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KÖSZÖNTŐ

Néha meg kell állnunk, hogy számba vegyük, hol is vagyunk, hova is akarunk eljutni . Ezek 
a megállók lehetnek ünnepek vagy szakmai számvetések, de akár ezek együttese is történ-
het . Ilyen „megálló”, ünnepi esemény volt a 2022 . február 16-án az Agrárminisztérium és a 
Magyar Közgazdasági Társaság közös rendezésében, „Utunk az indulástól céljaink eléré-
séig – megújuló vidék, megújuló agrárium, SAPARD20” címmel tartott szakmai konferen-
cia, amely együttesen szolgálta a megemlékezés, a számvetés és a jövőbe tekintés céljait .

A fenntartható vidék és agrobiznisz, valamint a pénzügyi, gazdasági megfontolások 
szorosan összetartozó fogalmak, hiszen a mezőgazdaság és élelmiszeripar egészére 
különösen igaz, hogy a befektetési és finanszírozási döntések közvetlen kölcsönhatásban 
állnak a gazdasági és környezeti fenntarthatósággal . A valós fenntarthatóság érdekében 
hasznos a tiszta gondolkodás és az érintett szereplők együttműködése . Az idén 128 éves 
Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztá-
lyán keresztül hosszú évek óta szoros szakmai kapcsolatot ápol az Agrárminisztérium-
mal . Ez a valóban élő és kölcsönös szakmai kapcsolat a partnerségre épül, amelyben 
a szabályozási oldal egyrészt nyitott az MKT gazdálkodásra irányuló javaslataira, más-
részt – egyebek mellett – közös rendezvényekkel, előadókkal és képzési együttműködés-
sel is segíti az MKT ágazati szakosztályának munkáját .

Az Agrárminisztérium és az MKT kitűnő szakmai kapcsolatát bizonyítja a nagy érdek-
lődés mellett megtartott, februári rendezvény is . Az Agrárminisztérium Kupolatermének 
100 fős kapacitása korlátot jelentett a részt venni szándékozók számára . A téma aktua-
litására és a konferencia iránti, fokozott érdeklődésre tekintettel úgy döntöttünk, hogy 
az ott elhangzott gondolatokat aktualizálva és kibővítve még szélesebb kör számára is 
elérhetővé tesszük . E kötet gerincét tehát a februári rendezvény előadásai adják, ugyan-
akkor a 2022-es rendkívüli év eseményei indokolták a frissítést és a kitekintés horizontjá-
nak kibővítését . Ebben a kitekintésben a vidék boldogulását és az agrobiznisz alakulását 
jelentősen befolyásoló hatékonyság, a külső finanszírozás és biztosítékai, a szezonális 
munkanélküliség és a precíziós mezőgazdaság aktuális kérdéseit vették sorra a szerzők .

A konferencián elhangzottak, valamint e könyv írott anyaga és persze a régi képek 
hatására előjönnek az emlékek a 20 évvel ezelőtt történtekről: a Közös Agrárpoliti-
kára való felkészülés fázisairól és a SAPARD Program indulásával kapcsolatos  
ki hí  vá sokról . Ugyanakkor a konferencia céljának megfelelően a rövid ünnepi megemlé-
kezésen túl mind a konferencián, mind pedig e kötetben világos képet kívántunk nyújtani 
közös céljainkról és az azok eléréséhez vezető útról . Bízunk beenne, hogy ehhez a kötet 
hasznos útravalót biztosít . Vegyék kézbe, forgassák és adják tovább . Az elvégzett szám-
vetés is mutatja, hogy van tennivalónk bőven!

 Pleschinger Gyula  Dr. Nagy István
   elnök miniszter
     Magyar Közgazdasági Társaság  Agrármisztérium
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MEGNYITÓ

Farkas Sándor1

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Kollégák!

Egy vidékfejlesztés témában meghirdetett szakmai nap megnyitására kaptam a felké-
rést, amely a kezdetektől napjainkig kíséri végig a magyar vidékfejlesztési támogatás-
politikák alakulását. De ha arra gondolok, hogy hol tartunk ma, hogy mennyire szívén 
viseli Magyarország Kormánya a vidék sorsát, hogy milyen kiemelt szerepet szán a 
vidéknek az ország jövőjében és milyen mértékű forrásokat juttat el akár a legtávo-
labbi településekre is, azt kell hogy mondjam: a mai nap egy ünnepi alkalom is egy-
ben. Ünnep nekünk, a magyar vidékért dolgozó szakembereknek, és ünnep az egész 
országnak.

De tekintsünk vissza a kezdetekre. A 2000-es évek elején a globalizálódott gaz-
daság körülményei között az integrált vidékfejlesztés nagy kihívást jelentett az éppen 
bővülő Európában. Az Unióba igyekvő Magyarország esetében is az új rendre való 
felkészüléskor létfontosságúvá váltak az aktív partneri viszonyok, a helyi lakosok, 
szakemberek és hivatalnokok közötti tudás- és tapasztalatcsere. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk következtében országszerte egyszer-
re nőtt meg a gyors felzárkózás és a hosszútávon fenntartható vidékfejlesztés iránti 
igény. Mindkét, akkor látszólag egymásnak ellentmondó célhoz a legfontosabb eszköz 
a közös tervezés volt, amit követnie kellett a hosszú ideig tartó megvalósításnak. 

Hazánk, és benne a magyar mezőgazdaság Európai Uniós csatlakozásra való 
felkészülésében mérföldkő volt a SAPARD Program elindulása és az azt végrehajtó 
SAPARD Hivatal felállítása. Ez alapozta meg a 2004-től hazánkban is bevezetésre 
kerülő Közös Agrárpolitika működését mind az államigazgatás, mind a gazdálkodók 
oldaláról. Nem túlzás azt állítani, hogy a Közös Agrárpolitika keretében működő intéz-
kedések végrehajtásának intézményrendszerében ma is meghatározók a 20 évvel 
ezelőtti döntések, az akkor kijelölt út.

A program csatlakozás előtti forrásátadást jelentett, így a tevékenységünket az 
EU, a pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, nagyon szigorúan és folyamatosan 
ellenőrizte. Ezáltal ez a teljes jogú tagságunkra való felkészülés meghatározó állo-
mását jelentette. A SAPARD Hivatal volt az egyetlen hivatal a magyarországi intéz-
ményrendszerben, amely ilyen szigorúan ellenőrzött eljárást követően kezdhette meg 

1Farkas Sándor, Agrárminisztérium, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár 
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működését. Jól jelzi ez az akkori feladat nagyságát és azt, hogy miért is emlékezünk 
ma erre. 

A Módszertani felkészüléssel párhuzamosan zajlott az intézményfejlesztés és 
a humán erőforrás kapacitás kiépítése is. 2001. január–februárjában megnyíltak a 
SAPARD Hivatal Regionális Irodái. Nagy öröm volt számomra, hogy 2001. február 
11-én személyesen adhattam át a szegedi irodát.

Az agrárgazdaság és a vidéki területek problémáinak figyelembe vételével az EU 
vidékfejlesztési elveit leképezve akkor 3 prioritást jelöltünk ki:

 y az agrárgazdaság versenyképességének növelését,
 y a környezetvédelem szempontjainak előtérbe helyezését,
 y és a vidéki térségek adaptációs képességének elősegítését.

Ezek mind fontos, azóta is élő és erősödő, vezérfonalként szolgáló prioritások
A támogatás eredményeként többek között 76 ezer kW kapacitású erőgép beszer-

zése, 190 ezer tonna gabonatároló kapacitás kialakítása, 88 ezer szarvasmarha- és 
450 ezer sertésférőhely felújítása valósult meg, továbbá 124 faluban építészeti érték 
megőrzését, felújítását támogatta a program.

Fontosnak tartom azonban, hogy ne csak a múltról, hanem a jövőről is beszéljünk. 
Az Agrárminisztérium a következő évekre vonatkozó agrárpolitikai elképzeléseit a 
Megújuló vidék, megújuló agrárium programban foglalta össze. 

Ez a program a magyar vidék gazdaságának gerincét adó mezőgazdaság és élelmi-
szertermelés teljes modernizációját célozza. Nemzetközi mércével mérve is verseny-
képes, erőforrás-hatékony, magas hozzáadott értéket termelő és innovatív mezőgaz-
daságot és élelmiszeripart kívánunk létrehozni, amely minden eddiginél ellenállóbbá 
válik a külső gazdasági sokkhatásokkal és a termelést közvetlenül sújtó természeti 
tényezőkkel szemben.

Ehhez történelmi lehetőséget kínál a Kormány azon döntése miszerint az uniós jog 
adta maximális mértékben, 80 százalékban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást 
az uniós fejlesztési forrás mellé. A 2021-2027-es időszakban a KAP I. pillére kere-
tében 3400 milliárd forintot, a II. pillér tekintetében 4265 milliárd forintot fordítunk 
a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére, mely az 
előző hét éves ciklusban rendelkezésre álló források háromszorosa. Ez olyan moz-
gásteret enged a magyar agrárpolitika és a vidékfejlesztés számára, amely korábban 
elképzelhetetlen mértékű volt.

Fontos mérföldkő volt, hogy 2021 végén benyújtottuk a KAP Stratégiai Tervet az 
Európai Bizottsághoz, amely a jóváhagyás után, várhatóan 2022 második felében 
lép érvénybe. Hadd emeljem ki, hogy a magyar KAP Stratégiai Terv elkészültét pre-
cedens nélküli összefogás és közös munka előzte meg. Termelők, érdekképviseleti 
szervezetek, kutatóintézetek, valamint a végrehajtásért felelős kifizető ügynökség és 
a minisztérium együttes erőfeszítései eredményeképpen állt össze és került véglege-
sítésre 2021 utolsó napjaiban. Ennek köszönhetően, véleményem szerint a tervezett 
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intézkedések megfelelnek a magyar agrárgazdaság és a vidéki területek érdekeinek és 
biztosítják egy történelmi léptékű fejlődés lehetőségét.

A vidékfejlesztési támogatásokon belül a gazdaságfejlesztésre szánt forrás aránya 
50%-feletti, ami nagy lehetőséget az agrárgazdaság modernizációjának szempontjá-
ból, egyben az erőforráshatékonyság növelése által a környezeti és éghajlatpolitikai 
célokhoz is hozzájárul. 

Azt is érdemes kiemelni, hogy kifejezetten zöld intézkedésekre 1000 milliárd forin-
tot szánunk, ami jelentősen meghaladja a 2014 és 2020 közötti 700 milliárd forintot.

Bízom benne, hogy a Megújuló vidék, megújuló agrárium program eredményeként 
a magyar agrárgazdaság és a vidéki területek újabb aranykorának lehetünk a tanúi. 
Bízom továbbá abban is, hogy Önök, akik itt ülnek, ugyanazzal az elhivatottsággal és 
lelkesedéssel dolgoznak ezután is a magyar vidék ügyén. Köszönet az eddigi munká-
jukért, mindenért, amit szakmailag és emberileg ennek az ügynek az előmozdításába 
fektettek. Az, hogy ma itt így együtt vagyunk, ékes bizonyítéka annak, hogy nem volt 
hiába, hogy jól dolgoztunk, és hogy Magyarország előre megy. 

Köszönöm a figyelmet!
 

Dr . Zöldréti Attila, a SAPARD Hivatal elnöke kiadmányozza a Működési Kézikönyvet
angol és magyar nyelven

A kép a sikeres akkredikáció szabályozási igényét szemlélteti jól látható nagyságrendben
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 MEGÚJULÓ VIDÉK, MEGÚJULÓ AGRÁRIUM

Feldman Zsolt1

A magyar mezőgazdaság évtizedes távlatban jelentős eredményeket ért el, ami a 
nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulás mellett az élelmezésbiztonság 
garantálásában és a természeti erőforrások fenntartható kezelésében is megmutat-
kozik. Ugyanakkor még jelentős kiaknázatlan növekedési tartalékok azonosíthatók, 
az EU legfejlettebb mezőgazdasággal rendelkező tagállamaitól a termelékenységi és 
versenyképességi mutatók még érdemben elmaradnak. Emellett az elmúlt években 
sokasodó és komplex kihívások érték a mezőgazdaságot, amelyekre hatékony választ 
kell találni.

Mindez átfogó, stratégiai megközelítést, jól átgondolt és célzott intézkedéseket 
követelnek. Ezért alkotta meg az Agrárminisztérium a Megújuló vidék, megújuló agrá-
rium programot. A jelen esszé célja a program hátterének, céljainak és intézkedése-
inek a rövid, lényegre törő, a terjedelmi korlátok miatt a részletekre ki nem terjedő 
bemutatása. 

Eredmények és kihívások

A magyar mezőgazdaság az elmúlt évtizedben uniós összehasonlításban is jelen-
tős fejlődésen ment keresztül, ami megmutatkozik a főbb gazdasági mutatók alakulá-
sában is. Az ágazat kibocsátása 2010 és 2021 között folyó áron a kétszeresére emel-
kedett (+100,3%), ami az EU-ban a legjobb eredmény. Az EU egészében 27,4 száza-
lékkal bővült a mutató. A kibocsátás változatlan áron (ami a mennyiségi növekedést 
mutatja jobban) 2010 és 2021 között 25,5 százalékkal növekedett, ami a hetedik leg-
jobb eredmény a Közösségben (a Balti országok, Írország, Spanyolország és Portugá-
lia után). Az EU-ban 9,0 százalékkal növekedett a kibocsátás volumene.

A gazdálkodók többet költenek fejlesztésekre, ami kedvező a versenyképesség és 
a környezeti teljesítmény szempontjából. A mezőgazdasági beruházások értéke 2021-
ben 542 milliárd forint volt, ez változatlan áron 70 százalékkal haladta meg a 11 évvel 
ezelőttit.

1Dr. Feldman Zsolt, Agrárminisztérium, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár
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1. ábra. A mezőgazdaság kibocsátásának alakulása (milliárd Ft) 

Forrás: KSH, *második előzetes

A bővülő agrár-külkereskedelem pozitívan hat az értékesítési lehetőségekre, és 
kiemelkedő mértékben járul hozzá a nemzetgazdaság külkereskedelmének stabili-
tásához. Az agrár- és élelmiszerexport 2010 és 2021 között 82 százalékkal, a külke-
reskedelmi többlet 67 százalékkal bővült. Utóbbi a 10. legjobb eredmény az unióban. 
Az agrárexport értéke 2021-ben 10,6 milliárd euró, a külkereskedelmi többlet 3,6 mil-
liárd euró volt.

2. ábra. Az agrár-külkereskedelem alakulása (bal tengely, millió euró) és részesedése  
a nemzetgazdaság külkereskedelméből (jobb tengely, százalék)

Forrás: KSH
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Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően növekedett a mezőgazdaság ter-
melékenysége évtizedes távlatban. A mezőgazdaság egy hektárra vetítve 2021-ben 
folyó áron 169 százalékkal több új értéket termelt meg, mint 2010-ben ami, Írország 
után a második legnagyobb javulás az Európai Unióban. Ennek köszönhetően érde-
mi felzárkózás ment végbe az Európai Unióhoz, a magyar mezőgazdaság területi ter-
melékenysége 2010-ben az EU értékének 41 százalékát érte el, 2021-re 67 százalék-
ra növekedett ez az arány. A hektárra jutó hozzáadott érték változatlan áron 2010 és 
2021 között 46 százalékkal bővült, ami a nyolcadik legnagyobb növekedés az EU-ban. 
Ez elsősorban a géppark, és az agrotechnológia fejlődésének, és a tudásátadás terüle-
tén való előrelépésnek köszönhető. 

3. ábra. Az egy hektárra jutó változatlan áron számolt bruttó hozzáadott érték (euró/hektár)

Forrás: EUROSTAT

Már ma is vannak Magyarországon olyan gazdálkodók, akik termelési mutatóikban 
versenyképesek a nyugat-európai élmezőnnyel, de az agrárpolitika fontos feladata a 
gazdálkodók széles rétegei számára a fejlődés feltételeinek a biztosítása.

Ugyanakkor a területi termelékenységben jelentős hullámzás is megfigyelhető, ami 
a termelés volumenének szélsőséges időjárási események miatt bekövetkezett inga-
dozására, illetve az állatbetegségekre vezethető vissza, hiszen ugyanannyi ráfordítás 
mellett egy-egy tavaszi fagy, vagy aszályos időszak kisebb termésmennyiséghez 
vezet. Mindez egyúttal felhívja a figyelmet a termelői kármegelőző rendszerek (öntö-
zés, jégvédelem, fagyvédelem, járványvédelem) és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó 
agrotechnológia fontosságára.

A termelékenység a látványos növekedés ellenére érdemben elmarad a régi tagor-
szágok értékétől, ami ez idáig kihasználatlan fejlődési tartalékra utal.

A magyar mezőgazdaság legfőbb felvevőpiaca a hazai élelmiszeripar. Az ágazat az 
elmúlt években növekvő pályán volt, de még mindig érdemi elmaradás azonosítható 
a versenytársakhoz viszonyítva. A termelékenységben, hozzáadott értékben, az inno-

Feldman Zsolt: Megújuló vidék, megújuló agrárium
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váció területén jelentős előrelépésre van szükség. Ezért a következő időszakban az 
élelmiszeripar átfogó modernizációja jelenti a mezőgazdaság fejlődésének is zálogát.

