogy a magyar agrárszakmai, szakmapolitikai elit is vegye tudomásul a váltást, és sürgősen induljon 

el ezen az úton.  

MN: Az agrár-környezetvédelmi program ennek az átalakulásnak a kezdete?  

ÁJ: Igen. Minden EU-tagállamnak kötelező egy ilyen típusú programot indítani. 1992-ben kez-

dődött a közös agrárpolitika reformja, ami ezt a váltást magával hozta. A Nemzeti Agrár-környezet-

védelmi Program (NAKP) a csatlakozással beépült az úgynevezett Nemzeti Vidék-fejlesztési Tervbe 

(NVT). Ez nyolc területet határoz meg, amelyek mentén a vidéket támogatni lehet. Ezek közül a 

legfontosabb, amelyet minden országnak kötelezően be kell építenie rendelkezései sorába, az ún. ag-

rár-környezetgazdálkodási intézkedések. Itt találjuk azokat a gazdálkodási rendszereket, amelyeket 

földalapon támogathatunk - integrált növénytermesztés, ökológiai gazdálkodás, extenzív, gyepre ala-

pozott legeltetéses állattartás, tó- és nádgazdálkodás, érzékeny természeti területek rendszere stb. Mi-

nél komolyabb elvárásai vannak egy adott gazdálkodási rendszernek, annál nagyobb hektáronkénti 

támogatást kap a gazda, akivel az állam, illetve a közösség legalább ötéves szerződést köt, amelyben 

vállalja, hogy évenkénti normatív, területhez és nem tonnához kötött kifizetést juttat neki. Ennek a 

kifizetésnek a 80 százalékát az Európai Unió finanszírozza. Ha egy gazda például tíz hektárral belép 

valamelyik támogatott rendszerbe, akkor arra számíthat, hogy adott évben átlagosan ötszázezer forint 
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körüli kifizetésben részesül. Nálunk egyelőre pályázni kell, de például Ausztriában mindenki belép-

het, aki akar, mert az ország jól felfogott érdeke, hogy így több-szörözze meg nemzeti forrásait. 

Ausztria az EU-ba való belépéskor, 1995-ben a mezőgazdasági területeinek 90 százalékát vonta be a 

támogatott rendszerek sorába, és ezzel öt év alatt úgy duplázta meg a parasztság jövedelmét, hogy 

közben a mezőgazdasági termények ára csökkent. A rendszer a kis- és középméretű gazdaságokat 

igyekszik megerősíteni. Az unió ugyanis a kis- és középbirtokok társulásainak rendszerét támogatja, 

a gazdálkodás teljesen önálló, a feldolgozás, felvásárlás, értékesítés vertikumára szerveződnek szö-

vetkezések, termelői csoportok. Nem nagybirtokokat akar létrehozni, hanem kis- és közepes egységek 

mozaikjaira épülő társulással biztosítja azok versenyképességét - és így őrzi meg a vidék társadalmát.  

MN: Magyarországon mi az oka az áldatlan helyzetnek?  

ÁJ: Az Európai Unió korábban a tonnához kötötte a támogatást. Ezáltal a gazdaság a mennyiség 

irányába indult el. Ez azonban piaci oldalról sem volt megalapozva, hiszen az általában gyengébb 

minőségű tömegárunak nincs meg a fizetőképes kereslete. Az így feleslegessé vált árut az interven-

ciós fölvásárlással egybegyűjtötték, de ezzel a piaci probléma nem oldódott meg. Ezután szintén köz-

pénzekből exporttámogatásokat adtak, a kereskedőknek biztosítottak egy árrést, hogy akár dömping-

áron is, de szabaduljanak meg a feleslegtől. Ez öncélúan növelte a méretet, hisz azok juthattak a 

legtöbb támogatáshoz, akik a lehető legnagyobb területet birtokolták. A közpénzek elköltésének ab-

szurditásán túl ez a rendszer katasztrofális környezeti problémákhoz is vezetett. A támogatás ugyanis 

nem kötődött környezeti feltételekhez, másrészt a méretnövelés élőmunkahatékonyság-növelést 

okoz, tehát egyre kevesebb embert alkalmaznak a földeken egységnyi termék előállításához. 2000-re 

olyan birtokstruktúra alakult ki Magyarországon, ahol közel egymillió birtok keletkezett. Ennek több 

mint 90 százaléka az 5 hektár alatti, és 0,7 százaléka az 500 hektár fölötti birtokkategóriába tartozik. 

Az agrárpolitika azt sugallja, hogy csak a nagybirtoknak van esélye, ugyanakkor azokat a támogatási 

rendszereket, amelyek épp a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez tartoznak, nem ismerik a gazdák, ezért 

könnyen eladják földjeiket. 2003-ra nem véletlenül csökkent 200 ezerrel a birtokok száma. A NVT 

tehát még mindig nem működik Magyarországon, és nem segíti az agrárszakmai, szakmapolitikai elit 

a mezőgazdaság szereplőit abban, hogy hozzáférjenek a támogatásokhoz. Az az érzése az embernek, 

hogy ez a történet a föld megszerzéséről szól. Márpedig ha nem történik változás, az azt eredményez-

heti, hogy körülbelül 3000 nagybirtok alakul ki 10-15 ezer ember érdekei mentén, ahol 80-100 ezer 

bérmunkást alkalmaznak. Nekik semmi kötődésük nem lesz a földhöz, környezethez, helyi közösség-

hez, ugyanakkor 700-750 ezer családnak földönfutóvá kell válnia, akik vélhetően a városokba ván-

dorolnak, ahol nyilván nem tudnak foglalkoztatni ennyi embert. Érdemes azt is megfontolni, hogy 

minél koncentráltabb egy ország birtokszerkezete, annál könnyebben hozzáfér a globális tőke, és an-

nál kisebb a vidék polgárosodásának esélye. Jelenleg a globális tőkebefektetésnek készítjük elő a 

terepet. Az ezzel járó környezeti, egészségügyi, szociális és társadalmi problémákat később persze 

közpénzekből, adóból kell rendezni.  

MN: Segítene ezen egy ökológiai adóreform?  

ÁJ: Ha a terheket átcsoportosítjuk a környezethasználatra, valamint az energiafelhasználásra, és 

csökken az élőmunka adóterhe, akkor a gazdasági szereplők racionálisan úgy döntenek, inkább em-

bereket alkalmaznak, mint gépeket. Ez csökkentené a strukturális munkanélküliséget, valamint az 

energiafelhasználás és környezethasználat mértékét.  

 

Gondos Gábor 
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6.5.12. Paraszttalanítás - fétisek és tabuk     
(2004. november 25., Népszabadság, 17. oldal)  

Kell-e földműves a faluba, milyen fétisek és tabuk állnak a fenntartható agrárpolitika útjában? 

Kell-e falu a tájba? Kell-e iskola, vasút, postahivatal a falusiaknak? Kell-e a magyar agrárium Euró-

pának? Kell-e nekünk Európa? Egyebek között erről beszél Ángyán József egyetemi tanár, a gödöllői 

Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója. 

Nem egyszerű feladat válaszolni arra, mi legyen, mi lehet a magyar vidék, az agrárium sorsa. 

Olyan közegben élünk, amelyben valahogy nem is "illik" ilyen kérdésekről beszélni. A bevezetőben 

feltett kérdések megválaszolása helyett először azt kellene tisztázni, hogy mi is a mezőgazdaság, mit 

várunk ettől az ágazattól, kinek az érdekében próbáljuk ezt berendezni. 

Ángyán József sarkosan fogalmazott, amikor nemrég a Védegylet vitáján azt mondta: neki úgy 

tűnik, hogy Magyarországon az agrárium és a vidék körül nagyon különböző jövőképek alakulhatnak 

ki. Az intézetigazgató szerint az agrárszakma és a szakmapolitikai elit sokkal inkább hajlik egy dél-

amerikai típusú jövőkép megvalósítására. Ez nem más, mint a tőkés nagybirtok: tőkebefektető társa-

ságok birtokába kerül a föld és minden egyéb eszköz. Nagyon hatékony tömegtermelést végző for-

máról van szó. Ezek a társaságok azonban a helyi társadalomból csak annyit akarnak igénybe venni, 

amennyi az ő bérmunkásszükségletük. Tőkemegtérülés, hatékonyság, verseny - ezek és csak ezek 

határozzák meg a fejekben a jövőképet - állítja Ángyán. Mint emlékeztet rá: a parlament mezőgazda-

sági bizottságának elnöke a nyilvánosság előtt többször is elmondta, hogy 500 hektár alatt a gazdák 

ne is reménykedjenek, mert csak e fölött van élet az Európai Unióban. Mondják mindezt annak elle-

nére, hogy az EU-ban az átlagos birtokméret 19 hektár. Az ötven hektár feletti birtokok aránya pedig 

mindössze 8,4 százalék. A franciáknál persze a birtokkoncentráció sokkal messzebbre jutott, de ott 

sem az 500 hektár a jellemző, a birtokok kétharmada ötven hektár alatti. Nálunk viszont ennek elle-

nére azt a képet erősítik a gazdatársadalomban, hogy "ötszáz hektár birtokméret alatt nincs is esély a 

túlélésre". 