Az élelmiszerrel való önellátás képessége tekintetében Magyarország nagyon 
jó körülményekkel rendelkezik. Az önellátottság szintje az alapvető élelmiszerekből 
minden esetben 80%-on felüli, ugyanakkor az ország termelési potenciálja ennél is 
magasabb szintet tenne lehetővé.

Az elmúlt években a mezőgazdaság és ezen keresztül az agrárpolitika több súlyos 
kihívással is szembesült, rendkívüli körülmények között kellett, hogy helytálljanak a 
gazdák. Elég a koronavírusra, a rendkívüli időjárási körülményekre, a magas gabona, 
olajos növény, műtrágya és energiaárakra, vagy éppen a társadalom növekvő állatjó-
léti, környezeti és klímapolitikai elvárásaira gondolni. 

Ezek a kihívások is megmutatták, hogy kiemelt fontosságú a lakosság biztonsá-
gos, jó minőségű, nyomon követhető élelmiszerrel való ellátása, ezért a mezőgazda-
ság és az élelmiszeripar stratégiai ágazat. Emellett a mezőgazdaságnak kiemelkedő 
szerepe van a természeti erőforrások megőrzésében, a változatos vidéki táj, a vidéki 
életforma és kultúrörökség megőrzésében, ezért jelentősége jóval nagyobb, mint ami 
a makrogazdasági indikátorokban szerepel.

Egyúttal egyre inkább egyértelművé válik, hogy a fenntarthatóság gazdasági, tár-
sadalmi és környezeti dimenziója között egyensúlyt kell találni, egyiket sem szabad a 
háttérbe szorítani. A természeti erőforrások megőrzése, a klímaváltozás elleni küzde-
lem, illetve az ahhoz való alkalmazkodás, a versenyképes és jövedelmező termelés, a 
generációs megújulás és nem utolsó sorban a lakosság egészséges és biztonságos 
élelmiszerrel való minél magasabb szintű ellátása mind-mind olyan cél, amely csak a 
többivel együtt teljesülhet közép-hosszú távon. 

Megújuló vidék, megújuló agrárium program kidolgozása  
és céljai

A fenti eredményekre építve és a kihívásokra reagálva dolgoztuk ki és indítottuk el 
2021-ben a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” programot. Ennek alapját az adta, 
hogy a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére a 
2021 és 2027 közötti időszakban soha nem látott mértékű forrás áll rendelkezésre. 
A Kormány ugyanis az uniós jog adta maximális mértékben, 80 százalékban biztosít 
nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési forrás mellé. A 2021–2027-es 
időszakban a KAP I. pillére keretében 3400 milliárd forintot, a II. pillér tekintetében 
4265 milliárd forintot fordítunk agrárpolitikai célokra.

Ez a történelmi léptékű forrás szükségessé tette egy jól átgondolt stratégia megal-
kotását, amely lehetővé teszi a források hatékony, jól strukturált és kiegyensúlyozott 
felhasználását.

A Megújuló vidék, megújuló agrárium program jövőképe szerint a gazdálko-
dás jövedelmező és elismert foglalkozássá válik, amely vonzó vidéki környezetben, 

Feldman Zsolt: Megújuló vidék, megújuló agrárium
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modern technológia segítségével és a természeti erőforrások fenntartható felhaszná-
lásával végezhető, eredménye pedig minőségi, versenyképes élelmiszer. 

Ennek a jövőképnek az elérése olyan célok által valósulhat meg, amelyek az alábbi 
pillérekbe sorolhatók: 

I. Gazdasági fejlődés: versenyképesség növelése
II. Minőségi élelmiszerellátás: fenntartható, biztonságos élelmiszerellátás

III. Zöld jövő: a természeti erőforrások megőrzése, a klímaváltozáshoz való hoz-
zájárulás csökkentése

IV. Megújuló vidék: a vidék vonzerejének növelése
A Gazdasági fejlődés pillér tartalmazza azon célkitűzéseket, amelyek a mezőgaz-

daság termelékenységének és versenyképességének, hozzáadott értékének, jövedel-
mezőségének, kivitelének és külkereskedelmi többletének a növelését célozza. Ezen 
törekvések hatására növekszik a lakosság élelmezés-biztonsága, a komplex támoga-
tási programok kiszámíthatóbbá, stabilabbá teszik a termelést, így jobb pozíciók nyíl-
nak piacépítés terén. A pilléren belül az alábbi célok kerültek megfogalmazásra:

1. Kis- és közepes, illetve családi gazdaságok jövedelmezőségének erősítése
2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kiemelt termékpályák kibocsátásának 

növelése
3. Agrárexport növelése és az exportpiacokon a nagyobb hozzáadott értékű ter-

mékek piacainak építése
4. Vidéki megélhetés biztosítása
A pillérbe két intézkedéscsomag, a versenyképes agrárium és a termékpályák fej-

lesztése tartozik. Az előbbi olyan intézkedésekre épül, mint a mezőgazdaság beruhá-
zási támogatásai, az uniós és nemzeti jövedelempótló támogatások és a Mezőgaz-
dasági Kockázatkezelési Rendszer. A termékpályák fejlesztése a termelői szerveze-
tek támogatásán, az exportösztönzésen és a logisztikai infrastruktúra fejlesztésén 
keresztül valósul meg.

A Minőségi élelmiszerellátás pillérbe azok a célok sorolódnak, amelyek hozzájá-
rulnak az élelmiszeripar versenyképességének, erőforrás hatékonyságának és hozzá-
adott értékének a növekedéséhez, valamint az élelmiszer-önellátást egészségesebb 
és fenntarthatóbb fogyasztás mellett hivatottak szolgálni. Ezen felül lényeges elem a 
hazai élelmiszerek fogyasztási arányának növelése, az alapvető élelmiszerekből pedig 
legalább 100%-os önellátottság biztosítása. A program ezt az alábbi célok mentén 
kívánja elérni:

1. Magyar élelmiszer arányának növelése a fogyasztásban
2. Élelmiszer-önellátás, minőségi és biztonságos élelmiszer-előállítás szavatolása
3. Tisztességtelen kereskedelmi és piaci gyakorlatok visszaszorítása
4. Élelmiszer pazarlás csökkentése
A pillérbe az élelmiszerellátás biztonsága és az egészséges és fenntartható élel-

miszerfogyasztás intézkedéscsomagok tartoznak. Az élelmiszerellátás biztonságához 
többek között az élelmiszeripari beruházási támogatások, a laboratóriumfejleszté-
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sek, a nyomon követési és egyéb hatósági nyilvántartások fejlesztése és az állatjóléti 
támogatások tartoznak. Az egészséges és fenntartható élelmiszerfogyasztás olyan 
agrárpolitikai intézkedések által valósul meg, mint a Kiváló Minőségű Élelmiszer véd-
jegy továbbfejlesztése, az iskolagyümölcs és az iskolatej programok, a hazai közétkez-
tetés fejlesztése, és az élelmiszerpazarlás csökkentése. 

A Zöld jövő pillérben megfogalmazott célok a klímaváltozáshoz való alkalmazko-
dást, a klímaváltozáshoz való hozzájárulás csökkentését és a természeti erőforrások 
megőrzésével folytatott, környezetkímélő gazdálkodást segítik elő. A mezőgazdaság 
egyszerre okozója és elszenvedője is a klímaváltozásnak, így egyszerre kell környezeti 
fenntarthatóságát biztosítani, valamint felkészíteni a klímaváltozás következményei-
re. Ezek olyan területeket érintenek, mint az öntözés fejlesztése, üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, a természeti erőforrásaink védelme és erdőtelepítés, 
amelyek az alábbi célokban csoportosulnak:

1. Új vízgazdálkodási irány, a kárpát-medencei vízmegtartás és eljuttatás fejlesz-
tésével

2. Üvegházhatású és légköri szennyező gázok ágazati kibocsátásának csök-
kentése

3. Természeti erőforrások megőrzése
4. Erdőterületek növelése
A pilléren belül két intézkedéscsomag került kialakításra, a klímaváltozáshoz alkal-

mazkodó vízgazdálkodás, és a természetbarát és karbonsemleges agrárium. Az előb-
bihez tartozó főbb intézkedések az öntözésfejlesztési állami és magánberuházások 
támogatására és az öntözési közösségek létrehozásának ösztönzésére irányulnak. 
Utóbbi a környezetkímélő gazdálkodási gyakorlatok támogatását (pl. agrár-környe-
zetgazdálkodási program, ökológiai gazdálkodás támogatása), a genetikai erőforrások 
megőrzését és az erdőtelepítés támogatását foglalja magába. 

A Megújuló vidék pillér teszi teljessé a szakpolitikai programot, ugyanis a vidé-
ki gazdaság megerősítése, a vidéki megélhetés biztosítása, a vidéki települések 
fejlesztése és a generációs megújulás elősegítése elengedhetetlen feltétele az 
agrárgazdaság fenntarthatóságának is és egyúttal fontos társadalompolitikai cél. 
Fontos, hogy a vidék vonzó élettérré váljon a fiatalabb generáció számára is, így 
lehetőség legyen a gazdaságok továbbadására. Ez kulcskérdés az élelmiszerter-
melés biztosítása érdekében. Lényeges továbbá, hogy a fiatal gazdák képzettsége 
megfelelő szintet érjen el, így a XXI. századi, tudásintenzív mezőgazdaságban egy 
olyan generáció veheti át a vidék működtetését, amely modern tudással rendelke-
zik, nyitott az innovációra és ezt alkalmazni is képes. Ezek a törekvések az alábbi 
célokat jelölik ki:

1. Generációváltás elősegítése, fiatal gazdálkodók arányának növelése
2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozók képzettségének növelése
3. Kistelepülési elvándorlás és életszínvonal különbség csökkentése
4. Határon túli magyar gazdálkodó közösségek megőrzésének segítése
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A Megújuló vidék pillérhez a vidéki generációs megújulás és a vidéki kistelepü-
lések megújulása intézkedéscsomagok tartoznak. A vidéki generációs megújulást a 
generációváltás szabályozási környezet kedvezőbbé tételével és támogatásokkal való 
ösztönzése, a közép és felsőfokú agrárképzés fejlesztése, valamint az agrárkutatás és 
innováció támogatása hívatott előremozdítani. A vidéki kistelepülések megújulásá-
hoz az alapszolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése, az agroturizmus fejlesztése 
járul hozzá.

A megemelt forráskeretnek köszönhetően már 2021-ben elindítottunk egy nagy-
szabású beruházás támogatási programot. Összesen a Vidékfejlesztési Program 
keretében 1500 milliárd forint forráskerettel hirdettünk meg felhívásokat 2021-ben. 
A meghirdetett pályázati felhívások sikeresnek bizonyultak, hiszen egyszerűbb 
kiírással, gyorsabb bírálattal sikerült elérni, hogy a nagyszámú támogatást igénylő 
rövid időn belül támogatói okirathoz jusson, fejlesztését megkezdhesse. A program 
hatása már jelentkezik, folyamatosan állnak termelésbe a modern, a XXI. század 
követelményeinek megfelelő mezőgazdasági és élelmiszeripari gépek, épületek, 
terménytárolók.

A Megújuló vidék, megújuló agrárium program várható számszerű 
hatása 

A KAP Stratégiai Tervben foglalt intézkedések megvalósítása esetén a mezőgaz-
daság és az élelmiszeripar gazdasági mutatói kiemelkedő mértékben fognak emel-
kedni, hozzájárulva ezzel a makrogazdaság teljesítményéhez, valamint a nemzetközi 
versenyképesség és az élelmezésbiztonság növekedéséhez. Várakozásaink szerint a 
mezőgazdaság kibocsátása háromnegyedével emelkedik és megközelíti a 6 ezer mil-
liárd forintot, hektárra jutó teljesítménye felével (+53%), míg a munkatermelékenysé-
ge a kétszeresére emelkedik 2020 és 2030 között. Az élelmiszeripar kibocsátása 68 
százalékkal emelkedik és eléri a 6800 milliárd forintot. Az agrárexport értéke eléri a 
15 milliárd eurót (+57%), ezen belül a feldolgozott termékek részesedése 85 százalékra 
emelkedik, ami igen kedvező a hazai hozzáadott érték, az értékesítés biztonság, és a 
foglalkoztatás szempontjából. Az alapélelmiszerek mindegyike esetében elérjük a tel-
jes önellátottságot, aminek stratégiai és nemzetbiztonsági szerepét az elmúlt időszak 
eseményei is kiemelték. 

A mezőgazdasági termelés társadalmi fenntarthatósága szempontjából fontos, 
hogy a fiatal gazdák aránya megkétszereződik és eléri a 20 százalékot, míg legalább 
középfokú mezőgazdasági végzettséggel fog rendelkezni a gazdálkodók fele (2020-
ban 28%). A vidéki elvándorlás megáll és a vidéki lakosság gyarapodásnak indul, amit 
az 1000 főre vetített nettó migrációs ráta 2019-es –1,36-os értékének +0,5-re való 
változása is jelez.
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Összegzés

Az elmúlt évtized eredményeire építve és a jelen rendkívüli kihívásaira választ 
keresve alkotta meg az Agrárminisztérium a megújuló vidék, megújuló agrárium 
programot. Ehhez jó alapot nyújtott a Kormány azon döntése, hogy az uniós jogsza-
bályok által lehetővé tett legmagasabb arányú társfinanszírozást nyújtja 2021 és 2027 
között a Közös Agrárpolitika II. pilléréhez.

A program kiemelt célja a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti 
dimenziói közötti egyensúly létrehozása, mivel ezen célok hosszú távon csak együtt 
érhetők el. Ezért a programban meghatározók a versenyképességet és erőforrás-
hatékonyságot növelő beruházási támogatások, a modern, XXI. századi digitális esz-
közök elterjedésének az ösztönzése. De szintén kiemelt a szerepe a pénzügyi bizton-
ságot nyújtó és a természeti erőforrások fenntartható kezeléséhez hozzájáruló jövede-
lempótló támogatásoknak. Ugyanakkor a XXI. század tudásalapú agrárgazdaságában 
az agrároktatás fejlesztése és az agrárkutatás és innováció támogatása is elenged-
hetetlen, csakúgy mint a generációs megújulás és a vidéki kistelepülések fejlesztése. 

Reményeink szerint a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki területek 
a következő években történelmi léptékű fejlődésen fognak keresztülmenni. 

SAPARD Hivatal Dél-Alföldi Regionális Iroda akkreditációs ellenőrzése
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AZ UNIÓS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 
EREDMÉNYEI ÉS A 2023–2027-ES 

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA FŐ JELLEMZŐI

CÍMŰ VIDEÓÜZENET LEIRATA

Mihail DUMITRU1

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kollégák!

Köszönöm a szervezőknek, hogy meghívtak a SAPARD magyarországi elindításának 
20. évfordulója alkalmából rendezett eseményre. Ez egy fontos évforduló és kiváló 
alkalom arra, hogy visszatekintsünk az általunk elért eredményekre, és várakozással 
tekintsünk az elkövetkező évekre.

Higgyék el nekem, hogy szívesebben vettem volna részt személyesen a rendezvé-
nyen, de a higiéniai körülmények Belgiumban még mindig nem engedik, hogy utaz-
hassak. Remélem azonban, hogy ez hamarosan megváltozik, és lehetőséget kapok 
arra, hogy személyesen is találkozhassak Önökkel.

Engedjék meg, hogy felszólalásomat azzal kezdjem, hogy emlékeztessem mind-
annyiukat az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (174. cikk) meghatározott 
alapvető célkitűzésre az európai területek és különösen a vidéki térségek kiegyensú-
lyozott fejlődéséről.

Az évek során ez a célkitűzés különböző uniós eszközökkel és támogatásokkal 
valósult meg. Ugyan a SAPARD volt az egyik első uniós támogatási alap az csatlako-
zás előtti időben, de 2005 óta a vidékfejlesztési szakpolitika és az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) is alapvető szerepet játszanak a vidéki területek 
társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságának megerősítésében.

Büszkék lehetünk azokra a jelentős az eredményekre, amelyeket a SAPARD segít-
ségével értünk el! Sikeresen felállítottuk a program irányításának a rendszerét, majd 
projekteket finanszírozunk, és létrehoztuk az uniós vidékfejlesztési eszközzel kapcso-
latos kapacitásokat, továbbá széles körben ismertté tettük az Unió vidékfejlesztési 
politikáját. Ezek alapján indult el később az EMVA és a KAP második pillérének a haté-
kony végrehajtása is.

A KAP teljesítményének értékeléséről szóló, nemrégiben közzétett jelentés szerint 
a KAP keretében finanszírozott intézkedések Unió-szerte gazdasági, környezeti és 
társadalmi hozzáadott értéket teremtettek. Ez magában foglalta többek között a vidé-
ki területek szükségleteinek kezelését, különösen a távoli és alacsony népsűrűségű 
területeken, ezáltal erősítve a területi és társadalmi kohéziót.

1Főigazgató-helyettes, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Európai Bizottság
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Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéseknek, de tágabb értelemben a KAP-
finanszírozás továbbgyűrűző hatásainak is köszönhetően megerősödött a vidék, új 
munkahelyeket teremtettünk és fellendítettük a helyi gazdaságot. A KAP-finanszírozás 
alapvető fontosságú volt az infrastruktúra, a szolgáltatások és a konnektivitás javítá-
sához, különösen a távol eső vidéki térségekben.

A vidékfejlesztési politika hozzájárult a generációs megújulás fontos célkitűzésé-
hez is. Egy közelmúltbeli értékelés megállapította, hogy a KAP generációs megúju-
lására irányuló intézkedések javítják a mezőgazdasági vállalkozások teljesítményét, 
ellenálló képességét, valamint a mezőgazdasági üzemeknek az idősebb generációkról 
a fiatalabb generációkra való biztonságos átruházását. A KAP generációs megújulá-
sára irányuló intézkedéseinek hatása azonban a vidéki térségeket akadályozó széle-
sebb körű gazdasági és társadalmi hatásoktól és hátrányosságtól – például az alapve-
tő infrastruktúra és szolgáltatások rendelkezésre állásától – is függ.

E tekintetben a SAPARD és az EMVA jelentős segítséget nyújtott azáltal, hogy 
olyan projekteket finanszírozott, amelyek a magyar vidéket jobbá változtatták. Például 
ilyenek voltak a szennyvíz gyűjtésével, tisztításával és ártalmatlanításával kapcsola-
tos, régóta fennálló problémák megoldását lehetővé tevő szennyvíztisztító telepekbe 
történő beruházások. Vagy olyan induló vállalkozások és beruházások támogatása, 
amelyek segítették a fiatalokat és a vállalkozószelleműeket abban, hogy megvalósít-
sák álmaikat és fejlesszék vállalkozásaikat.

Néhány gondolat az EMVA magyarországi eredményeiről:
 y Csak az elmúlt 6 évben közel 10 000 mezőgazdasági üzem kapott támogatást a 

gazdaságok szerkezetátalakítására és korszerűsítésére.
 y Több mint 27 000 gazdaság részesül kockázatkezelési támogatásban.
 y Az előző programozási időszakban (2007–2013) több mint 4000 munkahely 

jött létre a finanszírozott projekteknek köszönhetően.
A KAP-támogatás jelentős átgyűrűző hatást gyakorol a tágabb értelemben vett 

vidéki gazdaságra, különösen a kevésbé fejlett régiókban. 
A vidékfejlesztési politika eredményeinek felülvizsgálata nem lenne teljes, ha nem 

említem a LEADER-megközelítést. A LEADER a 30. születésnapját ünnepli, és bizto-
san kijelenthetem, hogy a LEADER-megközelítés eredményesen működik, és számos 
helyi közösség számára biztosította fejlesztési szükségleteik és a helyi akcióterve-
ik támogatását. Ennek eredményeként javult a helyi kormányzás, a társadalmi tőke 
megerősödött, és számos projekt valósult meg. 

Összefoglalva, a vidékfejlesztési politika sikeres volt.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy sikerült valamennyi célunkat elérni. Ez nem így 

van, és mind Brüsszelben, mind pedig a tagállamokban Önöknek továbbra is kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a vidéki területeken élő népességre és azt ott működő mező-
gazdasági vállalkozásokra. 

A jövőbeli KAP továbbra is nem kizárólag a mezőgazdasági ágazatra és a mezőgaz-
dasági termelőkre, hanem a vidéki területek fejlesztésére is figyelmet fordít.
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A jövő évtől végrehajtandó új KAP legnagyobb újdonságai a következők: 
 y a két különálló szakpolitikai eszköz – a közvetlen kifizetéseket és ágazati 

beavatkozások, valamint a vidékfejlesztés – a programozás és az eredmények 
követése szempontjából összevonásra kerül;

 y ahelyett, hogy csupán a támogatások felhasználására összpontosítanának a 
tagállamok, a jövőben több hangsúlyt kell helyezni a monitorin tevékenyégre 
abból a célból, hogy egyértelműen megállapítható legyen a tagállamok telje-
sítménye a célkitűzések elérése tekintetében. Természetesen a támogatásokat 
továbbra is az uniós szabályokkal összhangban kell felhasználni, valamint egy-
értelművé kell tenni a KAP-tervben a támogatandó célokat.

Ebben az értelemben már nem beszélhetünk elkülönült politikai eszközként értel-
mezhető vidékfejlesztési politikáról, hiszen a szakpolitika teljes mértékben integráló-
dik a jövőbeli KAP-ba, és a vidékfejlesztési politika valamennyi célkitűzése szerepel 
a KAP célkitűzései között.

Ami az alkalmazott eszközöket illeti, a jelenlegi vidékfejlesztési intézkedések 
– a kockázatkezelés, a beruházások, az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatválto-
záshoz kapcsolódó támogatások – továbbra is érvényben maradnak, hogy csak néhá-
nyat említsünk, de ezeket olyan módon szükséges kombinálni a közvetlen kifizetések-
kel, hogy Magyarország és más tagállamok jobban tudjanak reagálni az előttük álló 
gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásokra.

Mivel e kihívások közül sok nem kizárólag Magyarországra jellemző, hanem Unió-
szerte közös – különösen az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkené-
sével kapcsolatos akadályok: a jelenlegi biztosi testület már a működésének az elején 
javaslatot tett az európai zöld megállapodásra – a zöld és digitális átálláson alapuló 
növekedési stratégiára.

Ezért a Bizottság azt várja el a tagállamoktól, hogy ambiciózusak legyenek, és KAP-
stratégiai terveikben olyan intézkedéseket javasoljanak, amelyek jelentősen hozzájá-
rulnak e kihívások kezeléséhez. 

Magyarország benyújtotta stratégiai tervét, és jelenleg vizsgáljuk annak tartalmát és 
az abban szereplő javaslatokat. A bizottság értékelése kiterjed a KAP valamennyi célki-
tűzésére – a gazdasági fenntarthatóságra, a társadalmi fenntarthatóságra, valamint a 
zöld architektúrára és a zöld megállapodáshoz való nemzeti szintű hozzájárulásra.

Elvárjuk továbbá, hogy Magyarország foglalkozzon a vidéki területek szükségle-
teivel is. Ez mindent olyan fejlesztést magába foglal, amelyek a LEADER keretében 
finanszírozható, de nem csak azok, hiszen a vidéki területek szükségleteit többek 
között a generációs megújulás, de a mezőgazdasági és más vidéki vállalkozások gaz-
dasági fenntarthatóságán keresztül is javítani lehet.

Szeretném megemlíteni azt is, hogy a Bizottság tavaly elfogadta hosszú távú jövő-
kép a vidéki térségek számára megnevezésű és cselekvési tervvel is kiegészített stra-
tégiai keretet, amely iránymutatást ad valamennyi kormányzati szintnek arra vonatko-
zóan, hogy miként lehet kezelni a vidéki területek szükségleteit. A tagállamok minden 
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szinten részt vehetnek a folyamatban, és itt szeretném megemlíteni a vidékfejlesztési 
paktumot, amelynek célja, hogy minél több intézmény és szervezet köteleződjön el a 
saját szintjén a hosszú távú jövőképben foglalt célok eléréséhez. 

Kérem, hogy az Europa.eu honlapon bővebben tájékozódjon a hosszú távú jövő-
képről, a vidéki paktumról és az ezekről szóló közleményben előirányzott egyéb intéz-
kedésekről. Kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot, ha nem találják az erre a célra lét-
rehozott honlapot.
Beszédem végén hálámat szeretném kifejezni a szervezőknek azért, hogy lehetőséget 
adtak számomra az Önök megszólítására, ugyanakkor köszönöm Önöknek a vidék-
fejlesztéshez nyújtott eddigi és jövőbeli hozzájárulásukat. Függetlenül az előttünk 
álló nagy kihívásoktól, biztos vagyok abban, hogy megvannak az eszközeink a vidék-
fejlesztés eredményes megvalósításához, és hogy együtt sikeres leszünk a közös 
munkában!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

SAPARD Hivatal, Országos Értekezlet 2002
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 A MEGÚJULÁS KÖLTSÉGVETÉSI FEDEZETE

Kovács Árpád1

Bevezetés

A cikk a 2022. február 16-án, az Agrárminisztérium és a Magyar Közgazdasági Tár-
saság (MKT) Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztálya szervezésében tartott, 
a magyar agrárfejlődést segítő uniós Special Accession Programme for Agricultural 
and Rural Development (SAPARD) húsz évvel korábbi, sikeres indításának évfordu-
lós konferenciáján elhangzott, azonos című előadás gondolataira épít. 

A meghívás és a szólás lehetőségét az indokolta, hogy annak idején az Állami 
Számvevőszék nemzetközi elismertségének köszönhetően fontos, mondhatjuk az 
EU részéről bizalmi feladatot – akkreditációs vizsgálati szerepet – kapott a magyar 
mezőgazdaság sikeres fejlődését támogató program indításában.2 A program meg-
valósulását, a magyar agrárium sikereit és megoldandó feladatait a konferencia más, 
kiváló előadásai mélyebben elemezték, magam a világgazdaság és hazánk COVID-
válság utáni pozícióiról, a megújulás költségvetési összefüggéseiről beszéltem, s csak 
igen vázlatosan érintettem az uniós és ezen belül is az agrárium területét segítő támo-
gatások néhány pénzügyi jellemzőjét. 

Az előadás időpontjában, bár kevesebb, mint három héttel voltunk az orosz-ukrán 
konfliktus előtt, magam is azok közé tartoztam, akik elképzelhetetlennek vélték, hogy 
a két ország közötti mély ellentétek végül nyílt, óriási veszteségekkel járó, a világ és az 
európai gazdaság pályáját alapvetően megváltoztató háborúhoz vezetnek. Így, noha 
az előadásom címét megtartottam, elkerülhetetlen volt, hogy a jelen írás kiegészül-
jön azokkal a gondolatokkal, amelyek a szomszédunkban zajló krízis világgazdasági 
összefüggéseihez kapcsolódnak, eredményükben átírva a pandémia utáni magyar 
helyreállítás – megújulás – céljait, lehetőségeit és tennivalóit is. A továbbiakban a 
komorabbá vált perspektívák felvázolását, s azt tartottam indokoltnak, hogy rámu-
tassak: a jóval nehezebb körülmények között is megtalálhatók a fejlődés lehetőségei, 
amelyekhez inkább „az eredmények megőrzésének költségvetési fedezete” cím illesz-
kedik.

1 Prof. Dr. Kovács Árpád, Költségvetési Tanács, elnök
2A szerző 1997. december 10. és 2009. december 10. között volt az ÁSZ elnöke. Az ÁSZ jelentés 2001-ben készült el.
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Az igen vázlatosan, hangsúlyozottan személyes véleményként összefoglaltak így 
négy területet érintenek: 

 y Magyarország ukrán és orosz gazdasági kapcsolatait, a háború élelmiszergaz-
dasági következményeit,

 y a globális gazdaság általam látott trendjeit,
 y a magyar agrárium gazdasági szerepét és az uniós támogatásokat,
 y a megújulás költségvetési fedezete: pozíciók, lehetőségek és feladatok.

A továbbiak inkább a pozíciókat, trendeket kifejező ábrákkal, mint szöveges kifej-
tésekkel támasztják alá gondolataimat. Az ábrák minden esetben tartalmazzák a for-
rást, míg a kapcsolódó szöveg a belőlük levont személyes következtetéseket tartal-
mazza, a további hivatkozásokat mellőzve. 

Néhány bevezető gondolat a gazdasági kapcsolatokról a háború 
tükrében

Az ország külkereskedelmi kapcsolataiban a Krím félsziget 2014-es annektálá-
sának következményei a 2022 februárjában megindult újabb orosz agresszió előtti 
hónapokban még kevéssé látszottak. Lásd az 1. ábrát.

1. ábra: Pillanatkép a háború előtti időszakról: Oroszország legnagyobb külkereskedelmi 
partnerei 2021-ben (export és import összesen, millió USA dollárban)

Forrás: kontra.hu, KT Titkárság szerkesztés
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Oroszország partnerei közül messze kiemelkedett Kína, jelentős Németország, 
Hollandia és az Egyesült Államok, valamint a logisztikai-politikai szempontból is fon-
tos Fehéroroszország. Szembetűnő, hogy a közép-kelet-európai (továbbiakban: KKE) 
régió országai alig kerültek be a 10 legfontosabb exportpartner sorába. 

A közép-európai országok Oroszországba irányuló exportja hullámzó volt, legdi-
namikusabban 1999 és 2008 között növekedett, majd a Krím 2014-es annektálása 
után bevezetett nyugati gazdasági szankciók hatására erőteljesen visszaesett, amit 
részleges visszaépülés követett. Az export, ha csak a puszta statisztikai adatot néz-
zük, szerény. A KSH adatai alapján 2021-ben így is csak a teljes kivitelünk kevesebb, 
mint 4%-a talált vevőre Ukrajnában vagy Oroszországban. Ezen belül az ukrán érde-
keltségünk volt nagyobb, mintegy 2,3%. 

A közép-kelet-európai országok elmúlt 25 éves Oroszországba irányuló export-
járól lásd a 2. ábrát.

2. ábra: A KKE régió országainak együttes exportvolumene Oroszországba  
1995-2021 között (milliárd USD)

Forrás: Eurostat, a Portfolio.hu alapján KT Titkárság szerkesztés

A korábbi szankciók miatti export alacsony szintje nem jelenti azt, hogy a magyar 
kivitellel összefüggő veszteségek elhanyagolhatók lennének. Túl azon a magyar 
államháztartást érintő közvetlen terheken, amelyek a menekültek segítésével és a 
honvédelmi költségvetés többlet kiadásaival függnek össze, a mostani, elhúzódó 
konfliktus első hónapjainak tapasztalatai azt mutatják, hogy bár vannak olyan terü-
letek, mint a gyógyszeripar, ahol inkább a kereslet növekedése a jellemző, az orosz 
piacokat az árupiaci szankciók miatt sorra vesztik el a magyar vállalatok.

Ukrajna esetében pedig maga a gazdasági összeomlás, a kkv-szektor érdekeltsé-
geinek ellehetetlenülő működése, a magyar termékek iránti ukrán kereslet draszti-

Kovács Árpád: A megújulás költségvetési fedezete
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kus visszaesése látható. A háború és különösen a szankciós politika hozta embargók 
keményen érinthetik a hazai turizmust is.

Az Orosz Föderációba és Ukrajnába irányú exportunk (ami, mint láttuk közel 4%-a 
teljes kivitelünknek) veszélybe került a háború által, ez önmagában sem jelentéktelen 
a 2022. évi hazai gazdaság teljesítményére nézve. Hozzátehetjük, a szomszédunk-
ban zajló háború közvetve veszélyezteti távol-keleti (kínai és dél-koreai) exportunkat 
is. Mind a termelésből, mind a fogyasztásból hiányoznak most világszerte a háborút 
viselő országokból származó termékek. Keleti irányból az energiabehozatal pedig 
bizonytalanná válhat, illetve kiváltása rendkívül megdrágíthatja az importot, ami így 
együtt már messze nem elhanyagolható gazdasági hatással jár.

Bár a COVID-járvány után az import a KKE országok tekintetében 2021-ben visz-
szatért a 2019-es szint közelébe, ezen országok Oroszországból származó importja 
így is csökkenő tendenciájú maradt, s az agresszió nyomán érvényesített szankciók 
függvényében további radikális csökkenés várható. A behozatal döntő része vezeté-
keken érkező olaj és gáz. Lásd a 3. ábrát.

3. ábra: A KKE régió országainak orosz export-importja és ezen belül az olaj- és gázimport 
súlya a pandémia és az újraindulás időszakában (GDP arányában (%))

Forrás: Eurostat, KSH, KT titkárság szerkesztés, 2021 KT Titkárság becslés

A világgazdaságban már a pandémia és a globális együttműködés további problé-
mái is inflatorikus környezetet okoztak. Már a 2021. év második felétől megfigyelhető 
az energia- és nyersanyagpiaci drágulás, amit a háborús konfliktus következményei 
tovább erősítettek. Lásd a 4. ábrát.
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Hasonlóan árdrágító hatása van a világ élelmezési piacán gondot okozó ukrán vagy 
orosz termékek kiesésének. Összességében hosszabb távon, a szankciók hatástalan-
ságát is bizonyítva – már csak elhelyezkedése, mérete, logisztikai lehetőségei miatt 
is – a gazdasági korlátozások inkább az Orosz Föderációnak kedveznek. A harmadik 
világgal élő kapcsolatai nyitottak, termelő kapacitásai sértetlenek, s például az olaj- 
és gáztermékek, a gabonafélék értékesíthetősége gyakorlatilag korlátlan. Ugyanakkor 
Ukrajna óriási veszteségeket szenved el, várhatóan 2021-ben a GDP-je nem éri el a 
magyar GDP – mintegy 180 milliárd dollár - felét sem, gyakorlatilag megfeleződik 
a gabonaexportja, aminek hatásai ma aligha becsülhetők, a nagy gabonaimportőr 
országokban éhínséget okozva a fejlődő világból újabb, sohasem látott migrációs hul-
lámot válthat ki. 