Ángyán emlékeztet arra: az FVM volt politikai államtitkára korábban többször is hangoztatta, 

hogy Magyarországon 80-100 ezer embernek van helye a mezőgazdaságban, a többi ember sorsa 

pedig a szociálpolitikára tartozik. A többiek számára - ahogyan az Agrárkerekasztal nyár végi anyaga 

fogalmaz - "kormányzati felelősség menekülési utakat biztosítani". Milyen jövőt szánnak a magyar 

agrártársadalomnak? Hiszen ma még 766 ezer egyéni gazdaságot tart nyilván a statisztika. Mi lesz 

600-650 ezer családdal, amelyek ma még részben vagy egészben a mezőgazdaságból élnek? Polgár-

mesterek hívták fel Ángyán József figyelmét arra, hogy vannak olyan települések, ahol az emberek 

már a temetőbe sem tudnak kimenni, mert a körülötte levő terület egyetlen gazda kezében van, ő 

viszont lezárja az odafelé vezető utakat. A szakmapolitikai "jövőkép" csak ráerősít arra, hogy az em-

berek eladják, feladják földjeiket. A Nemzeti Földalap földet életjáradékért programjáról Ángyánnak 

egyre inkább az a véleménye, hogy a privatizáció kapcsán széthordott földet így akarják ismét ösz-

szegyűjteni, s a tőkés nagybirtok földalapját növelni. Egyre többször hallani, "milyen jó volt az a 

háromezer tsz és állami gazdaság a hetvenes években, milyen egyszerűen lehetne most ezeket tőkés 

nagybirtokká átalakítani! Milyen kár, hogy ezeket már szétverték!” Nos - mondja Ángyán -, a sokat 

emlegetett ötszáz hektár fölötti birtokok száma ma Magyarországon mintegy háromezer. De ma már 

formálisan sem a közösségé a föld, hanem azé a tőkebefektető társaságé vagy magánszemélyé, amely 

vagy aki a tulajdonos. A korábbi tsz-eknek és állami gazdaságoknak legalább volt kapcsolatuk a helyi 

társadalommal, közösségekkel, voltak magukra vállalt kötelezettségeik, utakat tartottak fenn, óvodá-

kat működtettek. Egy tőkés nagybirtok esetében ez teljesen másként fest. Ángyán szerint ott egyedül 

a tőke megtérülésének a hatékonysági mutatója számít. Mint mondja, nem az a baj, hogy vannak 

emberek, akik erre törekednek. Hanem az, hogy a jelek szerint a szakmapolitikai elit ugyanebben 

érdekelt, s a közpénzeket is ennek érdekében kívánják felhasználni. 

- De hogyan? Úgy, hogy ő maga legyen a tulajdonos - feleli Ángyán. A túlélés, valami másfajta 

modell esélyét kínáló uniós vidékfejlesztési intézkedések a kis- és a középbirtok dominanciájára épül-

nek, ahol a kis egységekből álló birtokszerkezet versenyképességét azok szövetkezésének erőteljes 
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támogatásával biztosítják. Az EU-s koncepciók erre teszik a hangsúlyt, de ezekről szinte alig lehet 

tudni valamit Magyarországon. Ezek a tervek éppen a környezetbarát, minőségorientált termelést cé-

lozzák meg. Ángyán József szerint nem a gazdák hibája, hogy nem tudnak ezekről az uniós elkép-

zelésekről. Vessük össze - javasolja Ángyán - a magyar kormány március 18-i ülésére készült előter-

jesztést és az aznap Szófiában Franz Fischler EU-agrárfőbiztos által tartott előadást. A magyar anyag 

huszonhét oldalas, és a négyes mellékletben öt sor foglalkozik a nemzeti vidékfejlesztési tervvel. 

Fischler előadásának a fele a vidékfejlesztést, a vidék társadalmának a megerősítését, a többfunkciós 

európai agrármodellt ecseteli. Ez utóbbi anyagban a mezőgazdaság nem egyszerűen árutermelő ága-

zatként, hanem környezeti és társadalmi szolgáltatásokat nyújtó területként szerepel a helyi közössé-

gek és az egész társadalom számára. 

 

Pogonyi Lajos   
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6.5.13. Elvonják a pénzt a családi gazdaságoktól  
Újabb minisztériumi terv a vidékfejlesztési keretek megkurtítására 
(2004. december 1., Magyar Nemzet, 1.és 11.  oldal) 

Már harmadszor próbálja megkurtítani a vidékfejlesztésre szánt uniós pénzeket az agrártárca. 

Egy lapunk birtokába került belső előterjesztés szerint most 14 milliárd forintot csoportosítanának át 

az idei területalapú támogatások kiegészítésére. 

Szakértők szerint elsősorban a kisgazdaságokat és a hátrányos helyzetben lévő falvakat hozná 

nehéz helyzetbe, ha a kormány utólagosan csökkentené a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) cél-

jaira korábban már elkülönített pénzösszegeket. Az agrártárca szűk körű vezetői értekezlete számára 

készített belső előterjesztés szerint december 20-ig kezdeményeznénk Brüsszelben a már meghirde-

tett vidékfejlesztési pályázatok utólagos lefaragását, ami az NVT összkeretének egynegyedét érin-

tené.  

A csaknem 14 milliárd forintos tervezett átcsoportosítás miatt elsősorban az agrár-környezetvé-

delmi program sérülne: nyolcmilliárd forintot innen vonnának el, ami ez esetben negyvenszázalékos 

kurtítást jelent. Hétszázötvenmillióval csökkennének a félig önellátó kisgazdaságok számára elkülö-

nített támogatások. Kétmilliárd forintot vennének el a kedvezőtlen adottságú térségek termelőitől, s 

ugyanennyivel csökkenne az a támogatási keret, amit az amúgy is nagy bajban lévő állattartó gazda-

ságok vehetnének igénybe az uniós szabályok teljesítése érdekében. Mindemellett 1,4 milliárd forin-

tot csoportosítanának át a termelői csoportok felállítását segíteni hivatott csaknem 7,5 millió euróból.  

A lapunk birtokába került belső dokumentum az elvonásokat leginkább azzal indokolja, hogy a 

kései meghirdetés, a gazdálkodók felkészületlensége és a vártnál gyengébb érdeklődés miatt az át-

csoportosításra szánt összeg amúgy is megmaradna, illetve a csökkentett keretekből a termelői igé-

nyek teljes mértékben kielégíthetők.  

Az előterjesztést készítők szerint rendkívüli esetben az idei pályázatok a jövő év tavaszától hoz-

záférhető 2005-ös vidékfejlesztési forrásokból is kifizethetők. Ugyanakkor a belső minisztériumi 

anyag azt is leszögezi, hogy az agrár-környezetvédelmi program vonzó, a benyújtott pályázatok for-

rásigénye várhatóan messze meghaladja a támogatási keretet. A dokumentum ennek ellenére előre 

feltételezi, hogy a helyszíni ellenőrzések során feltárt hiányosságok jelentősen csökkentik majd a 

kiutalható összegeket.  

Szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy az NVT pályázatainak késedelmes meghirdetése miatt 

egyértelműen a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a felelős. A tárca által 

eredetileg május közepére ígért programot csak tizennegyedik változatban fogadta el a nyár második 

felében Brüsszel, így a pályázatokat végül az ősz közepén hirdették meg. Az agrár-környezetvédelmi 

támogatásokra szánt pénzeket első ízben a február végi gazdamegállapodás teljesítésére hivatkozva 

próbálta megnyirbálni a szakminisztérium. Másodszor a SAPARD-előcsatlakozási alaphoz érkezett 

túligénylés szolgáltatott volna alapot a jelentősebb mértékű átcsoportosításhoz. Lapunk információi 

szerint egyik elképzelést sem támogatta az unió. A mostani előterjesztés szerzői ugyanakkor biztosak 

abban, hogy a 25 százalékos elvonáshoz áldásukat adják a brüszszeli döntéshozók. Vidékfejlesztési 

szakemberek úgy látják, hogy az átcsoportosítás a magyar mezőgazdaság azon területeit érintené hát-

rányosan, amelyek amúgy is komoly bajba kerültek csatlakozásunk után. A támogatások zöme a 

csődhelyzetbe került állattartóknak, a gyorsuló piaci versennyel küszködő kisgazdaságoknak jelen-

tene kitörési esélyt, amit megvon tőlük az agrártárca.  

A tervezett átcsoportosítás célja különösen érdekes következtetésekre nyújt lehetőséget. A vi-

dékfejlesztési pénzek az uniós területalapú támogatások mellé adható nemzeti kiegészítés fedezetéül 

szolgálnának. Az FVM-et e pénzek kifizetésére országgyűlési határozat kötelezi. A 85-90 milliárd 

forintra becsülhető keret első részletét azonban csak a gazdatüntetések nyomására utalták ki banki 

előleg segítségével a termelőknek. Ez a faktorálásnak nevezett eljárás két-két milliárd forint többlet-

kiadást okozott az államkasszának és az érintett gazdáknak. A pénzintézeteket azért kellett bevonni, 

mert a 2004. évi nemzeti kiegészítést nem tervezték be az idei agrárköltségvetésbe. A kormányzati 
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bejelentések szerint az elmaradt kifizetéseket a jövő esztendei büdzséből pótolják majd. Ugyanakkor 

az átcsoportosítás szükségessége arra utal, hogy erre sem áll rendelkezésre teljeskörűen a fedezet. 

Miközben Gyurcsány Ferenc kormányfő szerint soha nem volt olyan bőséges agrárköltségvetés, 

mint amilyen jövőre lesz.  

 

Nánási Tamás  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Feláldozzák a hálózatot? A kormány szerint minden elképzelést meghaladó jövő évi agrárkölt-

ségvetés tervezete a kisgazdaságokat tíz esztendeje segítő falugazdász-hálózat fennmaradásához sem 

nyújt elegendő fedezetet. Az 1226 szakember bérezésére elkülönített kétmilliárd forint másfél milli-

árddal kevesebb a tavalyinál. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi tárca által elrendelt létszámleépítést többek 

között e hálózat megszüntetésével kívánja teljesíteni az FVM. Ha ez megtörténik, újabb jelentős esz-

köztárát veszíti el a hazai vidékfejlesztés és agrárpolitika. A falugazdászok elbocsátásában és az NVT 

kereteinek csökkentésében egyesek már tendenciát látnak. A területen dolgozó szakemberek és az 

elvonással érintett pénzek pont azt a gazdálkodói réteget szolgálják, amelyre a következő tíz évben 

már nem számít a kormányzati agrárstratégia. 
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6.5.14. Magyarország az uniós agrárpolitikával szemben menetel?  
(2004. december 7., kedd 15:16, Kossuth Rádió, Kék bolygó) 

A Brüsszel által is jóváhagyott Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben az agrár környezetgazdálkodásra 

19,8 milliárd Ft állna az idei évben rendelkezésre. Ehhez képest készült egy kormányelőterjesztés a szűk 

körű vezetői értekezlet számára, ami azt tartalmazza, hogy ebből az összegből 8 milliárd forintot, vagyis 

a 40 %-át a teljes összegnek elvonná a tárca, és átcsoportosítaná a direkt támogatások magyar nemzeti 

hányadára. Ebben a kormányzati előterjesztésben az is szerepel, hogy nem volt elég érdeklődő ezekre a 

pályázatokra, miközben tavaly kb. 7 ezer pályázó volt, az idén viszont a hírek szerint 27 ezer.  