4. ábra. A TTF-gáz és HUDEX villamos energia határidős árának alakulása (EUR/MWh)

Forrás: Thomson Reuter, Magyarország Konvergencia Programja 2022–2026–2022. április 
Megjegyzés: TTF: holland gáztőzsde, HUDEX: magyar energiatőzsde

Megjegyzem itt, hogy a magyar agrárium a belső felhasználáson túl mintegy ötmil-
lió ember ellátására képes, potenciális lehetőséget jelent élelmiszeripari termékeink 
exportjában, a kieső ukrán kivitel részleges kiváltásában, miközben segítheti az ukrán 
agrárpiaci termékek alternatív – többek között a magyar vasúthálózaton át – történő 
továbbítását. Lásd az 5. ábrát. 

A konfliktus különböző politikai és érzelmi megítélése miatt nem tudni, mennyi-
re gyengül a visegrádiak kohéziója. Kérdés, hogy Európában fennmarad-e az ukrán 
válságot megelőzően, a pandémiához kapcsolódóan bevezetett gazdasági „fegyelmi” 
amnesztia, sőt további kiszélesítése. Az államadósságok növekedése várható, vagy a 
gazdasági stabilitás megőrzésének útját választja az EU. De nézzük előbb a világgaz-
dasági erőviszonyok változásából következtethető trendeket. 
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5. ábra. Egyes ukrán és orosz termékek világpiaci részesedése, az ukrán gabonatermelés  
és kiviteli lehetőségei 

Forrás: ITC, PM-számítás, saját szerkesztés Magyarország Konvergencia Programja 2022–2026 – 2022. ápri-
lis, illetve Lovászy László Gábor: Vége Európa jólétének? Mandiner, 2022. május 5.

Személyes gondolatok a globális gazdaság trendjeiről

A különböző előre jelző, gazdaságelemző intézetek és nemzetközi szervezetek, 
pénzügyi intézmények évek óta jelzik, hogy súlypontváltás zajlik a világgazdaságban. 
Szerintük az ún. E7 – fejlődő országok3 – gazdasági súlya 2050-re lényegesen meg 
fogja haladni az ún. G7 országokét4, ezen belül az európai uniósok részesedése a világ 
GDP-jéből a felére, 15 százalékra csökken. 

Az orosz–ukrán háborút megelőzően általános volt a meggyőződés, hogy a for-
dulópont, a két nagy – mondhatjuk versengő gazdasági hatalmi – blokk erejének 
kiegyenlítődése csak 2030-ra vagy az azt közvetlenül követő évekre várható. Lásd a 
6. ábrát.

3Kína, India, Brazília, Orosz Föderáció, Indonézia, Mexikó, Törökország
4USA, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Japán, Olaszország, Kanada
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6. ábra. Gazdasági hatalomváltás?: az E7 és a G7 országok GDP-je
(ezer milliárd dollár, folyóáron)

Forrás: Szigeti Ádám, ELKH, PricewaterhouseCoopers, Main Report World Bank, 2012/ KT titkárság/Saját  
szerkesztés

E vélekedés mellett az utóbbi években nyilvánvalóvá vált, hogy további új verseny-
társ lépett be a hagyományos, azaz államokból épülő világrendet akaró, alulról felfelé 
szerveződő régiókból álló Oroszország+Kina+a többi BRICS ország (India, Brazília, Dél-
afrikai Köztársaság) csoportja mellé. Ugyanis a transznacionális vállalatok kizárólagos 
érdekérvényesítésre való törekvése felülírni igyekszik minden más szándékot, való-
jában érdekeltségük van a hagyományos politikai-katonai tömbök, országcsoportok 
konfrontációjában. Egy államok nélküli, felülről lefelé vezérelt világrendet (világkor-
mányzást) építenek, amihez a digitális átállás a feltétel az élet minden terén. A világ-
export 80 százalékát ma már mintegy 600 multinacionális vállalat adja, ők dominálják 
a piacokat, a versenyt, a gazdaságpolitikai és a kereskedelmi szabályokat, tekintettel 
kell rájuk lenni a nemzeti gazdaságpolitikáknak. Korábban ezek a vállalatok nagyrészt 
nyugati országokban nőttek fel, ma azonban helyüket az E7 országok óriásvállalatai, 
techno-indusztriális kolosszusai veszik át. A szabadkereskedelmi egyezmények, kör-
nyezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályozások helyett mindinkább hatalmi-gaz-
dasági logika mentén születnek, s a belőlük származó előnyöket a tőkeerős, ma már 
többnyire kelet-ázsiai eredetű, globális hatalmat érvényesítő transznacionális cégek 
fölözik le. Következményként a szabadkereskedelmet hirdető fejlett nyugati országok 
ma egyre jobban igyekeznek saját piacaikat védeni (pl. USA védővámok), addig Kína 
és a többi fejlődő ország a szabadkereskedelem legfőbb támogatójává válik. 

A különböző eszmefuttatások, elemzések arról árulkodnak, hogy a 2022. telén 
kirobbant és azóta is tartó orosz-ukrán konfliktus okait nem lehet a két, évszázado-
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kig szimbiózisban élő ország viszályának és a szovjet birodalmi nosztalgiát követő 
orosz nagyhatalmi törekvéseknek tulajdonítani. Mélyebb okai között jelentős tényező 
a világgazdasági- és hatalmi, a befolyás-övezeti átrendezés, s az, hogy a globális vál-
lalatoknak a nemzetállami kereteit feszegető hatalmi törekvései mintha találkoznának 
a nyugati világ túlélésének távlati, súlyos – katonai-gazdasági – konfliktusokat is vál-
laló lépéseivel.

A globális vállalatokra tett kis kitérő után kanyarodjunk vissza a két tömb kérlel-
hetetlen versenyére, amelyről a Wall Street Journal próféciája szól. Szerinte a Nyugat 
(még) megnyerheti a globális hatalmi harcot, bár igaz, az E7 csoportból csak Kínát és 
Oroszországot veszi figyelembe. Lásd a 7. ábrát.

7. ábra. A Wall Street Journal elemzése

Megjegyzés: A GDP helyi valutáról dollárra, piaci árfolyamon átszámítva. A kutatásra és fejlesztésre fordított 
kiadások 2019-re vonatkoznak, helyi valutáról dollárra vásárlóerő-paritáson átváltva 

Forrás: Wall Street Journal, Greg Ip, 2022. március 18.

Bloomberg pedig az alábbi forgatókönyveket alkotta meg Kína „előzésére” vonat-
kozóan. Lásd a 8. táblázatot.

8 . táblázat

Forrás: Bloomberg, Portfolio. hu

A Bloomberg növekedési előrejelzései Kínára – 5 forgatókönyv

Alap Optimista Pesszimista Pénzügyi
válság

Hamis 
adatok

2021–2030 5,0% 5,3% 4,1% 3,6% 3,2%

2031–2040 3,7% 4,3% 2,5% 0,2% 1,8%

2041–2050 2,6% 3,4% 1,4% 1,0% 0,8%

USA előzése 2033 2031 Soha Soha Soha
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A gazdasági teljesítmények növekedési trendjeiről, Kína gazdasági-kereskedelmi 
súlya erősödéséről illusztrációként azonban érdemes két további ábrát is megnéz-
nünk, amelyek a nyugati világ szempontjából kevésbé kedvező perspektívát láttatnak. 

A hatalmi szférához való tartozás, a világnézeti beállítódottság szemlélet-befolyá-
soló ereje az érdekek és értékválasztásokban rendre kiütköznek a különböző tanul-
mányokból, de a prognózisok többnyire egyetértenek abban, hogy a két meghatározó 
gazdasági blokk teljesítmény-kiegyenlítődése nagyságrendileg, blokkonként egyen-
ként megközelítően 40-45 ezer milliárd dolláros globális teljesítmény mellett, már 
ebben az évtizedben bekövetkezhet. Lásd a 9. és a 10. ábrákat. 

9. ábra. Egyes országok gazdasági növekedése 2012-2022 között (milliárd USD)

Forrás: Világbank, 2022. június, Európai Bizottság 2022. május, KT Titkárság szerkesztés
Megjegyzés: USA és Kína adatait a jobb tengelyhez mért oszlopok mutatják a nagyságrendi különbségek egy 
ábrán való ábrázolása érdekében, Németország, Spanyolország, India, Oroszország valamint Magyarország  
és Ukrajna társadalmi teljesítménye vonalas megjelenítésű, utóbbiaknál számmal is jelezve a nagyságrendet,  
a nyíló teljesítmény ollót.

A világgazdasági versengésből kiemelkedik tehát az Egyesült Államok és Kína. Igen 
beszédes az egyes országok legfontosabb kereskedelmi partnereit mutató térkép, ami 
jól érzékelteti Kína szerepe növekedésének elképesztő gyorsaságát. Lásd a 10. ábrát.

Kérdés, hogy ebben a gazdasági-hatalmi mixben a koronavírus-járvány és az 
orosz–ukrán háború, ha egyszer lezárul, a fejlődő országok javára a befolyás fel-
gyorsulását, vagy éppen ellenkezőleg lassulását, távolabbra helyezését, sőt egyes 
vérmes remények szerint akár beláthatatlan távlatba kerülését hozhatja. Elemzők 
sokasága dolgozik ennek a kérdésnek a megválaszolásán, vagy inkább megközelí-
tően a pontosabb előre jelzésén. Magam nem vállalkozom arra, hogy a trendek jelzé-
sén túl többre mutassak. Fogyó bizakodással csak reménykedem abban, hogy végül 
a kibontakozó totális érdek- és értékharc nem vezet egy mindent elpusztító katonai 
konfliktushoz. 

Kovács Árpád: A megújulás költségvetési fedezete
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10. ábra. Mely országok számára volt fontosabb kereskedelmi partner az ezredfordulón 
 és napjainkban Kína, mint az USA

Forrás: The Economist alapján Kopint-Tárki, KT Titkárság szerkesztés

Néhány vázlatos megjegyzés a magyar agrárium gazdasági szerepéről  
és az uniós támogatásokról

A 2010-től folyamatosan tartó kormányzati ciklusokat tekintve, a GDP a 2009. évi 
26.5 ezer milliárd forintról 2021-re 55,3 ezer milliárd forintra nőtt, s a 2022. év első 
felének bíztató eredményei alapján az várhatóan megközelíti a 61 ezer milliárd forintot. 
Ebből a mezőgazdaság részesedése ez idő alatt 3,6 százalékról – hullámzóan alakulva 
– ma mintegy 4 százalék körüli részesedést mondhat magának. Lásd a 11. ábrát.

11. ábra. A bruttó hozzáadott érték megoszlása főbb nemzetgazdasági ágazatonként  
2009–2021 között (milliárd forint)

Forrás: KSH, KT Titkárság szerkesztés
Megjegyzés: A KSH adatok ágazatonként a bruttó hozzáadott értéket bontják ki. (Ezek összegéhez rendelik 
a termékadók és támogatások egyenlegét, s így kapják meg a bruttó hazai termék – GDP – összegét, amely 
2021-ben közel 55.300 milliárd forint volt)
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12. ábra. Magyarország és az Európai Unió közötti transzferek 2004–2022 között

Forrás: PM, KT Titkárság szerkesztés
Megjegyzés: Az összegek 2004-2020-ra az Európai Bizottság adatszolgáltatásán alapulnak, 2021-re előzetes 
kincstári tényadatok, 2022-re költségvetési tervezési adatok

13. ábra. Költségvetésben megjelenő uniós támogatások

Forrás: PM, KT Titkárság szerkesztés 
Megjegyzés: Az összegek 2020-ra az Európai Bizottság adatszolgáltatásán alapulnak, 2021-re előzetes kincs-
tári tényadatok, 2022-re költségvetési tervezési adatok

A költségvetésben megjelenő uniós támogatások nagy része a kohéziós politikai 
operatív programokhoz kapcsolódik. Ezek mellett a 2020-as években évi 150–210 milli-
árd forint szolgálja a közvetlen vidékfejlesztési és halászati programokat. Lásd 13. ábrát.
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A jelenlegi pozícióink szempontjából a megelőző és a jelenlegi kohéziós programok 
kiadásai között jelentős arányt képvisel mind a 2014–2020-as uniós pénzügyi cik-
lushoz tartozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), mind a 2021-
2027-es ciklushoz tartozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
(TOP Plusz). Lásd a 14. ábrát.

14. ábra. Kohéziós programok 2014–2020 és 2021-27 között

Forrás: PM, KT Titkárság szerkesztés
Megjegyzés: a kiadások tartalmazzák az uniós támogatások mellett a hazai társfinanszírozásból megvalósulókat is.

A 15. ábrán láthatjuk a költségvetésen kívüli, főként közvetlenül a termelőknek jut-
tatott 500 milliárd forint körüli uniós támogatásokat.

15. ábra. Költségvetésen kívüli EU támogatások (Mrd forint)

Forrás: PM, KT Titkárság szerkesztés
Megjegyzés: Az összegek 2020-ra az Európai Bizottság adatszolgáltatásán alapulnak, 2021-re előzetes kincs-
tári tényadatok, 2022-re költségvetési tervezési adatok
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Vázlat a megújulás költségvetési fedezetéről: pozíciók, lehetőségek  
és feladatok 

A főbb indikátorok jelzik gazdaságunk előre lépését 2010-ről 2021-re, s bizonyít-
ják, hogy a magyar gazdaságnak erős, potenciális tartalékot jelentő fundamentumai 
vannak. Hazánk relatív fejlettsége az uniós átlag 76%-ára emelkedett, ezzel – meg-
előzve Portugáliát - az EU rangsorban a 20. helyre léptünk előre. Lásd a 16. ábrát.

16. ábra. Néhány jellemző a gazdaság fejlődéséről

Forrás: Magyarország Konvergencia Programja 2022–2026 – 2022.április

A gazdasági-államháztartási eredmények töretlen, lendületes fenntartása az utóbbi 
években – rajtunk kívül álló okokból – 2020-ban megtört. A GDP növekedésének üte-
me 2019-ig nálunk gyorsabb volt mind az államadósságénál, mind az államháztartás 
együttes kiadásánál. A koronavírus-járvány itt is átrendezést hozott, a kiadás gyorsan 
emelkedett, míg a GDP volumene 2020-ban 4,7 százalékkal visszaesett. 2021-ben a 
magyar gazdaságban „visszapattanás” (7,1 százalék) az orosz-ukrán konfliktus előtt, 
2022-ben további jelentős növekedés (5,9 százalék) volt az előrejelzés, azóta lefelé 
mutató növekedési kilátások és felfelé mutató inflációs várakozások a jellemző véle-
kedések. 2022. I. negyedévben még dinamikus, 8,2 százalékos (előző negyedévhez 
képest 2,1 százalékos) hazánk GDP-bővülése. Ez az EU-ban akkor a negyedik legjobb 
teljesítmény volt! A lendület a növekedésben a félév végéig kitartott és a 6 százalékot 
meghaladó hat havi GDP bővülési ütem arra mutat, hogy – a háború és a globális piac 
nehézségei ellenére, bár fokozatos lassuló ütem mellett – az éves növekedés 4 szá-
zalék körül alakulhat. Ez megfelelő takarékossági intézkedések mellett – amennyiben 
a külső feltételek lényegesen nem romlanak tovább – biztosítja, hogy a legfontosabb 
társadalmi programok tarthatók legyenek. Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy az 
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államháztartási pozíciókban növekvő az egyensúlytalanság, tartósan magas marad az 
infláció és az ikerdeficit jelensége is veszélyes mértéket ölt. Mindezek a körülmények 
határozzák meg a 2022. és 2023. évi költségvetési gazdálkodás feltételrendszerét.

Az államháztartás hiányára erőteljesen hatott a kettős – 2020-2021-ben a pan-
démia, 2022 februárjától pedig a háború okozta globális gazdasági nehézségek és a 
szankciók „kivédését” célzó – válságkezelés. Az emiatt megugró kiadások további 
“elszaladását” azonban meg kell állítani még akkor is, ha a helyzetet némileg könnyeb-
bé teheti, ha hazánkra nézve is lezárulnak a viták a következő EU fejlesztési ciklus, 
illetve a Helyreállítási Alap forrásaival kapcsolatban. 

A maastrichti kritériumrendszer és az EU Stabilitási Paktum költekezést korláto-
zó előírásait a pandémiás és háborús válság terhei miatt sem idén, sem jövőre nem 
kell még alkalmazni. Magyarországon azonban az Alaptörvény és a Stabilitási törvény 
szabályait a kettős válság okozta elnehezülő körülmények között is sikerül tartani, de 
nyilvánvaló, hogy az államháztartási gazdálkodás forrásbiztosításában átcsoporto-
sításokra volt és van szükség. Ezek közül a legfontosabbak az energiaárak elszaba-
dulását fékező, illetve a honvédelmet szolgáló új alapok létrehozása, mintegy 1500 
milliárdos új tételt jelentve a 2023-as költségvetés kiadási oldalán. A bevételi oldalon 
az adópolitikai lépések nyomán várható többletbevétel nem elég a többletkiadások 
fedezésére. Elkerülhetetlen egyes beruházások, szolgáltatásfejlesztések halasztása. 

Mondhatjuk, a költségvetésnek sajátos, „kikényszerített” társadalmi- politikai-
gazdasági hatékonyságjavítást hozó megújuláshoz kell fedezetet teremteni. Annál is 
inkább, mivel a monetáris megszorítás, az infláció elleni banki eszközök alkalmazása 
sehol sem járhat laza fiskális fegyelemmel, márpedig hazánkban az első félévben fel-
halmozott rekordösszegű, a teljes évre tervezettnek háromnegyedét kitevő hiány az 
emiatt is gyorsan korrigálandó. (A GDP, a magyar államháztartás kiadási főösszege, 
az államadósság, az adósságszolgálat és a költségvetésen keresztül érkező uniós for-
rások rendszerváltozás óta bekövetkezett folyóáras alakulásáról lásd a 17. ábrát.)

Ma a magyar gazdaság és államháztartás stabilitása szempontjából a legnagyobb 
tehertétel az infláció alakulása. Lehet arról vitatkozni, hogy a globális gazdaság gond-
jai, az energia- és nyersanyagellátás háború okozta szétzilálódása, a pandémia okozta 
károk helyreállításának többlet-kereslete, a termelési láncok zavarai „csak” 50 száza-
lékban vagy nagyobb mértékben, 70–80 százalékban – lényegében elháríthatatlan 
külső okokra visszavezethetően – okai a pénzromlásnak. 

A magunk hozzájárulása az infláció alakulásához azonban mindenképpen jelentős. 
A beruházási piac túlfűtésével, mesterséges keresletnöveléssel, s a társadalompoli-
tikai okokból messze indokolható, társadalmi igazságtételt jelentő bérkiáramlással, 
adóelengedések hozta többletpénzzel tápláltuk annak emelkedését. Vigasztalhatjuk 
magunkat, hogy más az IMF és az EU direktíváit követő mintaországokban magasabb 
a pénzromlás üteme. Lásd a 18. ábrát. Ahhoz, hogy talpon maradjunk és valóságos 
lehetőségünk legyen a megújulási törekvések támogatására, az infláció megfékezésé-
ben a magunk munkáját el kell végeznünk. Példaként említve itt a forint árfolyamának 
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stabilizálását, a bérkiáramlás szűkítését, a beruházási piac túlfűtésének megszünteté-
sét, a szolgáltatások hatékonyabb működését és sok más „aprómunkát”. Az idő sür-
get, hiszen, ha a 2023. évi makrogazdasági alappályájában várt 5,2 százalékos inflá-
ciós pozíciót tartsuk, akkor az ábrán szereplő 2022. első negyedévi adatokhoz képest 
ma már rosszabb pozícióiból kell indulnunk, s tennünk határozottabb lépéseket. 

17. ábra. Néhány jellemző adat: GDP, államadósság, a magyar államháztartás 
kiadási főösszege, adósságszolgálat, EU forrás (milliárd forint)

Forrás: KT Titkársága szerkesztés

18. ábra. A magyar infláció európai összehasonlításban

Forrás: Mandiner, OECD, KT Titkársága – saját szerkesztés



39

Kovács Árpád: A megújulás költségvetési fedezete

Néhány következtetés és összefoglaló megjegyzés

Az általam vázolt személyes kép, s az abból következő várakozások, vélt tennivalók 
azt a reményt fejezik ki, hogy a pandémia nem tér vissza és az orosz-ukrán háború, noha 
a hátterében világok harca áll, nem válik mindent elsöprő konfliktussá, s így Magyar-
ország meg tudja őrizni békéjét. Vagyis a globális és az európai világ legalább a jelenlegi 
állapotában marad, holott tény: az ilyen konfliktusok - miközben teljesen lekötik a figyel-
met - elviszik a zöld átalakulásra, a fenntarthatóságra, a fejlődésre, a jobb életre fordít-
ható erőforrásokat, és a végén a gyerekeink, unokáink világa kerül végletes veszélybe. 

A 2010–2020 közötti fejlődés, teljesítmény, konzervatív gazdaságpolitika adta a 
járvány elleni védekezés és az újraindítás sikerét, megteremtve jó néhány társadalmi 
adósság orvoslásának lehetőségét. Bízzunk abban, hogy az új, elszomorító világhely-
zetben, ha veszteségekkel és megpróbáltatásokkal is, de folytatni tudjuk mindazt, ami 
egy új, kedvező pályát nyitott meg az ország számára! Valós tartalma van tehát az 
értékőrző megújulás igenlésének s megvalósításának. Ennek érdekében azonban az 
eddigieknél is jóval többet kell tennünk. A következő években az infláció mérséklé-
se együtt kell járjon a gazdaság fenntartható növekedési pályán tartásával. Ehhez a 
pénzügyi stabilitás őrzésére, a gazdálkodó szervezetek munkájára és azok – a gazda-
ság további túlfűtöttségét elkerülő – ösztönző támogatására, valamint nem utolsó-
sorban (társadalmi) békére van szükség! 
  

SAPARD Hivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda akkreditációs ellenőrzése
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 A MINISZTERELNÖKSÉG A GAZDÁLKODÓK 
ÜGYFÉLBARÁT KISZOLGÁLÁSÁNAK ÚTJÁN

Uzsák Katalin1

Absztrakt

A fejlett világra, egész Európára jellemző tendencia az városiasodás (urbanizáció), 
vagyis a vidéki (rurális) térségekből a városokba és körzeteikbe történő vándorlás . 
Hazánkban a lakosság közel kétharmada városi térségben él . E kedvezőtlen folyamat 
megállításáért és megfordításáért különféle intézkedéseket vezetnek be az országok. 
Magyarországon is több, egymással összefüggő intézkedést vezetett be a Kormány a 
vidéki térségek megerősítése érdekében. Ezek végrehajtása több kormányzati szer-
vet érint, ám jelentős szerepet tölt be a Miniszterelnökség, így a területi közigazgatás 
szervei, a megyei kormányhivatalok is. A vidék fejlesztését célzó hatásköröket a terü-
leti közigazgatás integrált szemléletű hatóságként, az eljárásokat és a hatósági felada-
tokat összefűzve, hatékonyan, komplexen megközelítésben hajtják végre országosan, 
jó gyakorlatokat is kialakítva és alkalmazva. Cél a kitűzött kormányzat társadalompo-
litikai célkitűzéseinek maradéktalanul végrehajtása a vidéki térségek népességmeg-
tartó képességének növelése érdekében.

Kulcsszavak: agrárium, vidékfejlesztés, területi közigazgatás, jó gyakorlatok

Bevezetés

A vidéki térségekből a városi térségekbe történő vándorlás több kedvezőtlen 
folyamatot indíthat el (Rákóczi 2022a,b). Kedvezőtlen területi és gazdasági különb-
ségeket teremt (Egri 2017a,b). Ezeken túl a vidéki természeti térség „gazdátlanná”, 
műveletlenné válhat. A vidék napjainkban újabb funkciókat is kapott, már nem csak 
az élelmiszeralapanyag-ellátás színhelye, hanem újabb értékes célokat valósít meg 
(Káposzta 2020). Tájképi értékekkel bír, a környezet és természet megóvásának, 
megtartásának, az alternatív foglalkoztatásnak a helyszíne, a hagyományok, öröksé-
gek bemutatásának a tere, posztmodern élvezeti cikk (Farkas 2002). Utóbbit erősíti  
Bujdosó et al. (2015) kutatása is. A vidéki térségek szempontjából a fenntartható-
ságnak is kiemelkedő szerep jut. Hazánkban az elmúlt években az ökológiai területek 

1Dr. Uzsák Katalin, Miniszterelnökség, területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár
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nagysága több mint 200%-kal növekedett, amely mintegy 173 ezer hektárral növelte 
a „zöldebb mezőgazdasági formák” a területét (Természetvédelem 2022).

120 fő/km2 népsűrűség alatt vidéki térségről beszélünk (Szabó 2011), ezek alap-
ján országunk lakosságának 70,5%-a városban, vagy városi térségben él (EURYDICE 
2022). Mindazonáltal 2010-től napjainkig negyedével csökkent a vidékről elvándorlók 
száma, hiszen 2010 és 2020 között 1000 lakosra vetítve 4,19-ről 1,36-ra esett vissza 
ezen érték (KSH 2021). Jelentősen nőtt a vidéki vállalkozások aránya is. Az agrárgaz-
daság és kiegészítő területeinek gazdasági helyzete jelentős mértékben befolyásolja 
a vidéki lakosság megélhetését, mivel számos vállalkozás működik e térségekben. 
A vidéki vállalkozások tevékenységi területei: közel 20% mezőgazdaság, ~9% turiz-
mus, vendéglátás, ~7-7-7% az élelmiszeripar, építőipar, kereskedelem (ME 2022). Mind 
e mellett a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek a vidéket is új kihívások 
utak irányába állították (Domokos 2021).

A területi közigazgatás

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2011. január 1. napjával jöttek létre a 2010. 
évi CXXVI. törvény alapján, irányításukat a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja 
el. A működésükre vonatkozó alapvető szabályokat a kormányzati igazgatásról szó-
ló 2018. évi CXXV. törvény határozza meg (Varga-Neszményi 2013). A kormányhi-
vatalok általános hatáskörrel rendelkező területi államigazgatási szervek, a Kormány 
társadalompolitikájának a végrehajtói feladatait látják el. A kormányhivatalok több 
ezer hatósági hatásköre szerteágazó, az élet minden területére kiterjed (Gyurita 2014). 
A megyei kormányhivatalok agrártámogatással és vidékfejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatait a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás (SzMSz) 45. §-a határozza meg. Humánerőforrás 
állományaikat a közszolgálati tisztviselők adják (György és Hazafi 2018).

A vidékfejlesztés komplex megközelítése

Ahogy a bevezetőben is olvashattuk, számos tényező miatt fontos, hogy a vidék 
élhető maradjon, fejlődjön. A vidék fejlesztése koncepcionális kérdés (Rákóczi 2022a). 
Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésnek (egészségügy, oktatás-nevelés, kultú-
ra stb.) alapvető szerepe van abban, hogy a vándorlási tendenciákat megfordítsa  
(Csurgó 2013).

Amikor vidékfejlesztésről beszélünk, hajlamosak lehetünk arra, hogy csakis a 
„nevesített” agrár-vidékfejlesztési forrásokat említsük. Ugyanakkor a multifunkci-
onális mezőgazdaság (Popp 2003) téziséből kiindulva a vidék élhetőbbé tétele, az 
elvándorlás csökkentése, a munkahelyek létrehozása, foglalkoztatás növelése, az inf-
rastruktúra fejlesztése, falvak, városok fejlesztése integrált szemléletű, komplex fel-
adat (Rákóczi 2022b). A fenti célok elérése érdekében a magyar kormányzat terve-
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zett, célirányos intézkedéseket vezetett be, úgy mint az agrár-vidékfejlesztési források 
megemelése, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szélesítése, foglal-
koztatási támogatások széles köre, családtámogatások (CSOK, Falusi CSOK, családok 
otthon-felújítási támogatása, babaváró támogatás stb.), lakossági energia megtakarí-
tási pályázatok, Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, a Modern Városok 
Program, Magyar Falu Program, Városi és Falusi Civil Alap, a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt beruházások.

Egyes hatósági feladatok végrehajtása a vidékfejlesztésben

Agrár- és vidékfejlesztési szakterület

Országunk európai szinten is kiváló minőségű termőterülettel rendelkezik. 
Az ország jelentős területe áll mezőgazdasági művelés alatt (KSH 2019). Magyaror-
szág Európai Uniós csatlakozásával hozzáférhet az ún. Közös Agrárpolitika (KAP) által 
biztosított közösségi agár- és vidékfejlesztési támogatási forrásokhoz, ám hazánkban 
jelentős forrást tesznek ki az ún. nemzeti támogatások is.

2010-től folyamatosan javul hazánk mezőgazdasági és vidéki teljesítménye, mely-
nek köszönhetően az önellátottságunk szintje az alapvető élelmiszerekből (liszt, tej, 
sertéshús, baromfihús, marhahús, tojás, étolaj, zöldség, gyümölcs, bor) 80%-on felüli 
(European Comission 2021). A mezőgazdaság nemzetgazdasági értékelését is végig 
követhetjük a dualizmus korától Lentner (2019) munkájában. Összességében kijelent-
hető, hogy „Agrárium nélkül nincs vidék, vidék nélkül nincs Magyarország…”

A megyei kormányhivatalok a KAP agrártámogatásaival kapcsolatos feladataikat 
az SzMSz 45. §-a határozza meg, melyeket a megyei agrár- és vidékfejlesztést támo-
gató főosztályok (AVTF) látnak el a kérelmek beérkezéstől, a kérelemkezelésen és 
helyszíni ellenőrzéseken át a döntések kézbesítéséig. A szakmai irányítást a Kincstár 
alelnökségi szintű szervezeti egysége végzi az ún. megállapodások által.

Agrárügyi szakterület

A kormányhivatalok agrárügyi főosztályai az agrártámogatások ügyintézésé-
hez kapcsolódóan is közre működnek. A közvetlen támogatások kifizetésének egyik 
alapkövetelménye, hogy a gazdálkodók megfeleljenek az ún. kölcsönös megfeleltetés 
(számos jogszabály által meghatározott keretrendszer) előírásainak, ezt ellenőrzi a 
főosztály, de agrár-kárenyhítő szervként is funkcionál. A kárenyhítő rendszer jelentős 
támasza a gazdálkodóknak, hiszen az éghajlatváltozás okozta kedvezőtlen időjárási 
tényezők nagyban hatnak a termelésre. Ugyanakkor e szakterület a vidékfejlesztési 
forrásokból támogatott agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és ökológiai gazdálkodási 
(ÖKO) támogatások ellenőrzésében szakértőként működnek közre. Az előzőeken túl a 
vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódóan a kérelmekhez benyújtandó hatósági 
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bizonyítványok, igazolások kiállítását is végzi a szakterület. A szervhez tartozik még 
az erdészeti, a vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti, a növény- és talajvédelmi, 
a vadgazdálkodás, valamint a halászati igazgatás is.

Élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi szakterület:

A fővárosi/megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-
ségügyi főosztályai az agrártámogatások ügyintézéséhez kapcsolódóan a kölcsönös 
megfeleltetés ellenőrzésében is közreműködnek állatjóléti, állatjelölési, élelmiszer-
biztonsági, közegészségügyi területeken. A nemzeti támogatásként megjelenő egyes 
állatbetegségek megőrzésével, azok kérelmeivel kapcsolatban végeznek tevékenysé-
get. Az agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolóan számos egyéb feladata is van a szak-
területnek állategészségügyi, állatjóléti és élelmiszerbiztonsági területen. Utóbbiak 
szorosan kapcsolódnak a vidékfejlesztési támogatások egyik tematikus alprogram-
jához az ún. REL-hez (Rövid Ellátási Lánc – termelőtől az asztalig a legrövidebb úton).

Földhivatali szakterület

A földhivatali szakterület ingatlan nyilvántartási ügyeket végez a termőföldek vonat-
kozásában, továbbá a termőföld adás-vétel folyamatában, a tulajdonjog bejegyzésében.

Környezet- és természetvédelmi szakterület

Az európai közösség és Magyarország számára is a jövő kihívásai közé tartozik 
a fenntartható fejlődés előmozdítása, a környezet- és természet védelme, a hulladék-
mentes táj megteremtése. Magyarország területének 22,24%-a áll valamilyen típusú 
(hazai vagy európai) természetvédelmi oltalom alatt. Országunk 10 nemzeti parkjának 
területe megközelíti az 500 ezer ha-t. A természeti területeink összesen 850 ezer ha 
területen lelhetők fel (Természetvédelem 2022). Természetvédelmi és agrártámo-
gatási szempontból ki kell emeljük továbbá a Natura2000 állatvédelmi és élőhely-
védelmi hálózatot, mely hazánkban 2 millió ha terület, melyekre bizonyos gazdálko-
dási korlátozások miatt a gazdák kompenzációs többlettámogatást vehetnek igénybe. 
Az Eurobarométer felmérése az mutatja, hogy a felnőtt vidéki lakosság 92%-a rendkí-
vül fontosnak tartja a természet védelmét, melyet az agrár- és vidékfejlesztési támo-
gatási rendszer részeként tartanak megvalósíthatónak (Eurobarométer 2022).

Építésügyi és örökségvédelmi szakterület

A vidék arculatának megőrzése önmagában egy belső érték az építészeti, örökség-
védelmi környezeten keresztül (Jandala és Sándor 2013). Építési beruházások vonat-
kozásában a beépítést szabályozó előírások szerint a településfejlesztési és rendezési 
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terveket, a település arculati kézikönyveket, valamint a településképi rendeleteket kell 
figyelembe vegyük.

A természeti, táji és építészeti értékek védelme során az örökségvédelem, műem-
lékvédelem kiemelten fontos, mindazonáltal a világörökségi és a világörökségi váro-
mányos területek, és azok védőövezetei (Pannonhalmi Bencés Főapátság és termé-
szeti környezete, Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta, Fertő-táj, Tokaj-hegyaljai tör-
ténelmi borvidék kultúrtáj, várományos helyszínekből a Balaton-felvidéki kultúrtáj) is.