Még érdekesebbé válik a megállapítás, ha megnézzük a dátumát, amikor ez az előterjesztés készült. 

November 11-e szerepel az előterjesztésen, azzal az indokkal, hogy felkészületlenek a gazdák és nem 

fogják úgy sem tudni teljesíteni a pályázatban előírtakat. Mondták ezt akkor, amikor még javában zajlott 

a pályázati idő, hiszen november 26-ig lehetett pályázni. Az előterjesztő igazából semmit sem tudhatott 

arról, hogy kik jelentkeznek, hányan lesznek, és mekkora területeken milyen összegeket igényelnek.  

Az elvonás több területet is érint, az agrárkörnyezet-gazdálkodás a legnagyobb tétel. A 14,1 mil-

liárd tervezett elvonásból 8 milliárdot az agrárkörnyezeti rendszerektől vonna el, 2 milliárd érintené 

a kedvezőtlen adottságú területeket. A kicsik, a félig önellátó gazdaság támogatásától 750 millió fo-

rintot, az ezek megmaradását segítő termelői csoportok létrehozásától közel 1,5 miliárd forintot és az 

EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés támogatása jogcím-

től 2 milliárd forintot tervez elvonni az idei évben a kormány. A 19,8 milliárd forintos agrárkörnyezeti 

támogatási összegből tevez nyolcat elvonni, aminek az egyötöde, 20 %-a az, amit nemzeti forrásból 

kellene hozzátenni, a többi brüsszeli pénz. Azért is érthetetlen ez a lépés, mert a brüsszeli források 

lehívásának épp az az eszköze, amellyel kis nemzeti hozzáadott költséggel le tudunk hívni négyszeres 

EU-s forrást.  

Az Európai Közösség az EU-s pénzek elköltésénél előírja minden kormány számára, hogy létrehoz-

zon un. társadalmi kontrollbizottságot, amiben különféle civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek 

is részt vesznek. Azt gondolom, hogy ha a tárca ezt a Monitoring Bizottság elé hozza – mert kötelező a 

Monitoring Bizottsággal véleményeztetni – komoly vita lesz. Abban reménykedem, hogy ennek a súlyát 

a Monitoring Bizottság érezni fogja és meg fogja akadályozni a kormányt ennek a tervének a végrehajtá-

sában.  

Ha a csökkenés megvalósul az nagyon súlyosan érinti nem csak az agrárkörnyezetvédelmet de a 

vidék társadalmát is. 766 ezer szereplője van az agrárágazatnak most és különösen a kis- és közép-

gazdaságok valamint a gyengébb adottságú térségek több százezer gazdaságának ez az egyetlen for-

rása ahonnan európai és magyar forrásokhoz tud a túléléshez jutni. Súlyosan érinti tehát a magyar 

vidéket, a magyar agártársadalmat és benne az agrárkörnyezetet is, hiszen a mezőgazdaság az ami a 

környezetet fenntartja és ha nem tudunk ilyen környezetbarát, minőségi agrárrendszereket elterjesz-

teni, esélye nincs a környezetvédelemnek, esélye nincs annak, hogy egy élhető vidéket tartsunk fenn. 

Világosan ki kell mondani, hogy bizonyos szűk érdekcsoportok érdekei mentén történik kísérlet most 

már harmadszor ebben az évben arra, hogy a vidék megerősítését, a kis és közepes méretű családi 

gazdasági modell és a szövetkezések modelljének a megerősítését célzó európai forrásokat eltereljék, 

szűk érdekcsoport mentén átcsoportosítsák, és ezen érdekcsoportok megerősítésére használják, amíg 

ezt egyáltalán a 2007-ig terjedő átmeneti időszakban megtehetik. Pontosan tudja ez a kör , hogy 2007 

után esélye sem lesz ilyen típusú átcsoportosításokra. Az európai agrárpolitika épp ellenkező irányba 

halad. "-nyilatkozta Ángyán József a Szt.István Egyetem tanára  

Sarkadi Péter 
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6.5.15. Az agrár-környezetgazdálkodás kérdései  
(2004. december 16., Kossuth Rádió, Háttér) 

Az Európai Unió mezőgazdasági politikájával való szembemenetelésnek nevezik a környezetvé-

dők a szaktárcának azt a szándékát, amelynek értelmében az agrár-környezetgazdálkodásra szánt 

mintegy húszmilliárd forint jelentős részét az alaptermelés támogatására kívánják fordítani. Döntés 

még nincs, talán ezért is érdemes róla szólni.  

A csütörtök esti Háttér vendége volt Lánszky Imre ökológus és Schmuck Erzsébet környezet-

védő. 

- 19,8 milliárd forint - maga az összeg nagyon jól hangzik, de agrár-környezetvédelemre Ma-

gyarországon nem túl sok, sőt, lehet azt mondani, hogy kevés. Jószerivel nem mindegy, hogy ez a 

kevés kevesebb? 

- Egyáltalán nem mindegy, hogy a kevés kevesebb. Végül is tendenciákat kellene nézni. Addig, 

amíg az Európai Unió mezőgazdasági politikájában megfigyelhető, hogy egyre nagyobb figyelmet 

kap a második pillér, vagyis a vidékfejlesztés és abban az agrár-környezetvédelem, addig nálunk el-

lentétes tendenciát érzékelünk. A vidékfejlesztési lehetőségeket inkább az intenzív mezőgazdaság 

irányába akarjuk felhasználni. Elvi megfontolásból tiltakoznak a környezet- és természetvédő szer-

vezetek, hiszen a vidékfejlesztés, agrár-környezetvédelem oly módon jelent majd mezőgazdasági ter-

melést is, hogy figyelembe veszi a kulturális, táji hagyományokat, a biológiai sokféleség megőrzését. 

És akkor még nem említettem azt, hogy végül is egy sokkal egészségesebb, kevésbé vegyszeres ter-

melés jön létre - vélekedett Schmuck Erzsébet. 

- Ha megnézzük az első pillér, a gabona tömegtermelés támogatottságát, azt 25 százalékos rész-

arányban támogatja az Unió, a második pillérnél viszont 80 százalékos támogatásról beszélünk - 

mondta Lánszky Imre. Ha valahonnan jó uniós pénzeket lehetne behozni, akkor az pont a második 

pillér, és ráadásul azokon a területeken, ahol rossz termőhelyi adottság van. De nem lehet profitot 

termelni a klasszikus szántóföldi műveléssel, ahol át kell alakítani a struktúrát, ahol természetvé-

delmi, környezetvédelmi érdekeket, árvízvédelmi megoldásokat tudunk eszközölni, pont ide lehetne 

irányítani ezeket a programokat. És hogyha ennek a szociális részét is tekintetbe vesszük, akkor pon-

tosan azokra a területekre lehetne irányítani ezt a második pilléres támogatást, ahol a legégetőbb 

problémákat láthatjuk a mai időszakban. 

- Kik azok, akik arra kényszeríthetik az agrártárcát, hogy az agrár-környezetvédelemre szánt 

pénznek egy részét ne az agrár-környezetvédelemre költse? 

- Ez nagyon izgalmas kérdés. Komoly konfliktusok lesznek az elkövetkezendő időszakban - vé-

lekedett Schmuck Erzsébet. Ha például megnézzük azt az agrárstratégiát, amelyet az agrárkerekasz-

tal készített, amiben mérlegelik a jövőt, és amelyben szó van a versenyképesség javítása címszó alatt 

arról, hogy körülbelül 80-100 ezer magángazdaságra van szükség a jelenlegi mintegy 650-700 ezer 

magángazdasággal szemben, akkor nagyon sok embernek, aki ma még ebből él, el kellene hagynia 

ezt az ágazatot, hogy versenyképesebb legyen a mezőgazdaság. De ugyanakkor azokról az emberek-

ről, akik a versenyképesség miatt esetleg kénytelenek lesznek elhagyni az agráriumot, valamilyen 

módon az államnak gondoskodni kell, hiszen ezeknek az embereknek elképzelhető, hogy megszűnik 

a munkalehetősége. 

- Az intenzív gazdálkodásnak ez a mellékhatása iszonyú költségeket ró ránk. A húsz év intenzív 

gazdálkodás következményét most a környezet, természetvédelem, egészségügy, önkormányzatok 

mind-mind viselik. Hosszú távon kell ezt átgondolni, hogy mi éri meg és mi nem. Abból indulok ki, 

hogy úgyse kapunk magasabb kvótát a 2007-tel induló újabb hét éves időszakban, tehát mindenkép-

pen meg kell ragadni a második pillér, a vidékfejlesztés és benne az agrár-környezetgazdálkodás adta 

lehetőségeket - hangsúlyozta Lánszky Imre.  

- A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, amelyet idén nyáron elfogadott az Európai Unió, egy hosszú 

egyeztetési folyamatban készült, különböző érdekképviseleti csoportokkal egyeztettek. Megegyezés 

született és Brüsszel jóváhagyta. Igen furcsa számunkra, hogy miért kell hirtelen változtatni, ami 
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tulajdonképpen azt jelzi, hogy mi egy másik irányba megyünk, mint amit az Európai Unió meggyő-

ződésünk szerint jól csinál. Nem érthető a számunkra és ezért vettük megdöbbenéssel, hogy már most 

módosítani akarnak, és ezeket a lehetőségeket csökkenteni akarja az FVM vezetése. Hogyha valóban 

el akarjuk indítani a hivatalos folyamatot Brüsszel felé, akkor ez a döntés az átcsoportosításról még 

most idén meg fog születni. Ne akkor akarjanak velünk ilyen kérdésekről konzultálni, amikor már 

ezek a kérdések eldőltek - mondta Schmuck Erzsébet.  