Foglalkoztatási szakterület

A területi közigazgatás foglalkoztatási feladatai szorosan kapcsolódnak a vidék-
fejlesztéshez. Számos közfoglalkoztatási program megvalósítása történik járási start 
mintaprogramokon keresztül. Szántóföldi növénytermesztést, kertészeti termesztést 
és állattartást megcélozva az önkormányzatok bevonásával. Munkahely teremtő és 
munkahely megőrző támogatásokat is igénybe vehetnek a gazdálkodók 100%-os 
intenzitással, akár eszközbeszerzést is megvalósíthatnak. A támogatásokat egymást 
kiegészítve, kombináltan tudjuk ajánlani a gazdálkodóknak, egyéb vállalkozóknak. 
Foglalkoztatási célokra európai uniós és hazai források állnak rendelkezésre. A 2020-
ban és 2021-ben a támogatások között jelentős volt a koronavírus okozta veszélyhely-
zet mérséklésére hozott gazdaságvédelmi intézkedések keretében nyújtott támogatá-
sok aránya. Nagy segítséget jelentett a veszélyhelyzet időszaka alatt biztosított támo-
gatások köre, hiszen 56 tevékenységi körben volt lehetőség egyszeri 219 ezer Ft-os 
támogatást adni. A foglalkoztatók részére a 7 hónapig biztosított, bruttó munkabér 
50%-os finanszírozását segítő támogatás is több tevékenységi körben volt biztosított.

Családtámogatási szakterület

A vidék népességmegtartó képessége, az ingatlanállomány korszerűsítése érde-
kében a magyar családtámogatási rendszer elemeinek nagy jelentősége van. A vidéki 
területeken élők számára a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), a falusi 
CSOK nagy segítséget jelent, ugyanakkor jelentősen hozzájárul a népességmegtartó 
képességhez a babaváró támogatás, valamint a gyermeket nevelő családok otthonte-
remtési támogatása, a kamattámogatás, az adó-visszatérítési támogatás, összessé-
gében lakáscélú állami támogatások.

Jó gyakorlatok

A fentebb részletezett feladatok komplex szemléletű végrehajtásán túl számos jó 
gyakorlatot alakított ki a területi közigazgatás, egyes kormányhivatalok. Az alábbiakban 
e jó gyakorlatokat két megközelítésben mutatom be, így a szervezeten belüli (kormány-
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hivatalon belüli) munkaszervezést felvillantva, valamint az érintett további hatóságok, 
kamarák, érdekképviseleti szervek bevonásával végzett tevékenységeinket.

Szervezeten belüli gyakorlatok

Koordinációs értekezletek, szakmaközi egyeztetések
az érintett hatósági feladatok többsége a területi közigazgatáshoz (kormányhivatal-
hoz) van telepítve. Az agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó feladatok integrált vég-
rehajtása már a Miniszterelnökség általi feladatkiadás során elkezdődik. A kormány-
hivatalok a feladatok kiosztása során megjelölik a végrehajtásban érintett szervezeti 
egységeiket, ám tájékoztatásul megküldik az érintett további szervezeti egységeik 
részére is. Így a többi hatóság is tud előre tervezni, láthatják, hogy a végrehajtás során 
megkereséseket kaphatnak, ezekre fel tudnak készülni, tájékozódni tudnak. Egy-egy 
nagyobb horderejű, széles gazdálkodói réteget érintő időszak esetén (területalapú 
támogatás beadásának kezdete, nagyobb érdeklődésre számot tartó beruházásos 
jogcím kapcsán) az érintett szervezeti egységek koordinációs értekezletet tartanak, 
szakmaközi egyeztetéseket folytatnak. A területalapú támogatás beadása előtt az 
agrártámogatási terület egyeztet a földhivatallal, az állategészségüggyel, az agrár-
ügyi területtel a gazdák rugalmas kiszolgálásáért.

Jogszabály-módosítási javaslatok előkészítése:
a beérkező tapasztalatok által lehetőségünk van az eljárások javításának kezdemé-
nyezésére, a megváltozott (gazdasági, jogi környezeti stb.) körülmények miatt, jogsza-
bály módosítási javaslatok előkészítésére. Legutóbb a vidékfejlesztési támogatások 
esetében a projektértékelési határidő 10 napra történő csökkentésének javaslatával 
és annak elfogadásával jelentősen felgyorsult a beérkező kérelmek kezelése országos 
szinten.

Tematikus fórumsorozatok:
a gazdák minél szélesebb körű kiszolgálása, az eljárások ügyfelekhez közelebb vitele 
érdekében az érintett szervezeti egységek és szakmai kamarák (Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) bevonásával 
a járási hivatalok szervezésében kiemelt témákat középpontba állítva (területalapú 
támogatás, állatalapú támogatások, vidékfejlesztés, élelmiszerbiztonság, hatósá-
gi ügyek stb.) rendszeres fórumsorozatokat tartanak a megyei kormányhivatalok a 
megyéjük minden „szegletében”.

24 órán belüli válaszadási rendszer:
„aki hozzánk fordul, annak minden segítséget meg kell adjunk”. Aki felhívja az agrár-
támogatási főosztályokat legkésőbb 24 órán belül érdemi választ kell kapjon.
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Agrár- és Vidékfejlesztési Gyorsinformációs Rendszer:
egy aktív kommunikációs csatorna. E-mail címmel regisztrálhatnak rá gazdák, önkor-
mányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, falugazdászok, kamarai tanácsadók. 
Ezen felületen egy gombnyomással el tudunk juttatni fontos üzenetet például közelgő 
határidőkről, felhívásokról a regisztráltak számára.

Szakmai kutatások az adatok, tudományos tanács, publikációk:
egyes kormányhivatalok tudományos fórum megvalósítását tűzték ki célul. Ennek 
lényege, hogy az évek során, az együttműködő partnerekkel folytatott mindennapi 
gyakorlati feladatokon túl, a megyéjük jövőjét hosszú távon is meg tudják tervezni. 
A munkában valamennyi gyakorlati szervezet, tudomány képviselteti magát új utakat, 
válaszokat keresve, így megalakították hivataluk tudományos tanácsát. A tanácsok 
legfontosabb célja a tudományos értékek feltárása, a tudományos eredmények gya-
korlatba ültetése és a felhalmozott ismeretanyag összegzése útján a közjó és a megye 
lakosságának szolgálata.

Pályaválasztási vásár:
rendszeresen rendezik meg a kormányhivatalok a pályaválasztási vásáraikat a pálya-
választás előtt állók, és a pályakorrekciót tervezők előtt a vidéki foglalkoztatás bővíté-
se, a népességmegtartó képesség növelése érdekében. Az utóbbi időben az agrárge-
neráció váltást elősegítvén mindinkább előtérbe kerülnek a mezőgazdasági tematikus 
programok a várásokon, melyek igen népszerűek. Itt iskolák, agrárüzemek is bemu-
tatkoznak, állatsimogató, gépbemutató működik, sőt ételkóstolók, helyi termelők is 
bemutatkozhatnak.

Szervezetek közötti tevékenységek

Kiemelt beruházások koordinációs értekezlete:
több nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás valósul meg a megyékben. 
Ezen eljárások lényege hatósági szempontból, hogy a „kiemelő” rendelet meghatározza 
a fejlesztés megvalósításában érintett eljáró hatóságokat, valamint rögzít eljárási határ-
időket is, általában a hatályos szabályok szerintinél rövidebbeket. A megyei kormány-
hivatalok az engedélyezési eljárások során a kivitelezés mérföldköveinél koordinációs 
értekezleteket hívnak össze, melyen a beruházó, tervező, kivitelező, az összes érintett 
hatóság és szakhatóság, valamint a szolgáltatók is jelen vannak azért, hogy egy helyen 
minden kérdést tisztázni tudjanak, és elkerüljék a hatóságok közötti „ügyfélingáztatást”.

Együttműködési megállapodások (kamarák, agrároktatási intézmények) cselekvési 
tervek, stratégiák meghatározása, közös konferenciák:
az együttműködések célja az együtt gondolkodás, stratégiák meghatározása, közös 
célok elérése, körülmények felmérése, valós kérdésekre, valós válaszok keresése. 
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Egyes kormányhivatalok az együttműködések megfogható eredményeként ún. szak-
képzési munkacsoportokat hoztak létre, és azok munkáját segítő ún. pályaorientációs 
kerekasztalokat. Utóbbiakban már a gazdasági szereplők is meghívást kapnak. Ezek 
célja, hogy meghatározza, hogy milyen jövőt, milyen megyét kívánnak látni maguk 
előtt a szereplők, és előre 10–15 évre vizionálva most hoznak cselekvési döntéseket új 
képzések beindításáról, egy-egy terület súlypontosabbá tételéről. Utóbbi vonatkozik a 
vidékfejlesztésre is. A jövőkép felkutatásában már 5 éve rendezi meg egyik megyénk 
(Békés) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, a NAK megyei szervezetével, 
a MAGOSZ-szal, valamint a határon túli egyetemekkel (Partium, Délvidék, Bánság), 
és vállalkozások részvételével Szarvason a Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos 
Konferenciát.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyfelek számára elektronikus ügyintézés lehetőségeinek szélesítése a köz-
igazgatás folyamatos célkitűzése. Az elmúlt pandémiai időszak e folyamatokat jelen-
tősen felgyorsította. A személyesen megjelenő ügyfelek száma szinte a 0 főre csök-
kent, ugyanakkor az ügyek száma nem csökkent, sőt emelkedést is mutatott.

Az agár- és vidékfejlesztési ügyek intézésében jelentős elektronikus ügyintézé-
si tér áll a gazdálkodók és pályázók rendelkezésére. A kérelmek és pályázati felüle-
tek esetében megszemélyesített kérelmeket kap az elektronikus felületen az ügyfél, 
melyet kitöltve rögtön hibákra is felhívja az esetlegesen pontatlanul kitöltött adatok 
vonatkozásában a benyújtók figyelmét. A minimális tartalmi hibákat tartalmazó kérel-
meket az elektronikus feladás és átemelés után a kérelemkezelő felületen a kollégák 
is ugyan abban a formában látják. A nyomtatványok fejlesztése, naprakésszé téte-
le folyamatosan történik a gazdák kényelme érdekében. Az ingatlan nyilvántartással 
összefüggésben fejlesztett rendszer 2023-tól áll majd a gazdák és az ügyfelek rendel-
kezésre. ezzel a funkcióval kényelmesen, gyorsan, rugalmasan, papírmentesen tudják 
majd ügyeiket intézni az ügyfelek és a jogi képviselők is.

Az e-Papír szolgáltatás egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, segít-
ségével a hivatalos levelezéseket gyorsan, kényelmesen, elektronikusan lehet intéz-
ni azokban az esetekben, ahol nem állnak rendelkezésre e-nyomtatványok. Az egy-
séges irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése 
(ún. EKEIDR2 projekt) keretében jelenleg 203 db eljárás került a SZÜF (ügyfélkapu) 
portálra kifejlesztésre különböző kormányhivatali ügyköröket érintő eljárások vonat-
kozásában, amelyből mintegy 96 ügytípus (pl.: ökológiai gazdálkodásban kivételes 
termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem; halgazdálkodási 
kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem; zöldségek 
és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem; zöldség-gyümölcs forgal-
mazók regisztrációja iránti kérelem; mezőgazdasági célú tereprendezés bejelentése; 
védett természeti területen gyep legeltetése, kaszálása iránti kérelem) az élelmiszer-
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lánc-biztonság, földművelésügy, valamint növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelem 
szakterületekre vonatkozóan a gazdálkodók kiszolgálását támogatja.

Következtetések

A vidék népességmegtartó képességének növelése, a foglalkoztatás bővítése, az 
elérhető szolgáltatások színvonalának folyamatos bővítése a jövő szempontjából 
koncepcionális kérdés. A Kormány 2010-től kezdődően tervezett, célirányos, komplex 
intézkedések bevezetésével valósítja meg a fenti célokat. A végrehajtási folyamatban 
számos hatóság, az önkormányzatok, civil szervezetek, kamarák, érdekképviseleti 
szervek vesznek részt, ugyanakkor speciális jogállása miatt a Miniszterelnökség, így 
a területi közigazgatás is jelentős szerepet játszik. A tapasztalatok alapján számos jó 
gyakorlat is kialakításra került, melyek az érintett szereplők közötti kapcsolatokat erő-
sítik, a végrehajtást eredményesebbé tehetik. Az eredmények gazdasági, foglalkozta-
tási, demográfiai mutatókkal mérhetőek.
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A MÁK A MEGÚJULÁS TÁMOGATÁSÁBAN

Detre Miklós1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a konferencia szervezőinek a meghívást, s 
kiváltképp szeretném megköszönni, hogy megálmodták és megvalósították e ren-
dezvényt. Mert ez egyrészt kiváló alkalom arra, hogy áttekintsük, honnan indult az 
intézményrendszer, hol tartunk most és merre menjünk tovább, másrészt jó találkozni 
a régi és új kollégákkal. Előadásom történeti résszel, az MVH átalakításával kezdem, 
aztán szeretném bemutatni jelenlegi fő tevékenységeinket és az elmúlt időszak főbb 
eredményeit, míg végül pár izgalmas innovációról szeretnék szót ejteni.

A Kifizető Ügynökség az EU Közös Agrárpolitikájában (KAP) meghatározott for-
rásokból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati 
támogatások iránti kérelmek befogadására, ellenőrzésére és elbírálására, a támoga-
tások folyósítására és felhasználásuk ellenőrzésére, valamint piacszabályozó intézke-
dések működtetésére létrehozott, akkreditált intézmény.

Az EU-s finanszírozású agrár- és vidékfejlesztési támogatások az KAP-ban kerül-
nek meghatározásra, amelyek végrehajtása a 7 éves uniós költségvetés tervezési cik-
lusokhoz igazodóan kerül sor. A hazai intézményrendszerben az említett feladatok 
ellátása intézményi szempontból a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik, mely 
az államháztartásért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, egyben 
központi költségvetési szerv.

A Kincstár jogutódlás folytán kapta a kifizető ügynökségi feladatköröket. E feladat-
körök tekintetében jogelődje a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) volt. 
Az MVH 2003. július 1-jén – még hazánk uniós csatlakozását megelőzően – kezdte 
meg működését a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutód-
jaként. 2004 áprilisára megkapta az előzetes (feltételes) akkreditációt, a végleges akk-
reditációt pedig 2005 decemberében szerezte meg. Tevékenységét az agrárpolitikáért 
felelős miniszter irányítása alatt, országos hatáskörű központi hivatalként végezte. 

Szervezetét tekintve egy budapesti székhelyű központi szervből és 19 megyei 
kirendeltségből állt, utóbbiak nem rendelkeztek önálló jogalanyisággal, a közvetlen 
támogatások tekintetében látták el az adminisztratív és helyszíni ellenőrzési, valamint 
az ügyfélszolgálati feladatokat. A kirendeltségek közül 7 darab regionális illetékesség-

1 Dr. Detre Miklós, MÁK, mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásért felelős elnökhelyettes
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gel rendelkezett, ennek keretében több megyére kiterjedően a vidékfejlesztési intéz-
kedésekkel kapcsolatos ügyintézési és ellenőrzési feladatokat is ellátták.

1. ábra. MVH átalakítása

Az MVH 2016. december 31. napján különválásos beolvadás útján megszűnt. Álta-
lános jogutódja 2017. január 1. napjával a Magyar Államkincstár, azzal, hogy a területi 
kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati továbbá a köl-
csönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat delegálás útján a megyei 
kormányhivatalok látják el. 2018. január 01-től megszűnt a korábbi regionális illeté-
kesség a 7 – korábban kiemelt – megye tekintetében, így mind a 19 megye ugyanazt 
a feladatkört látja el, kezelve minden jogcímet és intézkedést.

A jogcímek, pályázati felhívások végrehajtásában más-más funkciót tölt be a 
Kincstár és a megyei kormányhivatalok. A Kincstár dolgozza ki a végrehajtással, ügy-
intézéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos útmutatókat, eljárásrendeket, valamint gondos-
kodik az ügyintézéshez szükséges informatikai rendszer kialakításáról. A kormányhi-
vatalok pedig a kialakított informatikai rendszerben elvégzik a nem központi kezelésű 
kérelmek ügyintézését (adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket) a kiadott eljárás-
rendeknek megfelelően. A Kincstár természetesen ellenőrizheti és ellenőrzi is a kor-
mányhivatalok által elvégzett munkát. 

Maga a feladatkiadási folyamat a Kincstár adott intézkedésben feladat- és hatás-
körrel rendelkező szakmai főosztályán indul, egy feladatelrendelő dokumentum elké-
szítésével. A Kincstár a feladat elvégzését folyamatosan monitorozza az informatikai 
rendszeren keresztül.

Az elvégzett feladatokat a felek mind szóban, mind írásban közösen értékelik. 
A szóbeli értékelések főosztályvezetői szinten 3–4 (illetve kiemelt időszakban 2) 
hetente történnek, ezek operatív megbeszélések. Írásban a kormányhivatalok havon-
ta számolnak be az elvégzett munkáról. Negyedévente összefoglaló jelentés készül, 
melyet szóbeli értékelő megbeszélés követ.

A hatékony feladatellátás érdekében a Kincstár számos szervezettel működik 
együtt, mint például: 

yy Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
yy Nemzeti Földügyi Központ
yy Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
yy Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
yy Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
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2. ábra. A Kincstárral kapcsolatban álló intézmények 

A Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének feladatrendszere 
meglehetősen sokrétű, amihez hozzátartoznak a(z):

yy EMGA-EMVA kifizető ügynökségi feladatok
yy mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervi feladatok
yy agrárkárenyhítési szervi feladatok
yy krízisbiztosítási szervi feladatok
yy VP közbenső szervezeti feladatok
yy MAHOP/MAHOP, közreműködő szervezeti feladatok

A Kifizető Ügynökség valamennyi támogatási jogcímet tartalmazó kifizetései 
az alábbi táblázat szerint alakultak 2010–2021. év között:

1 . táblázat

Kifizetett mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások

Év Kifizetett támogatás Ügyfelek száma
2010 497 995 453 704 198 209
2011 431 421 540 742 195 121
2012 608 303 825 065 202 601
2013 644 844 113 769 206 651
2014 730 642 163 694 210 591
2015 778 108 309 547 211 621
2016 648 623 808 558 190 035
2017 563 214 790 844 193 490
2018 664 935 668 073 192 121
2019 800 877 788 354 191 577
2020 889 000 829 439 193 358
2021 812 398 057 473 190 903
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Az Egységes Kérelem (EK) esetében közel 40 különböző jogcímre nyújtható be 
támogatási kérelem. Ennek száma – mintegy ötmillió hektár mezőgazdasági területre 
– éves szinten 165–170 ezer közé tehető. A Kincstár folyamatos technikai fejleszté-
sekkel igyekszik az igénylések biztonságát és pontosságát javítani, melyből kifolyólag 
már több éve alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Az előzetes ellenőr-
zéssel a hibák jelentős része kiszűrhető és szankciómentesen javítható. Kiemelen-
dő továbbá, hogy a Kincstár pilot jelleggel megkezdte az Európai Űrügynökség által 
finanszírozott Sentinel műholdcsalád által készített nagyfelbontású műholdfelvétel-
idősorok felhasználását, elemzését és beépítését a támogatáskezelési folyamatba. 
Általánosságban elmondható, hogy a Kincstár a kifizetések jelentős részét jóval a 
határidőt megelőzően, április-május hónapokban teljesíti az arra jogosult gazdálko-
dók részére.

Az Európai Parlament és a Tanács döntése értelemben Magyarország két évre 
(2021, 2022) átmeneti forrásokban részesül, melyhez a Kormány 80% hazai társfi-
nanszírozást rendelt. A Vidékfejlesztési Program (VP) 2014–2022. között felhasznál-
ható keretösszege 1400 Mrd-ról 2900 Mrd Ft-ra növekszik, melyből az átmeneti for-
rások összege az 1500 Mrd Ft.

A VP éves fejlesztési kerete (ÉFK) több alkalommal is módosításra került, így új 
felhívások jelentek meg, illetve a korábbi felhívások keretösszege megnövekedett. 
Az egyre gyarapodó feladatok kezelése az Irányító Hatóság, a Kincstár és a kormány-
hivatalok még szorosabb együttműködését, illetőleg a kapacitásainak bővítését tette 
szükségessé.

A VP Irányító Hatósága összesen 100 felhívást jelentetett meg, amiből 67 intézke-
dés beruházási típusú. Ezen intézkedések tekintetében benyújtott támogatási igény-
lések száma 60 681 db (LEADER helyi felhívások megvalósítása intézkedés ebből 
17 358 db). A beruházások kapcsán 30 468 db támogatói okirat született, melyből 
9420 db a LEADER helyi felhívások megvalósításához kapcsolódik.

A teljes időszakban 36 378 db kifizetési igénylés került benyújtásra és több mint 
92%-nál már lezárult az ügyintézési folyamat. 33 123 db kérelem kifizetése valósult 
meg 456,3 Mrd Ft összegben. 2968 db – 60,3 Mrd forint összértékű – kifizetési 
kérelem feldolgozása jelenleg folyamatban van, míg 868 Mrd forintra vonatkozóan 
az ügyfelek még nem nyújtottak be kifizetési kérelmet. A teljes időszak alatt 3640 
előleg kérelem érkezett be, amelynek 99%-át a Kincstár feldolgozta, melynek során 
87 Mrd forint előleg összeget fizetett ki. A támogatott projekthez kapcsolódóan 
beadott változásbejelentések száma meghaladja a 60 ezret, aminek 97%-a elbírá-
lásra is került.

A Kifizető Ügynökség a piaci és nemzeti támogatások intézkedéscsoporton belül 
évente átlagosan 70 jogcímet kezel, amelyre 80 ezer kérelem alapján az ügyfelek 
részére éves szinten 90–100 Mrd Ft összegű támogatást hagy jóvá. Továbbá gondos-
kodik 73 ezer ügyfél – 2021. évtől már – éves szinten 6,2 milliárd Ft összegű káreny-
hítési hozzájárulásának befizettetéséről a kárenyhítési alapba.
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2021-ben 110 Mrd forint támogatás került kifizetésre az alábbiak szerint:
– Belpiaci intézkedések: 20 Mrd
– Nemzeti támogatások: 90 Mrd
A Krízisbiztosítási rendszer állami szerepvállalással működő jövedelemstabilizáló 

rendszer. Célja, hogy ellentételezést nyújtson azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik jövedelme jelentős mértékben visszaesik. A rendszerhez a termelők önkéntesen, 
de legalább 3 évre csatlakozhatnak. Saját forrását a rendszerhez csatlakozó terme-
lők éves krízisbiztosítási hozzájárulása, esetlegesen egyéb magánszereplők önkéntes 
befizetései képezik. Krízisbiztosítási kompenzációra rendelkezésre álló pénzeszköz 
30%-a a krízisbiztosítási rendszer saját forrásából, 70%-a pedig a krízisbiztosítási 
szerv által igényelhető vidékfejlesztési támogatásból áll. 2021 februárjában sikeresen 
megkezdődött az önkéntes tagi csatlakozás, ahová 160 gazdálkodó nyújtott be kérel-
met, illetőleg 157 millió Ft befizetése történt meg. A kompenzációs kérelmek benyúj-
tása és a kompenzációs kifizetések teljesítése 2022-től kezdődik. 

Az agrárkár-enyhítési rendszer célja a mezőgazdasági termelők befizetéseiből és az 
állam költségvetési támogatásából létrejövő pénzügyi forrás felhasználásával a befizető 
mezőgazdasági termelők körében a mezőgazdasági káresemény okozta károk enyhítése, 
részbeni megtérítése. A kockázatkezelési rendszer tagjainak száma 74 ezer, a tagság által 
évente befizetésre kerülő kárenyhítési hozzájárulás összege 4,2 milliárd Ft volt 2020-ig.  
A befizetési kötelezettség egységdíjai 2021-től kezdődően emelkedtek, így arra az 
évre 73 ezer tagnak 6,2 Mrd forintot kellett befizetnie. 

A kárbejelentések száma 2019-ben 16 ezer, 2020-ban 21 ezer, míg 2021-ben  
18 ezer volt. A 2019-es év vonatkozásában 6800 ügyfél részesült 14 Mrd Ft támoga-
tásban, míg a 2020 novemberében már 10 234 ügyféltől érkezett be kárenyhítő jut-
tatás iránti kérelem, amelyből 8700 ügyfél részesült 18,7 Mrd Ft támogatásban, 2021 
novemberében 9877 ügyfél nyújtott be kérelmet közel 21 Mrd Ft összegben.

A megújult MePAR böngésző nyilvánosan megtekinthető platformja 2021-ben egy 
átfogó átalakításon ment keresztül, így a Kincstár arculatához illeszkedő – mobilesz-
közön is használható – felhasználói felületet kapott, valamint funkcionalitásában is 
bővült. A fejlesztés következtében az átláthatóbb kereső funkció segítségével a fel-
használó gyorsabban megtalálja az érintett területet. A térkép fedvények kezelése 
kiegészült a légifelvételek megválasztásának lehetőségével, amely hossz-, terület- és 
sugármérések megújult formában érhetők el. Továbbá a gazdálkodók eredményeseb-
ben követhetik a tábláikkal kapcsolatos adatok változásait, hatékonyabban vehetnek 
részt a saját parcelláikkal kapcsolatos ügyintézésben.

A Kincstár Kifizető Ügynökségi mobil applikációt fejlesztett ki és tett ingyenesen 
elérhetővé (iOS és Android platformon) a 2021. évi EK benyújtásával egyidejűleg a 
gazdálkodókkal való hatékony kommunikáció elősegítése, a modern technológiákban 
rejlő lehetőségek minél jobb kiaknázására, illetve a következő KAP programozási idő-
szakra vonatkozó való felkészülés érdekében. A „mobilGAZDA” elnevezésű alkalmazás 
segítségével a gazdálkodók valós időben és közvetlenebb kommunikációs csatornán 
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keresztül informálódhatnak a KAP támogatásai kapcsán jelentkező lehetőségekről 
és kötelezettségekről. Ennek következményeként az információcsere felgyorsulhat, 
a kérelmek pontosabbá válhatnak, ami a gördülékenyebb kérelemkezelést segíti elő. 
Az alkalmazás a következő funkcionalitásokkal rendelkezik:

 y Ügyfélszolgálati funkciók (időpontfoglalás, kérdés-válasz)
 y Tájékoztatási funkciók (újdonságok, hírek, naptár a betartandó határidőkről)
 y Ügyfél-nyilvántartásba vett adatok megtekintése
 y Hatósági bizonyítvány igénylése
 y Jelszóigénylés ügyintézéshez 
 y Nyilatkozat adatok megfelelőségéről
 y Ügyfél-tájékoztatási rendszer
 y Egységes kérelem területadatok lekérdezése
 y Másodvetés, agrotechnika benyújtása
 y Vis maior kérelem benyújtása
 y Fényképkészítés Kincstár kérésére
 y Területmérés: terület-, pont- és vonalmérés is
 y Saját táblaadatok megtekintése mérés során
 y Területmérési eredmény kinyerése térinformatikai fájlformátumban

Továbbfejlesztési tervek a felhasználói visszajelzések alapján:
 y Ügyfél-nyilvántartási funkciók bővítése (adatmódosítás, meghatalmazás  

kezelés)
 y STÉ kalkulátor (EK-s adatok behívásával)
 y Elektronikus bankkártyás befizetési lehetőség megteremtése
 y Hiteles iratmásolat igénylése

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA STRATÉGIAI TERV  
2023–2027

Juhász Anikó1

A Közös Agrárpolitika (KAP) az Európai Unió legrégebbi szakpolitikája és forráske-
retét tekintve a legfontosabb. Évtizedek óta igen kiterjedt közösségi jogszabályok 
határozzák meg a nemzeti agrárpolitikák mozgásterét, a KAP keretében alkalmazható 
eszköztárat és az ellenőrzések rendszerét. Minden tagállamban, így Magyarországon 
is a KAP intézkedései alapvetően határozzák meg az agrárgazdaság mozgásterét és 
fejlődési irányait. 

Ugyanakkor a KAP uniós keretrendszere jelentős mértékben változik, 2023-tól az 
eddigi beavatkozás részletezettségű szabályozás helyett sokkal kevesebb részletre 
térnek ki az alaprendeletek, a szabályalapú megfelelést felváltja a teljesítmény ala-
pú megközelítés. Továbbá most először kell egy ún. KAP Stratégiai Tervet készíteni, 
amely többek között az agrárgazdaság és a vidéki területek helyzetére és szükségle-
teire, a KAP I. és II. pillérének intézkedéseire, azok forráskeretére, az elérni kívánt ered-
ményekre és az indikátorok célértékeire is ki kell, hogy térjen. Tehát egyrészt nagyobb 
nemzeti mozgástér lett a beavatkozások megtervezése során, másrészt a Bizottság 
több mindenbe szólhat bele a tagállami tervek elfogadása és végrehajtása során és 
konkrét eredményekkel kell alátámasztani az agrárpolitikai intézkedések sikerét. 

Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés terén az elmúlt évtizedben elért eredmé-
nyekre építve és a sokasodó kihívásokra reagálva dolgozta ki az Agrárminisztérium 
a Megújuló vidék, megújuló agrárium programot, majd ennek sarokköveire építve a 
KAP Stratégiai Tervet. 

Ennek a rövid esszének a célja a magyar KAP Stratégiai Terv kontextusának és 
főbb tartalmi elemeinek a bemutatása.

Az elmúlt időszak eredményei és kihívásai

A magyar mezőgazdaság uniós összehasonlításban is jelentős fejlődésen ment 
keresztül 2010-óta, ami tükröződik a kibocsátás, a beruházások, a termelékenység, 
az export, és a külkereskedelmi egyenleg növekedésében. Ugyanakkor az adottságo-
kat és az Unió legfejlettebb mezőgazdasággal rendelkező országainak teljesítményét 
figyelembe véve még jelentős kihasználatlan lehetőségek rejlenek az ágazatban. 

1 Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
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Emellett az elmúlt években a mezőgazdaság több súlyos kihívással is szembesült, 
rendkívüli körülmények között kellett, hogy helytálljanak a gazdák. A koronavírus, az 
állatbetegségek, a rendkívüli időjárási körülmények, a magas inputárak, a munkaerő-
hiány és a beruházások költségeinek emelkedése mind-mind nehéz helyzetbe hozta 
a gazdálkodókat. 

Ezzel párhuzamosan az elmúlt években egyre inkább fokozódtak a nyugat-euró-
pai társadalom részéről a mezőgazdasággal szembeni környezeti, éghajlatpolitikai 
és állatjóléttel kapcsolatos elvárások. Ezek politikai szinten is megjelentek, a Bizott-
ság által közzétett Zöld Megállapodás, valamint a hozzá kapcsolódó „Termőföldtől az 
asztalig stratégia” és a „Biodiverzitás stratégia” is mind-mind igen ambiciózus zöld 
célokat tűzött ki, ami komoly kihívás a mezőgazdasági termelők számára és egyúttal 
élelmezésbiztonsági kockázatokat is jelent. 

A Zöld Megállapodáshoz kapcsolódó Termőföldtől az asztalig stratégia és a 
Biodiverzitás stratégia főbb céljai az alábbiak:

 y A növényvédő szerek használatának és kockázatának 50%-os csökkenése és a 
veszélyesebb növényvédő szerek használatának 50%-os csökkenése 2030-ig.

 y A tápanyagveszteség 50%-os és a műtrágyahasználat 20%-os csökkenése 
2030-ig.

 y Az állattartásban alkalmazott antibiotikumok mennyiségének a felére való 
csökkentése 2030-ig.

 y A területek legalább 10%-át magas diverzitású tájképi jellemzőként való visz-
szaállítása.

 y Az ökológiai gazdálkodásba vont területek arányának 25 százalékra való növe-
lése 2030-ig.

Ezért a Közös Agrárpolitika fókuszába is egyre inkább a környezeti fenntartható-
ság kerül, 2023-tól az eddiginél jóval több intézkedés fogja szolgálni a természeti erő-
források megőrzését és a klímaváltozás elleni küzdelmet. A Bizottság a KAP Stratégiai 
Tervek elfogadása során a Zöld Megállapodás céljaihoz való hozzájárulást kiemelten 
vizsgálja. 

Véleményünk szerint fontos a fenntartható mezőgazdasági termelés és élelmiszer-
rendszer kialakítása, de a klíma- és környezetvédelmi célokat úgy kell elérni, hogy ne 
csökkenjen a mezőgazdaság versenyképessége és a termelés volumene.

Magyarországi agrárpolitikai intézkedések: KAP Stratégiai Terv

Az elmúlt évtizedben elért eredményekre építve és a kihívásokra választ keres-
ve, egyúttal a változó uniós agrárpolitikában rejlő lehetőségeket kihasználva dolgoz-
tuk ki és indítottuk el 2021-ben a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” programot. 
A magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére a 2021 és 
2027 közötti időszakban soha nem látott mértékű forrás áll rendelkezésre. A Kormány 
ugyanis az uniós jog adta maximális mértékben, 80 százalékban biztosít nemzeti 
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kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési forrás mellé. A 2021–2027-es időszak-
ban a KAP I. pillére keretében 3400 milliárd forintot, a II. pillér tekintetében 4265 mil-
liárd forintot fordítunk agrárpolitikai célokra.

A Megújuló vidék, megújuló agrárium program alkotja a KAP Stratégiai Terv alap-
ját is, amely az uniós és hazai társfinanszírozási források 2023 és 2027 közötti rész-
letes felhasználásának módját tartalmazza, illeszkedve a stratégia céljainak megvaló-
sításához. 

A terv precedens nélküli összefogással készült el, amelyet 2021. 12. 30-án, határ-
időre nyújtottuk be a Bizottságnak. A minisztérium, a kifizető ügynökség, az agrár-
kamara, a szakmai szervezetek, a gazdálkodók szoros együttműködése biztosította, 
hogy a magyar agrárgazdaság és vidéki területek igényeinek megfelelő, hatékony 
intézkedések kerüljenek a tervbe. A Bizottság várhatóan ősszel fogadja el a magyar 
tervet és az új rendszer 2023 januárjában indul.