 

Németh Miklós Attila 
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6.5.16. Tovább gyűrűzik az újabb agrárválság 
Az SZDSZ koalíciós egyeztetést sürget a vidékfejlesztési pénzek megcsapo-
lása miatt (2004. december 21., Magyar Nemzet, 13. oldal) 

Koalíciós válságot robbanthat ki az agrárminiszter a vidékfejlesztési pénzek megkurtításá-

val. Lapunk információi szerint az SZDSZ tiltakozik Németh Imre tervei ellen, és koalíciós 

egyeztetést tart szükségesnek. Az átcsoportosítást a környezetvédelmi tárca sem támogatja, és 

Brüsszelben is fenntartásokkal fogadták az elképzelést. 

 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter legutóbbi bejelentése szerint a Nemzeti Vidék-

fejlesztési Terv (NVT) három esztendőre elkülönített forrásainak húszszázalékos csökkentését nagy 

többséggel támogatta múlt hét pénteki ülésén a program mellett működő Monitoring Bizottság. Érte-

süléseink szerint a tárca javaslata az agrárminisztérium munkatársainak szavazatával nyerte el az ép-

pen szükséges többséget. Ezzel szemben Orosz Sándor, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságá-

nak szocialista alelnöke nem támogatta az elképzelést. Az SZDSZ küldötte pedig petíciót nyújtott át 

a javaslat ellen, annak visszavonását kérte, majd bejelentette: a párt koalíciós egyeztetési kérdésnek 

tekinti az NVT-források átcsoportosításának ügyét.  

Még november 11-én döntött úgy az agrártárca szűk körű vezetői értekezlete, hogy a falvakban 

élőket, a kisgazdaságokat, az ökológiai gazdálkodást segítő NVT 2006-ig elkülönített kereteiből húsz 

százalékot kell átcsoportosítani a közvetlen területalapú támogatás nemzeti önrésze javára. Ez a lépés 

az érintett civil szervezetek egyöntetű véleménye szerint merénylet a magyar vidék ellen, és közel 30 

milliárd forint uniós támogatástól fosztaná meg az országot. Az NVT legnagyobb forrását, az agrár-

környezetvédelmi programra igényelhető támogatásokat negyven százalékkal érintené a tervezett 

csökkentés. Így van ez annak ellenére, hogy a program jókora késéssel meghirdetett pályázataira óri-

ási az érdeklődés, a beérkezett igények száma a harmincezret is meghaladja, és a gazdák az elkülöní-

tett keretnél közel másfélszer több pénzt kérnének.  

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) idén már harmadszor próbálja 

csökkenteni az NVT-ben elkülönített összegeket. A most már koalíciós vita alatt lévő módosítás elő-

készítésének legutóbb szeptember végén rugaszkodtak neki a tárcánál. Akkor, amikor az NVT jelen-

leg futó pályázatait még nem hirdették meg. Ennek ellenére az átcsoportosítás indoklásában már ak-

kor az szerepelt, hogy a támogatások igénylését érdektelenség veszi majd körül. A folyamat elindu-

lásakor Franz Fischler udvariasan figyelmeztette a magyar agrárminisztert, hogy az NVT módosí-

tása olyan időpontban róna komoly adminisztratív terhet a végrehajtásban részt vevő intézményekre, 

amikor végre a nemrég jóváhagyott intézkedések végrehajtásának kellene elsőbbséget élveznie.  

A szabályok szerint az átcsoportosítási javaslattal kapcsolatos kormánydöntést társadalmi vitá-

nak kell megelőznie. A földművelésügyi érdekegyeztető tanács megbeszélésére a múlt hét közepén 

került sor, ám arra a tárca biztonsági őrei nem engedték be az NVT-keretek csökkentése ellen tilta-

kozó hat civil szervezetet. Információink szerint a megbeszélésen részt vevők többsége is fenntartá-

sait hangoztatta az agrártárca elképzeléseivel szemben. A tanácskozás végén döntés nem született, 

ám arra ígéretet tett az agrárminisztérium képviselője, hogy az elhangzottakról készített jegyzőköny-

vet eljuttatja az NVT mellett működő Monitoring Bizottsághoz, de ez eddig nem történt meg. A bi-

zottság a civil vélemények részletes ismerete nélkül tárgyalta pénteken öt órán keresztül a kérdést, 

majd az átcsoportosítást támogató határozatot hozott. Erre a jelen lévő 40 fő közül 25-en szavaztak 

igennel, közülük tizenöten információink szerint a földművelésügyi minisztérium alkalmazásában 

állnak. A tervezett „pénzmozgással” nem ért egyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium sem, 

amely nemcsak a múlt héten, hanem már tavasszal is jelezte ellenvetéseit az agrár-környezetvédelmi 

program megkurtítása ellen. Az ellenérvek azonban nem találtak meghallgatásra, amelynek hatására 

Kis Zoltán, a zöldtárca politikai államtitkára lemondott tisztségéről. Munkatársunknak úgy nyilatko-

zott, hogy az eltelt időszak őt igazolta, és bekövetkeznek azok a fejlemények, amelyek miatt felállt 

az államtitkári székből. A volt államtitkár egy korábbi interjújában elmondta azt is, hogy az NVT azt 

tartalmazza, hogy 2009-re egymillió hektáron szeretnének a hazai termelők táj- és ökogazdálkodást 
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folytatni. Az NVT átszervezéséről a környezetvédelmi tárca agrár-környezetgazdálkodási horizontá-

lis munkacsoportja a napokban szintén készített egy állásfoglalást, amely szerint az NVT a társadalom 

egészének létfeltételeit érintő programjának végrehajtásához közös kormányzati felelősség alapján 

nem átcsoportosítást, hanem jelentős nemzeti forrásemelést és az agrártámogatások belső arányainak 

megváltoztatását tartja szükségesnek, az NVT forrásainak csökkentését és azok átcsoportosítását el-

fogadhatatlannak tartja. Az átcsoportosításról a napokban kormánydöntésnek kell születnie; a javas-

latot akkor vizsgálja meg Brüsszel, ha azt még az idén eljuttatjuk hozzájuk.  

 

Nánási Tamás–Nagy Ottó  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

A csehek és a lengyelek jobban jártak. A 25 tagúra bővült Európai Unióban egészében 3,3 

százalékkal volt magasabb egy teljes állású agrártermelő jövedelme az idén reálértéken a 2003-as 

szinttel egybevetve – közölte az Eustat. Csehországban több mint duplájára nőtt a termelők jöve-

delme, míg ez Máltán csupán 3,1 százalékos volt, Cipruson pedig 1,4 százalékkal visszaesett a jöve-

delemszint. Magyarországon 28,3 százalékos növekedést jegyzett fel az Eurostat, ennél nagyobb volt 

az ugrás Lengyelországban (73,5 százalék), Észtországban (55,9), Litvániában (46,6) és Lettország-

ban (41,8). (N. O.) 
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6.5.17. Beszélgetés a vidékfejlesztési pénzek átcsoportosításáról 
(2004. december 21. 17.45, Kossuth Rádió, Kék bolygó,  
Riporter: Mangel Gyöngyi) 

Mangel Gyöngyi: - Engem a múlt héten felhívott egy természetvédő szervezet képviselője hogy 

a társadalmi egyeztetési fórumra nem engedik be őket. Ön azonban ott volt Ángyán József egyetemi 

tanár, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója.  

Ángyán József: - A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben jóváhagyott, Brüsszel által is aláírt for-

ráskereteket kívánja ez évben még 25 %-kal csökkenteni a tárca, vagyis az 56 milliárd felhasználható 

forráskeret 14,2 milliárddal csökkenne. Ehhez járul még az a további csökkentési szándék, ami a jövő 

évi költségvetési törvényben szereplő összegekre vonatkozik. Itt Brüsszel által jóváhagyott és Ma-

gyarország által is aláírt módon a vidékfejlesztésre 64 milliárd forint állna rendelkezésre, de az ország 

költségvetésében 20,3 milliárd forint hiányzik ezen a soron. Ezt a tárca már tervszinten el akarja vonni 

a vidékfejlesztéstől.  

Mangel Gyöngyi: - Egyre népszerűbbek az őshonos állatok legeltetésére vonatkozó programok 

a falusi turizmusra vonatkozó programok és még sincs elég jelentkező? 

Ángyán József: - Ennek az ellenkezője igaz. A tárca maga számolt be arról, hogy az agrár kör-

nyezetgazdálkodási rendszerekre az idei évben több mint 32 ezer gazda pályázatot nyújtott be, és a 

becsült összeg, amely ennek az igénynek a kielégítésére szükséges lenne több mint 46 milliárd forint. 

Hangsúlyozom: ez a tárca saját becslése. A rendelkezésre álló 56 milliárd forintnak több mint 80 %-

át egyetlen területe a vidékfejlesztésnek, az agrár környezetgazdálkodás maga igényelné, de még fur-

csább a dolog, ha megnézzük, hogy milyen jogcímektől csoportosít át a tárca. Az ökológiai gazdál-

kodástól a vizes élőhely programban a halászok juthatnának forráshoz, akik éppen nagy nehézségek-

kel küzdenek, a gyepgazdálkodás sehonnan máshonnan nem kaphat forrásokat, csak az agrár-környe-

zetgazdálkodási programból. Ökológiai állattartás, őshonos állatfajok tartása, és ha sorba vesszük 

attól az agrár-környezetgazdálkodástól szándékozik 8 milliárd forintot elvenni a tárca, ami az összes 

ágazatnak nyújt lehetőségeket. A kedvezőtlen adottságú térségeknek, ahol a túlélés egyetlen esélyét 

ez a kifizetés jelenti 2 milliárd forintot, a félig önellátó gazdaságok a kisebb gazdaságok támogatás-

ától 750 millió forintot, termelői csoportok létrehozásától, ami a túlélését jelenti a kis- és közepes 

méretű gazdasági szerkezetnek 1,4 milliárd forintot és az EU állatjóléti higiéniai -követelményeknek 

való megfeleléstől 2 milliárd forintot szándékozik a tárca elvonni.  

Mangel Gyöngyi: - Hétfőn a parlamentben Németh Imre földművelési és vidékfejlesztési mi-

niszter azt mondta, hogy tulajdonképpen azt szeretnék megakadályozni, hogy ez a pénz elvesszen.  

Ángyán József: - Ez érthetetlen érvelés, hiszen három éves pénzügyi megállapodást írt alá Ma-

gyarország Brüsszellel. A három éves teljes keretet olyan ütemezéssel használja fel az ország, ami-

lyen ütemezéssel a gazdák igénylik a forrásokat. Sőt a Monitoring Bizottság ülésén jelenlévő brüsz-

szeli bizottsági képviselő elmondta, hogy a három éves keret az n+2-es szabály szerint egészen 2008-

ig felhasználható lenne. Franz Fischler október 20-án írt miniszter úrnak egy udvarias, két oldalas 

válaszlevelet Német Imre szeptemberi megkeresésére. Miniszter úr nyilván pontosan ismeri a levél 

tartalmát amiben leírja azt a bonyolult eljárásrendet, amellyel egyáltalán módosítani lehetne Nemzeti 

Vidékfejlesztési Tervet. Ebből a levélből az sugárzik, hogy igazán akkor kerülnek veszélybe a forrá-

saink, hogyha ebbe belevág Magyarország.  

Mangel Gyöngyi: - Térjünk vissza a két érdekegyeztető találkozásra a múlt héten. Kiderült-e, 

hogy miért zárták ki a környezet- és természetvédő szervezetek nagy részét? Úgy tudom, hogy vidék-

ről is jöttek fel, és ott álltak az ajtóban.  

Ángyán József: - Igen, én is az FVM ajtajában találkoztam azoknak a szervezeteknek a képvi-

selőivel, akiket nem engedtek be. Az FVM válogatta ki az érdekegyeztetésre érdemes szervezeteket 

Magyarországon, de ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy bent azok a szervezetek, amelyek az FVM 

maga válogatott ki, egyértelműen elutasították az átcsoportosítást. Ott nyújtotta át az SZDSZ képvi-

selője is azt a petíciót, amelyben részben a környezetvédelmi tárca álláspontját rögzítette, illetve az 
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SZDSZ koalíciós partnernek azt a véleményét fejtette ki, hogy ezt koalíciós egyeztetési kérdésnek 

tartják, és nem járulnak hozzá, hogy a forrást átcsoportosítsák. A nagyobbik kormánypárt Ország-

gyűlési képviselője, aki a Mezőgazdasági Bizottság tagja a Környezetvédelmi Bizottság alelnöke és 

egyúttal a magyar halászok vezetője kijelentette a nyilvános plénumon, hogy minden minőségében 

elutasítja a tárcának ezt a törekvését, és a vidék érdekeivel ellentétes, káros törekvésnek minősítette. 

Az ezt követő monitoring bizottsági ülésen jelen volt az EU-bizottság képviselője is, aki részben 

ismertette a Fischler levél tartalmát is, és példákon keresztül bemutatta, hogy milyen problémákat 

okozhat az országnak, ha ebbe a folyamatba belevág és átcsoportosítja a forrásokat.  

Mangel Gyöngyi: - Fel lehet-e mérni, hogy milyen hatása lesz az átcsoportosításnak? 

Ángyán József: - Nehéz felmérni, de biztos, hogy a most induló vidékfejlesztési programokat 

jelentősen visszaveti. Az egy ábránd, hogy ez a pénz felhasználható a nehéz helyzetben lévő állatte-

nyésztési ágazatok támogatására. Fischler úr az említett levelében világosan leírta, hogy az állatte-

nyésztésben elmaradt kifizetésekre ezek a források nem lesznek felhasználhatók. Ráadásul nehéz 

helyzetbe hozza az országot a következő hét éves tervciklus induló tárgyalásain, ahol épp forrásokat 

kellene az agrárium és a vidék számára szerezni az Európai Közösségbe. Finisébe fordul az európai 

költségvetés előkészítése a következő fél évben, és ugyanakkor fog ott feküdni a Bizottság asztalán 

egy olyan előterjesztés, amely ezeknek a forrásoknak a felhasználhatatlanságát próbálja bizonyítani, 

azt kéri hogy a forrásokat ne kelljen a vidék és az agrárium érdekében felhasználnunk Magyarorszá-

gon.  
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6.5.18. Máris hiány az agrárbüdzsében 
A vidék jóléte helyett a nagygazdaságok profitja a cél 
(2005. január 3., Magyar Nemzet, 1. és 11. oldal) 

Beismerte a földművelésügyi tárca, hogy hiányos az idei agrárköltségvetés. Kötelező támo-

gatásokra sincs pénz, ezért kell megkurtítani a vidékfejlesztési büdzsét. Az ezzel kapcsolatos 

tervezetet – az EU határozott fenntartásai ellenére – értesüléseink szerint a magyar kormány 

már elküldte Brüsszelbe. 

A civil szervezetek tiltakozása, a környezetvédelmi tárca ellenkezése és az unió illetékeseinek aggo-

dalmai ellenére a magyar kormány továbbra is csökkenteni akarja az elsősorban kisgazdálkodók és elma-

radottabb térségek által igénybe vehető Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretét. Információink sze-

rint a kabinet a tavalyi utolsó ülésén úgy döntött, hogy idén 25 százalékos, a 2006-ig szóló programban 

pedig összességében 20 százalékos lefaragást tart szükségesnek. A pénzmegvonás legnagyobb vesztese 

– 40 százalékos csökkentéssel – az agrár-környezetvédelmi program lenne. A kormányzati eltökéltség fő 

oka, hogy az idei agrárköltségvetésből hiányzik a 2005-ben folyósított uniós területalapú támogatásokhoz 

felhasználható harmincszázalékos nemzeti kiegészítés. Annak ellenére így van ez, hogy az ezzel kapcso-

latos forrás elkülönítésére országgyűlési határozat kötelezi a kabinetet.  

Az agrárbüdzsé hiányos voltát a szaktárca ismeri be abban a dokumentumban, amit az NVT ter-

vezett csökkentésével kapcsolatban küldött ki érdekvédelmi szervezeteknek.  

*  

A lapunk birtokába került előterjesztésben az szerepel, hogy átcsoportosítás nélkül a Földműve-

lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak (FVM) idén semmiféle mozgástere nem marad hazai 

támogatások fenntartására, s az előre nem várható kiadásokra sem lesz forrás. A feszítő költségvetési 

helyzetet a tárca a rendkívüli tavalyi agráreseményeknek tulajdonítja, ami a környezetvédelmi mi-

nisztérium kebelén belül működő agrár-környezetgazdálkodási munkacsoport szerint sem nevezhető 

megfelelő indoknak.  

Az FVM idei költségvetése csak azt a keretet tartalmazza, amelyik a tavalyi területalapú támo-

gatás nemzeti önrészének utólagos kifizetéséhez szükséges. Ez a tény abból a szempontból is döbbe-

netes, hogy Gyurcsány Ferenc kormányfő nemrégiben az idei agrárbüdzsét soha nem látott mérté-

kűnek nevezte. A hiány szorító voltával magyarázható, hogy az FVM a szakmai ellenvetések ellenére 

elfogadtatta a kormánnyal az NVT kereteinek csökkentését. A tervezett átcsoportosítás a tiltakozó 

érdekvédelmi szervezetek szerint egyértelműen a költségvetési lyukak befoltozását szolgálja. A zöld-

tárca munkacsoportja azt emeli ki, hogy az FVM javaslata a vidéken élők jóléte helyett az agrárgaz-

daságok töredékének extraprofitját gyarapítja. A környezetvédelmi minisztériumban úgy vélik, hogy 

a vidékfejlesztési pénzek jelentős növelésére volna szükség. Az agrártámogatásokat a földművelés-

ügyi tárca szándékával szemben ebbe az irányba kellene átcsoportosítani, mert az unió szabályozása 

is efelé halad.  

Ezt támasztja alá az a reformcsomag, ami újévtől lépett életbe az unió tíz régi tagországában. Az új 

agrárszabályozás szerint nő a kisebb termelők támogatása, és visszaesik a nagygazdaságoké. Az intézke-

dés révén nagyobb teret kap a vidékfejlesztés, kiemelt szerep jut az agrár-környezetvédelemnek. A brüsz-

szeli illetékesek is furcsállják, hogy a magyar kormány e folyamattal szemben gyalogol. Értesüléseink 

szerint az NVT-átcsoportosítást szorgalmazó előterjesztés vitájakor a program mellé felállított Monitoring 

Bizottság ülésén az uniós képviselő fenntartásait hangoztatta az elképzeléssel kapcsolatban. Franz Fi-

schler, a Európai Bizottság tavaly novemberben leköszönt agrár- és vidékfejlesztési főbiztosa is csodál-

kozásának adott hangot amiatt, hogy a hosszas egyeztetési folyamat után elfogadott NVT átalakítását 

rövid időn belül máris napirendre tűzte a magyar agrártárca.  

Információink szerint a fenti ellenvetések ellenére a magyar kormány december 31-ig hivatalo-

san is kérte Brüsszeltől az NVT húszszázalékos csökkentésének lehetőségét. 

Nánási Tamás  
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6.5.19. Vitatott átcsoportosítás  
(2005. január 04., HVG) 

A kisüzemi agrár-környezetvédelem és vidékfejlesztés támogatását 14,1 milliárd forinttal csök-

kentené az agrártárca, hogy ennyivel több jusson a nagyüzemi gabona-, olajos-, fehérje- és rostnövé-

nyek termesztésének támogatására. Az átcsoportosítás ellen tiltakozó civil szervezetek, ráadásul a 

WWF Magyarország és a Magyar Természetvédők Szövetsége képviselőit a minisztérium nem en-

gedte be december közepi egyeztető fórumára, ahol Orosz Sándor, a parlament környezetvédelmi 

bizottságának szocialista alelnöke és a szabaddemokraták küldötte is ellenezte a tervet. Franz Fi-

schler, az EU mezőgazdasági biztosa - Németh Imre agrárminiszternek írt levelében - "meglepőnek" 

tartja a kezdeményezést, "mindössze egy hónappal azután, hogy a bizottság jóváhagyta a magyar 

nemzeti vidékfejlesztési tervet", s "amikor a vidékfejlesztési intézkedéseknek kellene elsőbbséget él-

vezniük". Németh fő érve, hogy nincs elegendő pályázat a természet- és tájvédelmet szolgáló gaz-

dálkodásra, és emiatt veszélybe kerülhet az EU-források felhasználása, holott az igény az eredeti 19,8 

milliárd forintos keret dupláját is meghaladja, s a vidékfejlesztési pénzek az EU-rendelkezések szerint 

2008-ig felhasználhatók. Gombos András, a zöld tárca politikai államtitkára szerint az EU nem 

hagyja majd jóvá a tranzakciót, ezért ők nem lépnek fel ellene, de több zöld szervezet arra készül, 

hogy a szabálytalan döntés-előkészítés miatt panaszt emel a vidék érdekeit sértő intézkedés ellen 

Brüsszelben 
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6.5.20. Fenyegetett falugazdászok 
Elbocsátásokkal is járhatnak az agrártárca tervei 
(2005. január 4., Magyar Nemzet, 1. oldal) 

Ismét bizonytalanná vált a falugazdász-hálózat jövője, ugyanis az agrártárca a gazdáknak segít-

séget nyújtó szakembergárdát át kívánja szervezni. Több helyről is megerősített értesüléseink szerint 

a legnagyobb változás a vállalkozóként tevékenykedőket érinti: közel harmadukat köztisztviselőként 

alkalmazzák majd, több falugazdászt átvesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a fennma-

radó létszámot viszont elbocsátják, nem hosszabbítják meg velük a szerződéseket.  

Egy másik, az agrártárcához közel álló forrásból úgy értesültünk, hogy a jelenlegi átszervezésen 

túl a minisztérium márciustól további 260 fővel csökkenti a falugazdászok létszámát. Megkerestük a 

tárcát, ahol azt a választ adták kérdéseinkre, hogy még nem fejeződtek be az átszervezések, sem ebben 

az ügyben, sem pedig a minisztérium alá tartozó más területeken.  

 

Bővebben a 11. oldalon 

 

Nagy Ottó  
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6.5.21. Megharmadolt falugazdász-hálózat 
Korábban az agrárminiszter vállalt értük garanciát · Az átszervezés további 
elbocsátásokat is jelent 
(2005. január 4., Magyar Nemzet, 11. oldal) 

Ismét bizonytalanná vált a falugazdászok helyzete, mert a gazdáknak segítséget nyújtó 

szakemberhálózatot újra át kívánja szervezni az agrártárca. Értesüléseink szerint a falugazdá-

szok egy része a vidékfejlesztési hivatalhoz kerül, másokat elbocsátanak. A tavasz folyamán 

pedig további jelentősebb létszámcsökkentésre is sor kerülhet. 

Átszervezés alatt van a falugazdász-hálózat, amelynek megszüntetéséről, majd ennek cáfolatáról 

nyilatkozatok tömege jelent meg a múlt év utolsó napjaiban. Az azonban még mindig nem világos, 

hogy az átszervezés pontosan hogyan érinti majd a termelőknek sok segítséget és információt nyújtó 

szakembercsoportot. Több oldalról is megerősített értesüléseink szerint a legnagyobb változás a vál-

lalkozóként tevékenykedő falugazdászokat érinti majd. Közel harmadukat köztisztviselőként alkal-

mazzák majd tovább, más részüket átveszi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), a 

fennmaradó létszámot viszont elbocsátják, illetve nem hosszabbítják meg velük a vállalkozói szerző-

déseket. Egy másik, az agrártárcához közel álló forrásból úgy értesültünk, hogy huszonhat falugaz-

dász elbocsátását tervezi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), ötvenöt embert 

pedig az MVH-hoz irányít át. A szaktárca azonban nem elégszik meg ennyivel, értesüléseink szerint 

azt tervezi, hogy márciusban vagy e hónaptól további 260 fővel csökkenti a falugazdászok létszámát. 

Emlékezetes, hogy a hálózattól 2003 szeptemberében 223, majd ugyanezen év decemberében további 

330 főt bocsátottak el.  

Az ügyben megkerestük az agrártárcát is, ahol azt a választ adták kérdéseinkre, hogy még nem 

fejeződtek be az átszervezések, sem ebben az ügyben, sem pedig a minisztérium más területeit ille-

tően, és a változásokról csak január közepén tudnak érdemben beszámolni. Korábban számos parla-

menti interpelláció is elhangzott a falugazdászok további sorsáról, az ellenzéki képviselők általában 

a hálózat sorsáért aggódtak.  

– Az agrártárca folyamatosan azt hangoztatta, hogy meg kell erősíteni a falugazdász-hálózatot. 

Most viszont ismét e szakembergárda elsorvasztása van napirenden – kommentálta értesüléseinket 

Lengyel Zoltán, a Fidesz mezőgazdasági kabinetjének vezetője. – A minisztérium azt is állandóan 

leszögezi, hogy a gazdák nem eléggé felkészültek. De ha nincs, aki segít nekik felkészülni, s eliga-

zodni a jogszabályok és rendelkezések szövevényében, akkor valóban felkészületlenek lesznek, és 

akkor beigazolódnak az FVM állításai. Ma ott tartunk, hogy megszűnt a falugazdászok heti jelenléte 

a településeken, és ha a termelőknek információra van szükségük, akkor csak az MVH-központokban 

juthatnak hozzá. A még állományban lévő falugazdászok már arra sem képesek, hogy a megyei FM-

hivatalokban és azok területi kirendeltségein megtartsák fogadóóráikat – jelentette ki a képviselő, aki 

hozzátette: látható, a hálózat folyamatos leépítésével a falugazdászok munkájának hatékonysága is 

csökkent. Pedig ha ők nincsenek, akkor információk hiányában a termelők egy része képtelen lett 

volna lehívni az eddig elnyert uniós támogatásokat. Most azonban a támogatások további része került 

komoly veszélybe. Ezzel, úgy látszik, nem számol az amúgy is szűkös anyagi lehetőségekkel rendel-

kező szaktárca sem.  

Jakab István, a Magosz elnöke szerint az FVM ismét onnét vonja el a legnagyobb segítséget, 

ahol a legnagyobb szükség lenne rá. A versenytársak nagyon céltudatosan készítik fel termelőiket 

annak érdekében, hogy azok minél több uniós támogatás lehívására legyenek képesek. Nekünk is ezt 

kellene tenni és nem az ellenkezőjét – hangsúlyozta az érdekképviselet elnöke, aki emlékeztetett arra 

is, hogy személyesen Németh Imre agrárminiszter vállalt garanciát arra a reprezentatív érdekképvi-

seletekkel folytatott megbeszélésen, hogy nem menesztik a falugazdászokat.  

 

Nagy Ottó  
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6.5.22. Az FVM félrevezette a kormányt? 
(2005. január 7., Magyar Nemzet, 13. oldal) 

Félrevezette a kormányt, megsértette az uniós és a hazai egyeztetési szabályokat az agrártárca, 

amikor a vidékfejlesztési támogatások megkurtítását javasolta – állapította meg lapunkhoz eljuttatott 

tegnapi közleményében a gazdakörök országos szövetsége és több mint húsz civil szervezet. Az alá-

írók között van a Vidék Parlamentje is, melynek elnöke információink szerint Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnök tanácsadói köréhez tartozik. A társadalmi szervezetek felszólítják a kabinetet a Brüsz-

szelbe már benyújtott átcsoportosítási kérelem azonnali visszavonására. Megállapítják: a Földműve-

lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vezetése szándékosan szembeállítja a sertés- és ba-

romfitartókat az agrár-környezetvédelmi támogatásból részesülőkkel. A tárca többször hivatkozott 

arra, hogy a vidékfejlesztéstől elvonni kívánt 14 milliárd forintot elsősorban az állattenyésztők szá-

mára csoportosítanák át, olyan beruházásokra, amelyek környezeti célokat szolgálnak. Ilyen megol-

dás azonban nem létezik. A szakminisztérium újévtől leállította az agrár- és vidékfejlesztési pályáza-

tok befogadását, többek között azokat is, amelyek az állatjóléti fejlesztéseket szolgálták volna. Mint 

már megírtuk, a vidékfejlesztési pénzek átcsoportosítását – így a kormány döntését – sem az SZDSZ, 

sem a szocialista politikusok egy része nem támogatja. 

 

Nánási Tamás  
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6.5.23. Beszélgetés dr. Ángyán József professzorral 
(2005. január 8. 14.05, Kossuth Rádió, Oxigén, Műsorvezető: Balogh István, 
Riporter: Berecz Béla) 

Balogh István: - Az Apajpusztán Szomor Dezsőtől hallott történet nem hagyott aludni, ezért 

megkértem Berecz Béla kollégámat, hogy kérdezze meg a vidékfejlesztés talán legjobb magyar tu-

dósát, valóban ennyire kétségbeejtő-e a vidéki Magyarország helyzete? Vajon a tudomány embere 

milyen jövőképet tud fölvázolni a rendelkezésére álló információk alapján? 

Berecz Béla: - Dr. Ángyán József professzor urat, a Szent István Egyetem Környezet- és Táj-

gazdálkodási Intézetének igazgatóját én optimista embernek ismertem meg eddig. A magyar vidék-

fejlesztés misszionáriusának is nevezik szakmai berkekben. Viszont most, ahogy találkoztam pro-

fesszor úrral, nagyon szomorúnak tűnt. Mi a szomorúságának az oka? 

Dr. Ángyán József professzor, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Inté-

zetének igazgatója: - Szomorú aktualitása van tulajdonképpen a mostani beszélgetésünknek és ez 

pedig az, hogy a földművelési és vidékfejlesztési tárca az épphogy induló Nemzeti Vidékfejlesztési 

Tervünk ez évi és jövő évi költségvetésének jelentős csökkentésére készül. Hadd mondjam el a konk-

rét számokat is. 2004-ben 56 milliárd Ft állna rendelkezésre, amit el tudnánk költeni vidékfejlesztésre, 

és ebből 14,2 milliárdot szándékozik a tárca elvonni. Ez 25%-os csökkentést jelent. 2005-ben az épp 

tárgyalás alatt lévő költségvetési törvényben az elfogadott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv költségve-

téséhez képest, amelyben 64 milliárd Ft, tehát növekvő összeg állna rendelkezésre a vidékfejlesztésre, 

már csak 44 milliárdot találunk, tehát 20,3 milliárddal csökkenteni tervezi 2005-ben a tárca a vidék-

fejlesztésnek a keretét. Ez 31%-os csökkentést jelent. Tehát összességében a két vagy alig másfél év 

alatt 120 milliárdról 86 milliárdra csökkentené a tárca a vidékfejlesztés forráskereteit. Ez összesség-

ében 29 %-os csökkentés. Azt gondolom, hogy egy induló új irány, az európai fejlődésnek megfelelő 

irányt szolgáló források esetében ez nagyon szomorú folyamatokat jelez. 

B.B.: - A szaktárca minisztere mivel indokolja ezt az elvonást? 

Ángyán József: - Az indokai többfélék. Szomorú a dologban az, hogy a miniszter urat nem 

megfelelően tájékoztatták, mert az indokoknak szinte mindegyike téves, nem állja meg a helyét. Az 

egyik fontos indok, hogy az EU-források lehívása veszélybe kerülne, hogyha vidékfejlesztésen ma-

radnának ezek a források, merthogy kicsúsztunk az időből. Tudni kell, hogy a pénzügyi megállapodás 

az Európai Közösséggel a vidékfejlesztés forrásainak felhasználására a 2004-2006-os időszakra vo-

natkozik, és ezen belül bármikor fölhasználhatjuk ezeket a forrásokat. Tehát egyszerűen nincs olyan 

veszély, hogyha december 31-ig nem kötjük le a forrásokat, akkor ez elveszne. Olyan ütemben tudjuk 

fölhasználni, ahogy a gazdák érdeklődnek. És itt a másik bökkenő, a gazdák ugyanis annak ellenére, 

hogy szinte alig tudnak ezekről a lehetőségekről, nagyon nagy érdeklődést mutatnak a vidékfejlesz-

tésben támogatható területek iránt. Egy példát hadd mondjak, ez az agrár-környezetgazdálkodás te-

rülete, amely már 2 éve zajlik Magyarországon, tehát ma már a harmadik évét éli ez a program és 

ennek megfelelően nagyon gyorsan növekszik az iránti megnyilvánuló érdeklődés. 2002-ben 4500, 

2003-ban 7500 pályázó volt, és az idei évben ez a szám ez 32 ezer fölé növekedett. Tehát négyszerese 

az elmúlt évi érdeklődésnek. A forrásigénye is ugyanilyen mértékben növekszik. Az eddigi feldolgo-

zás szerint – még zajlik a feldolgozása ezeknek a beérkezett kérelmeknek – több mint 45 milliárd a 

forrásigénye. Emlékezzünk, 56 milliárd a teljes kerete az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfej-

lesztés egész területén. Tehát egyedül az agrár-környezetgazdálkodás majdnem fölhasználja a teljes 

vidékfejlesztési keretet. Úgyhogy az az indok, hogy nem tudnánk lekötni a vidékfejlesztésben és ve-

szélybe kerülnének ezek a források, ez nem állja meg a helyét. Azt is fölhozzák, hogy miután egy új 

rendszerről van szó és a gazdák nem szoktak még ehhez hozzá, ezért nem fogják tudni teljesíteni 

ennek a követelményeit. Szeretném jelezni, hogy ez már a harmadik éve zajló program. Tehát a gaz-

dák tudják, hogy mire vállalkoznak. Egyébként is furcsának tartom azt az érvelést, hogy a gazdák ne 

lennének alkalmasak teljesíteni ezeket a követelményeket. Ha egyébként ez így lenne és ha a gazdák 

tájékozatlanok lennének, akkor valószínűleg fölvethető a kormány felelőssége is ennek a helyzetnek 

a kialakulásában. Az, hogy a gazdák nem készültek volna föl, ez részben a kormány felelőssége, 
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részben pedig nem állja meg a helyét, mert a gazdák egy része kiválóan tudja, hogy milyen rendsze-

rekre vállalkozik. Ismeri már ezeket a gazdálkodási rendszereket, annak ellenére, hogy a kormány 

maga ehhez nem sok segítséget adott a gazdáknak. Megdöbben az ember, és valóban erre kell gon-

doljon, hogy miniszter úr valószínűleg tényleg rossz tanácsadókra hallgat, mert ezek a források az 

állattenyésztés elmaradt kifizetésének pótlására nem használhatók föl. Miniszter úr azt nyilatkozta 

ezzel kapcsolatban, hogy azért jó, hogy sikerül ezeket a forrásokat innen átcsoportosítani, merthogy 

a nehéz helyzetben lévő sertés- és baromfitenyésztők majd ebből fognak olyan támogatást kapni, amit 

egyébként az EU-tól nem kaphatnának. Jelezni szeretném, hogy ez EU-forrás, ennek 80%-a a vidék-

fejlesztésben európai forrás. Ezek a források egyedül az ún. gabona-, olaj-, fehérje-, rostnövény tá-

mogatásra lennének fölhasználhatók, ha átcsoportosítja. Tehát ebből egyetlen egy fillért nem tudnak 

megszerezni az állattenyésztők. Én pontosan tudom milyen nehéz helyzetben vannak az állattenyész-

tők. Pontosan értem, hogy források kellenének, de sajnos ebből a forrásból ezt miniszter úr nem tudja 

megoldani, ehhez egészen biztosan nem fog az Európai Közösség hozzájárulni. Ellenben, az állattar-

tás minden ágazatának a támogatási formái a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben találhatók. Tehát épp 

abban a tervben, ahonnan most a forrást miniszter úr és a tárca vezetése éppen el szeretné venni. Hagy 

mondjak néhány példát. A márciusi kormányülés anyaga fogalmaz úgy, hogy a sertés-, a baromfi- és 

a tejvertikumban 45 ezer család valószínűleg tönkremegy, nehéz helyzetbe kerül, így fogalmaz a kor-

mányanyag. Azért, mondja ez a kormányanyag, mert nem felelnek meg az EU állatjóléti és higiéniai 

követelményeinket. Hát kérem, a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben külön ilyen jogcím van, hogy az 

EU állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés. Nem azt kell mondani, hogy tönkre-

mennek ezek a gazdák, hanem azt kell mondani, itt a vidékfejlesztés, segítünk, hogy hozzáférjetek és 

próbáljatok megfelelni az Európai Unió követelményeinek. Vagy mondok még más állattartási példát 

a vidékfejlesztési tervben. Itt lehet a gyepgazdálkodás és a gyepre alapozott legeltetéses állattartási 

rendszereket támogatni. Bármelyik állatfaj támogatható, tehát nem kiemelt állatfajokra vonatkozik 

ez. Itt lehet az ökológiai állattartási rendszereket támogatni, lehet az őshonos állatfajták tartását tá-

mogatni vagy a vizes élőhely programban lehet a halgazdálkodást, a nehéz helyzetben lévő halászokat 

támogatni.. Ezek mind-mind az állattartás megerősítését, megmaradását szolgálják, és ezek mind-

mind a vidékfejlesztés intézkedései. A három fő érv ez volt, és sajnálatos módon ezek közül egyik 

sem állja meg a helyét. A pénzlehívással kapcsolatban Franz Fischler, EU-főbiztos írt levelet mi-

niszter úrnak, miután miniszter úr érdeklődött az iránt, hogy átcsoportosíthatja-e Magyarország ezek 

a forrásokat? És Franz Fischler világosan leírja, hogy milyen komplikált eljárással jár, hogyha eze-

ket a forrásokat, miután jóváhagyták már a vidékfejlesztési tervünket és a teljes 3 éves költségveté-

sünket, milyen komplikált és az egész célrendszer újrafogalmazását jelenti, hogyha ezt a 14 milliárdot 

most át akarnánk máshova csoportosítani. Éppenséggel ez veszélyezteti a források lehívását, és nem 

az, hogyha ott hagyjuk a vidékfejlesztésen. Ott használjuk föl, ahol a nemzeti vidékfejlesztési terv ezt 

lehetővé teszi számunkra. 

B.B.: - Professzor úr, Ön szerint milyen erők hatnak a kormányra, hogy ilyen intézkedéseket hoz 

az EU-s pénzügyi keretek fölhasználására? 

Ángyán József: - Modern kétpártiságnak lehet ezt a dolgot nevezni, Corten ezt legalábbis így 

mondja, ahol is a tőkeérdekek ütköznek a helyi közösségek érdekével. Nagyon jól körvonalazható az 

a szűk érdekcsoport, amely úgy látszik nagyon erős érdekérvényesítő képességgel rendelkezik. Ez a 

nagyüzemi agráripari lobbi. És ezen belül is elsősorban a legjobb adottságú területeken gazdálkodó 

GOFR-növényekkel, gabona-, olaj-, fehérje- és rostnövényekkel foglalkozó nagyüzemi agráripari 

lobbi. Már a kormányoldalon is elhangzanak olyanok, hogy akár 100-nál is kevesebb lehet az a fő 

érdekelt, aki ezekhez a forrásokhoz hozzá akar jutni. Én végtelenül sajnálom miniszter urat ebben a 

helyzetben, mert annak idején én másképp ismertem őt meg. Együtt végeztünk Gödöllőn az egyete-

men, 2 évvel utánam végzett ugyancsak Gödöllőn a Gépésmérnöki Karon, majd később is dolgoztunk 

együtt. Én végtelenül sajnálom őt, hogy ez a létszámát tekintve szűk érdekcsoport érzésem szerint 

kezében tartja a folyamatokat, és a forrásokat megpróbálja elterelni. Erre utal az, hogy olyan dolgokba 

is belehajtja a tárcát, amelyek egyáltalán nem állják meg a helyüket. Pl. az állattartás támogatását 

próbálják hangsúlyoztatni a tárcával, miközben az állattartásra ezek a források nem használhatók föl. 
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Valószínűleg megvan ennek a 14 milliárdnak a helye, de az nem az, amit miniszter úr ma hangoztat, 

mert az nem lehetséges. Azon a területen nem lehet felhasználni a forrásokat. 

B.B.: - Professzor úr, ha az Ön által említett lobbi győzedelmeskedik, akkor egyáltalán lehet még 

Magyarországon, a magyar vidéken környezet- és tájgazdálkodásról beszélni? 

Ángyán József: - Szomorú jövőkép rajzolódik ki, hogyha nem sikerül a vidékfejlesztés irányá-

ban fölhasználni ezeket a forrásokat. Annál is inkább szomorú, mert mi ragyogó agroökológiai adott-

ságokkal rendelkezünk, ami egy sokszínű, minőségi termelést tenne lehetővé szemben az iparszerű 

tömegtermeléssel, amely irányba ez az egész folyamat tolja a magyar mezőgazdaságot és vidéket. 

Környezeti és természeti értékekben rendkívül gazdag ráadásul a Kárpát-medence. A vidéki térsége-

inkben ugyanakkor komoly munkanélküliséggel, foglalkoztatási problémákkal is küzdünk, és ha eh-

hez még hozzávesszük, hogy a piaci körülmények is arra intenek bennünket, hogy ne a tömegáruk 

termelésével foglalkozzunk. Nekünk egy ún. többfunkciós mezőgazdaságot kellene megvalósítanunk 

Magyarországon, ami úgy állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges, biztonságos élelmi-

szert, hogy közben megőrzi a tájat, az élővilágot, vízbázisainkat, talajainkat és közben munkát, meg-

élhetést ad a vidéki közösségek számára. 

B.B.: - Professzor úr, ennek az intézkedésnek az ökológiai vagy ha esetleg külön kiemeljük, a 

humán ökológiai vetületei milyen torzulásokat szenvednek el, hogyha ez az intézkedés marad élet-

ben?  

Ángyán József: - Ha most abból indulunk ki, hogy nekünk egy több funkciós mezőgazdaságot 

kéne itt megvalósítanunk, egy területfedő mezőgazdaságot, ami az egész területünkön jelen van, nem-

csak a jó adottságú térségeinkben, hanem a gyengébb adottságú területeken is jelen van, ha a kis- és 

közepes méretű családi gazdaságok dominanciájára épülő mezőgazdasági szerkezetben gondolko-

dunk, ahol a piaci versenyben úgy tudja ez a szerkezet megállni a helyét, hogy minden eszközzel 

támogatjuk az összefogását, a termékpályás szövetkezését ennek a szerkezetnek, akkor azt kell mon-

danunk, hogy ez csak akkor valósítható meg, hogyha a vidékfejlesztés ezekhez a területekhez nyújtott 

támogatásait igénybe vesszük. Ha ezektől vonjuk el a forrásokat, akkor ez a jövőkép ellehetetlenül, 

és akkor egy teljesen más jövőkép rajzolódik ki. Ez az a bizonyos dél-amerikai agrármodell, a maga 

nagy latifundiumaival, a monokultúrás tömegtermelő gazdaságaival, amelyek tőkés befektető társa-

ságok kezében vannak, ahol a tőkés vagy a tőkebefektető társaság maga nem is helyben van, hanem 

csak alkalmazottakat vesz igénybe a helyi közösségből. Néhány embert kiválogat a falu társadalmá-

ból, a többieknek el kell hagyniuk a terepet. Nem tudom, hogy ezt az egész társadalom hogyan fogja 

megélni. Nem tudom, mi lesz annak a következménye, mondjuk a városokra és a városkörnyékre is, 

hogyha az a ma még 5-600 ezer család, aki részben vagy egészben a mezőgazdaságból él, kénytelen 

lesz elhagyni a vidéket. De mondok egy más aspektusát: ahol csak a tőkeérdekek működnek, ott sem-

miféle szerepe nincs a természeti értékeknek. Tudniillik, ha egy gazdasági ágazat csak a tőkebefek-

tetés hatékonysága mentén szervezi meg a gazdálkodását, egyszerűen hatékonysági szempontból nem 

veheti figyelembe se a természeti értékeinket, se a talajainkat, se a vízbázisainkat. Annak a Kárpát-

medence környezeti értékeire, talajaira, vízbázisaira, élővilágára is katasztrofális következményei 

lesznek. 
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6.5.24. Felezték a zöldpénzt 
(2005. január 14., Szabad Föld) 

Vihart kavart a kormány döntése, amely nyolcmilliárd forinttal rövidítette meg a vidékfej-

lesztési költségvetés környezetkímélő technológiákhoz adható keretét. 

A kormánykoalíción, sőt a nagyobbik kormányzó párton belül is komoly feszültséget okozott a 

kormány decemberi döntése, amely szerint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tavalyi keretéből 14,2 

milliárdot átcsoportosíthat az agrártárca, elsősorban az uniós támogatásban nem részesülő sertés- és 

baromfitartás támogatására. A javaslatot az Európai Uniónak is jóvá kell hagynia, de a két évvel 

ezelőtti koppenhágai csatlakozási megállapodás lehetőséget ad e lépésre. 

Az elképzelést már a beterjesztés előtt élesen bírálta több természetvédelmi szervezet (és termé-

szetesen az ellenzék), a kisebbik kormánypárt pedig azonnali koalíciós egyeztetést sürgetett az ügy-

ben, ami azonban elmaradt. A döntést meghozó kormányülésen Persányi Miklós környezetvédelmi 

miniszter végül hiába ellenezte a javaslatot, a döntés megszületett. Azóta több szervezet keményen 

követelte a rendelkezés visszavonását, s ugyanezt tette Jüttner Csaba, a szabad demokraták ország-

gyűlési képviselője, sőt a szocialisták zöld munkacsoportjának vezetője, a parlamenti mezőgazdasági 

bizottság volt elnöke, Orosz Sándor is. 

Áll a bál - de miért is? 

Az említett átcsoportosítási összeg nagyobb része, nyolcmilliárd forint a környezetkímélő gaz-

dálkodásra szánt pénzt (19 milliárdról van szó) csökkenti, és ezzel gyakorlatilag kihúzza a talajt a 

tavaly év végén épphogy beindult "zöld-gazdálkodási" pályázati forma alól. A vita a zöldszervezetek 

álláspontja szerint két támogatási filozófia harcát tükrözi. Az egyik a hagyományos - állításuk szerint 

életképtelen - állattartás piaci jellegű termelését segítené, a másik pedig az úgynevezett fenntartható 

gazdálkodás viszonyait jelöli meg. A zöldek álláspontja szerint ez utóbbira kell a magyar agráriumnak 

minél gyorsabban és minél nagyobb arányban átállnia, mert ez a gazdálkodási forma egyrészt kiemelt 

támogatásban részesül az uniós forrásokból - egy hazai szubvenciós forinthoz négy brüsszeli kapcso-

lódik -, másrészt azt a szemléletet testesíti meg, amely szerint a mezőgazdaság többet jelent egyszerű 

termelési folyamatnál: megőrzi a vidéki életformát és a környezet természetes állapotát is. 

A szaktárca ezt nem is vitatja, de a nemzeti hírügynökséghez eljuttatott közleménye szerint "az 

új logikájú rendszerre tavaly még nem volt idejük felkészülni a gazdáknak, ezért az agrár-környezet-

gazdálkodásra szánt pénzek felhasználása kétségesnek látszott". Németh Imre miniszter lapunknak 

úgy fogalmazott: szó sincs arról, hogy hosszú távon lemondana a minisztérium a természetkímélő 

gazdálkodás támogatásáról. Az uniós támogatási rendszer tervezett változásai is ezt a lehetőséget 

helyezik előtérbe. Ám - érvelt a miniszter - a magyar agrárgazdaság jelenleg átmeneti állapotban 

működik, s a kormánynak a különböző támogatási célok között fontossági sorrendet is meg kell álla-

pítania. Az uniós rendszerből kiszoruló sertés- és baromfitartók számára is segítséget kell nyújtani 

átmenetileg - arról nem is beszélve, hogy az átcsoportosított támogatások nagyobb része éppen a 

környezetkímélő technológiák, az élelmiszer-biztonsági, illetve állatjóléti beruházások beindítását 

célozza majd. A miniszter jelezte: e területen az alapvető fejlesztések határideje 2006 vége, s aki 

addig nem képes érdemi lépéseket tenni, az egészen egyszerűen csődbe kerül. Ebben pedig egyetlen 

kormány sem segédkezhet - mondta Németh Imre -, különösen azért, mert a most komoly nehézsé-

gekkel küzdő állattenyésztési szektorban a kis- és középvállalkozások tízezrei kerülhetnének kilátás-

talan helyzetbe, ha a kilábaláshoz nem kapnak valamilyen segítséget. Az állattartás megerősítése ezen 

túl azért is fontos, mert a tavalyi gabonatermesztési eredmények tükrében nyilvánvaló, hogy a hazai 

abrakfogyasztást növelni kell. Hosszú távon Magyarország képtelen lesz akkora felesleget kezelni, 

mint amekkorát 2004-ben a magtárakba hordtak a gazdák. A javaslat tehát lényegében a gabona-hús 

termelési egyensúly visszaállítását célozta. Hozzátette: a támogatásátcsoportosítási kérelem egyéb-

ként egyáltalán nem számít kirívónak, a tavaly csatlakozott tagországok csaknem mindegyike hasonló 

igénnyel lépett fel az európai közösség illetékes fórumainál. 



 

 321 

Lapunknak a döntés előkészítésében részt vevő egyik magas beosztású szakember ugyanakkor 

azt is elismerte, hogy a szaktárca kényszerhelyzetben tett javaslatot az átcsoportosításra. "A könnyebb 

irányba léptünk" - fogalmazott, érzékeltetve, hogy a határozatot bírálóknak elvileg igazuk van, de az 

állattenyésztés piaci viszonyainak ismeretében jelenleg más megoldás nem kínálkozott a baromfi- és 

sertésszektor átmeneti megsegítésére. 
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