Közvetlen támogatások

A Stratégiai Terv intézkedéseire térve elmondható, hogy továbbra is lesz terület-
alapú támogatás, ráadásul a kisgazdaságok és a fiatal termelők többlet támogatáshoz 
juthatnak, és megmaradnak a termeléshez kötött támogatások is. Az új területalapú 
támogatásban 2023-tól egyesül a korábbi egységes területalapú támogatás és a zöl-
dítés követelményrendszere és egy megerősített kondicionalitás biztosítja majd a kör-
nyezeti célok hatékony elérését. 

Új KAP Stratégiai Terv beavatkozás típusai (2023–2027)

Új elemként a KAP I. pillérében, a közvetlen támogatások között megjelenik az 
agroökológiai alapprogram, amely a gazdálkodók többlet környezeti vállalásait kom-
penzálja. A program keretében a gazdálkodók az éghajlat- és környezetvédelmi célo-
kat szolgáló, önkéntesen vállalt jó gyakorlatok elvégzésért évenként egyösszegű, hek-
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tár alapú kifizetésben részesülhetnek az alapszintű jövedelemtámogatást kiegészítő 
kifizetésként. A megfelelően célzott beavatkozással azt kívánjuk elérni, hogy a mező-
gazdasági területek viszonylag nagy részén, sok termelő bevonásával valósulhasson 
meg egy környezeti szempontból is hatékony támogatási program. A tervezett mező-
gazdasági gyakorlatok a talaj- és vízvédelemre, a biológiai sokféleség védelmére, 
valamint az éghajlatváltozás mérséklésére fókuszálnak. 

A 2023-tól induló Közös Agrárpolitika új rendszerében Magyarország ismét 
a közvetlen támogatási éves pénzügyi keret jogszabály adta maximumát, vagyis 
15%-ot kíván a termeléshez kötött jogcímekre fordítani. Ez mintegy 202 millió euró 
ilyen célra felhasználható forrást jelent, ami nagyságrendileg megegyezik az eddig 
is a termeléshez kötött jogcímekre fordított támogatással. A szakmai szervezetek 
javaslatait is figyelembe véve, a jövőben nem változik a jogcímek csoportja és az 
egyes jogcímek nagyságrendjében is csak apróbb kiigazítások történnek. Megma-
rad – tehát – a tejhasznú tehén, az anyatehén, a hízott bika, az anyajuh állatlétszám 
alapú támogatás. Ezek mellett területalapon elérhető lesz továbbra is a gyümölcs-
ültetvény támogatás, a zöldségnövény és az ipari zöldségnövény támogatás, a rizs- 
és cukorrépa támogatás, valamint a szemes és szálas fehérjenövények támogatása. 
Az egyes jogcímek feltételeiben is inkább csak finomhangolás történik, a termelők-
nek nem kell komolyabb változásokra számítani. (Csak az étkezési burgonya támo-
gathatósága szűnik meg.)

Az átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás (ún. redisztributív támoga-
tás) célja a közvetlen támogatások igazságosabb elosztása, a kis- és közepes méretű 
mezőgazdasági üzemek irányába történő forrásátcsoportosítás elősegítése, az üze-
mek első hektárjainak emelet szintű támogatása révén. Az Európai Bizottsággal jelen-
leg is folyó tárgyalások kimenetelétől függ, hogy pontosan milyen üzemméret alatt 
lesznek jogosultak a termelők erre a támogatásra. 

Piaci intézkedések

A piaci intézkedések elsősorban a szőlő, bor, a zöldség gyümölcs és a méhészeti 
ágazat fejlesztésére irányulnak. A Bor Nemzeti Támogatási Program teljes mértékben 
uniós forrásból kerül finanszírozásra, és főbb támogatható intézkedései a szőlőültet-
vények szerkezetátalakítása és átállítása, a borászati gépek, technológiai berendezé-
sek beszerzése, a borászati termékek harmadik országokban megvalósuló promóció-
jának támogatása, és a borászati termékekkel kapcsolatos tájékoztatási tevékenysé-
gek támogatása.

A Méhészeti Nemzeti Támogatási Program intézkedései fele-fele arányban kerül-
nek finanszírozásra uniós és nemzeti forrásból és főbb területei az eszközbeszerzés, a 
méhegészségügyi erőfeszítések támogatása, a szakmai ismeretek bővítése, a szerve-
zeti élet élénkítése, a tudományos kutatás támogatása, a méhészeti termékek piacra 
jutásának elősegítése, és a fogyasztói bizalom erősítése.
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A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjaira, az eladott ter-
mékek értékének 4,1%-ig, és válságkezelő intézkedés végrehajtására a forgalom  
0,5%-áig; Magyarországon kiegészítő nemzeti támogatás is nyújtható, ráadásul 
2023-tól a támogatásnyújtás szabályai várhatóan egyszerűsödnek.

Vidékfejlesztési támogatások

A vidékfejlesztési támogatások között meghatározó lesz versenyképességet és 
hatékonyságot növelő beruházások támogatása, mivel azok a gazdasági célok mel-
lett a környezeti fenntarthatósághoz és a munkaerőhiány kezeléséhez is hozzájárul-
nak. A mezőgazdaságban egyrészt az egy hektárra vetített termelési érték emelé-
sét, másrészt a termelés költség és inputhatékonyságának növelését célzó beruhá-
zás támogatási struktúrát tervezünk, ahogyan azt a 2021. és 2022. évi beruházási 
pályázatoknál is történt. Az élelmiszeripar fejlesztésére irányuló pályázati felhívá-
sokban 2023-től olyan szakpolitikai szempontokat tervezünk érvényesíteni, mint a 
tömegtermékek esetében a nemzetközileg életképes és versenyképes beruházások 
támogatása, az erőforrás hatékonyság növelése, az exportképesség preferálása, a 
termékpálya kapcsolatok és a beszállító termelők felé történő üzleti kapcsolatok 
minősége (így védve újabb eszközzel a termelőket). Új fejlesztési irányként jelenhet 
meg a kis- és közepes élelmiszer-feldolgozók saját értékesítési hálózatának, szak-
boltjainak fejlesztése.

Kiemelt helyen jelenik meg a terveinkben a digitális, precíziós technológiák alkal-
mazásának ösztönzése, a gazdaságok digitális átállásának támogatása.

A beruházási támogatások hozzájárulnak az energiahatékonyság növekedéséhez 
is, ami a környezeti célok mellett a magas energiaárakból adódó gazdasági problémák 
megoldását is megkönnyíti. 

Az előttünk álló időszakot tekintve minden eszközt fel kívánunk vonultatni a ter-
melői együttműködések létrejöttének, fennmaradásának, valamint közös fejleszté-
seinek, beruházásainak ösztönzésére mind az alapanyag-termelő ágazatok, mind az 
élelmiszer-feldolgozó ágazat tekintetében. Ösztönözni kívánjuk a termelőket, hogy az 
értékesítési lehetőségeik erősítésének érdekében államilag elismert olyan termelői 
integrációs szervezeteket hozzanak létre, amelyek a rajtuk keresztül eladásra szánt 
áruk, termékek tekintetében a felvásárlókkal folytatott ártárgyalások során kedve-
zőbb feltételeket tudnak elérni. A célok elérésének érdekében a Stratégiai Tervben 
külön beavatkozást tervezünk a termelői csoportok, termelői szervezetek, és a ter-
melői integrációs szervezetek megalakulásának és fennmaradásának ösztönzésére. 
Ugyancsak fontos, hogy többlet támogatási intenzitást fogunk biztosítani az együtt-
működések beruházásainak támogatására. A tartós ellátási lánc kapcsolattal rendel-
kező pályázók a támogatási forrásokhoz történő hozzájutás folyamatában előnyben 
fognak részesülni, a termelő és feldolgozó között meglévő hosszú távú szerződéses 
viszonyt kiemelten kívánjuk honorálni.
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Az eddiginél szélesebb körben kívánjuk az állatjóléti többletvállalásokhoz kap-
csolódó támogatási formákat is bevezetni, ugyanakkor ez még a Bizottsággal foly-
tatott tárgyalások függvénye. Továbbá megemelt forráskerettel és egységköltséggel 
működtetjük már 2022-től az agrár-környezetgazdálkodási programot és az ökológiai 
gazdálkodás támogatását is és a két három éves program folytatását tervezzük 2025-
től. Nagy eredmény, hogy az agrár-környezet gazdálkodási programban 2022-től 
már közel 1,3 millió hektárral vesznek részt a gazdálkodók. Támogatni fogjuk a Natura 
2000 erdő és gyepterületek fenntartását, az állati és növényi génmegőrzést is.

Prioritásként tekintünk a generációs megújulás ösztönzésére. Tervezünk többek 
között beruházási támogatásokat, valamint a fiatal gazdálkodók célzott támogatását 
is. A vidékfejlesztési induló támogatáson túl támogatjuk majd a gazdaságátadást, 
amely egy együttműködési támogatás az átadó számára, valamint támogatjuk a gaz-
daságátvevőt is, amely egy Induló támogatás a gazdaságot átvevő számára. A Gene-
rációs megújulás az induló vidéki és fiatal erdőgazdálkodó vállalkozók támogatásával 
is megvalósulhat majd.

Lehetőség lesz a minőségrendszerek, minőségbiztosítási rendszerek támogatá-
sára a KAP Stratégiai Tervben, amelynek célja, az Unió által elismert minőségrend-
szerekben részt vevő gazdaságok versenyképességének növelése, a mezőgazdasági 
termelők helyzetének javítása az értékláncban, valamint a minőségrendszerben részt-
vevő felek közötti együttműködés erősítése. 

A rövid ellátási lánc (REL) keretében megvalósuló együttműködések támogatá-
sa is része lesz a KAP Stratégiai Tervnek. Ezek az erős együttműködéseken alapuló 
rendszerek, legalább két szereplő részvételével valósulhatnak meg. Jellemzően kisebb 
szereplők számára kívánjuk kinyitni a lehetőséget.

A vidékfejlesztési támogatások végrehajtásával kapcsolatban fontos kiemelni, 
hogy cél a termékpályák fejlesztése, ún. „ágazati intézkedés csomagok” létrehozása, 
és a tartós ellátási lánc kapcsolattal rendelkező pályázók előnyben részesítése. Emel-
lett prioritást élvez a hatékony termelési beruházások támogatása, ezért javasoljuk a 
jelenlegi 15 millió eurós maximális támogatási összeg megtartását és a bázislétszám 
tartás elengedését. Szintén lényeges a pályázati feltételek javítása, ennek keretében 
az egyszerűsített elszámolás bevezetése, az ügyintézési idő csökkentése, a könnyí-
tett előlegnyújtás és a költségnövekmény elismerésének lehetősége. A 10 ezer fő alatti 
települések számítanak vidéki településnek és lesznek jogosultak a vidékfejlesztési 
támogatásokra. 

Összegzés

Az elmúlt évtizedben elért eredmények jó alapot nyújtanak a jelen kihívásaira való 
válaszkereséshez. Ugyanakkor a természeti adottságok kihasználása, az élelmezés-
biztonság további növelése, és az agrártermelés versenyképességének a javítása 
stratégiai gondolkodást, a rendelkezésre álló erőforrások és lehetőségek hatékony 
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és koordinált kihasználását igényli. Ezzel párhuzamosan megváltozik a Közös Agrár-
politika keretrendszere, az eddigieknél nagyobb mozgásteret kapnak a tagállamok,   
és előtérbe kerül a teljesítményalapú megközelítés. 

A fentiekre reagálva dolgozta ki az Agrárminisztérium a Megújuló vidék, megújuló 
agrárium programot, majd ennek célrendszerébe illeszkedve a KAP Stratégiai Tervet. 
A 2023-tól induló új agrártámogatási rendszerben megmaradnak a területalapú és 
termeléshez kötött agrártámogatások, amelyek termelés és jövedelembiztonságot 
nyújtanak a gazdálkodóknak és előtérbe kerülnek a beruházási támogatások és a kör-
nyezeti célokat szolgáló intézkedések. A technológiai fejlesztést, inputhatékonyságot 
szolgáló beruházási támogatások hozzájárulnak az agrárgazdaság nemzetközi ver-
senyképességének a növekedéséhez, a természeti erőforrások megőrzéséhez, a mun-
kaerőhiány leküzdéséhez és végső soron a lakosság élelmezésbiztonságának további 
növekedéséhez. Összességében a magyar KAP Stratégiai Terv egyensúlyt biztosít a 
környezeti, a versenyképességi és a társadalmi célok között.  

A SAPARD célok elérése érdekében mindenki aktívan tette a dolgát
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„Jót és jól tettünk”

A NÖVÉNYHÁZI VIRÁGTERMESZTÉS MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐJE

A GYURIS VIRÁG KFT. ELMÚLT 20 ÉVE

Gyuris Attila1

Honnan indultunk? Én egy kicsit jobban visszamennék az időben. A kezdetektől sze-
retném bemutatni a gazdálkodásunkat, ezzel is tiszteletet állítva a nagyszüleimnek és 
a szüleimnek.

Zsombón – ahol születtem és jelenleg is élek és gazdálkodunk – szerencsénkre 
nem termelőszövetkezet volt, hanem szakszövetkezet, a gyenge termőhelyi adott-
ságok és a tagosítási nehézségek miatt. Ennek köszönhetően akkoriban jelentősnek 
mondható földterületek maradtak a gazdálkodók saját használatában, köztük az anyai 
nagyszüleim esetében is. A szomszéd faluban már ez nem így volt, ott már csak fél 
hold maradt a gazdáknak, és dolgozhattak a Tsz-ben. A mi falunkban, a családunk-
nak megmaradt föld a megélhetést a gazdálkodás szabadságát jelentette, megadva a 
gondolkodás és a verseny lehetőségét is.

Nagyapám gazdálkodó volt: a megmaradó területe mintegy 10 hold volt, ahol gyü-
mölcs és szőlő termesztést, pálinka és bor készítést végzett, valamint a kapáló, kaszá-
ló területeken az állattartáshoz szükséges takarmányokat állította elő a sertéshízlalás-
hoz, a baromfi és galamb tartáshoz, valamint a négy tehénnek és a két lónak. 

Egy komplex méretezett önellátó, mai kifejezéssel BIO gazdaságot vitt a nagyapám 
gépek nélkül, mindent kézzel és lóval művelve. Lovaskocsival hordta a gyümölcsöt, 
zöldséget és szőlőt a budapesti Bosnyák téri piacra. Szintén lovaskocsival szállított a 
bányászoknak vágó sertéseket Tatabányára. Rendkívül szerény életet élt, a munkák-
ban elől járt és minden vasárnap elment a misére.

A 1970-es évek elején a gyerekeinek szétosztotta a földjeit és így jutottak az én 
szüleim is 1 ha földhöz, amely szőlő, őszibarack és kapáló területből állt. Itt az őszi-
barackfa alatt nőttem fel és saját horolóm volt, amely együtt nőtt velem, ez az idő-
szak 14 éves koromig tartott. Megjegyzem ekkor még mindig nem lehetett termőföldet 
vásárolni, ezért a szüleim a szövetkezettől béreltek még 1 ha földet, paprika és paradi-
csom termesztésre.

1Gyuris Attila, Gyuris Virág Kft., ügyvezető
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Szüleim 1980-ban a lakás mögötti 1500 m2-es telken kivágták az almafákat, ami-
ért igen bolondnak nézték őket, majd kézzel hajlított fém rudakból megépítették első 
600 m2-es fóliaházat és első évben paradicsomot, majd utána szegfűt termeltek ben-
ne. Gyenge termőhelyen rá van kényszerülve a gazdálkodó az intenzív gazdálkodásra, 
ha ebből akar megélni.

Innen indultam én a szakmai tanulmányaimmal, 4 év kertészeti szakközép-
iskola, 3 év kertészeti főiskola, 2 év növényvédelmi és tápanyag gazdálkodási 
szakmérnökképzés. 1993-ban voltam először Hollandiában, ahol üvegházak voltak, 
amíg a szem ellátott és ráeszméltem, hogy hol is tartunk mi, de a haza érkezés min-
dig nagyon jó érzés volt, amikor Hegyeshalomnál autóval belépve a szép dunántúli 
tájat megláttam. Nagyon elszánt és lelkes voltam. 1995-ben sikerült földet vásárolni 
ahol jelenleg is termelünk, de itt akkor csak homok és fű volt, még áram sem, de már 
távolról a szemem előtt láttam a még nem létező üvegházak üvegén megcsillanó 
napsugarakat.

1996-ban építettük az első üvegházat szegfű termesztésre, amely 2400 m2 volt, 
és ezt akkor annyira nagynak láttuk, hogy azon gondolkodtunk, hogy vajon megtud-
juk-e mi ezt csinálni, képesek vagyunk-e mi erre? Jelenlegi üzemméret már ennek a 
tízszerese.

Sok alkalommal kerültünk mi is a padló közelébe és ez idő alatt sokan abbahagyták 
a termelést a környezetünkben. Mi mindent visszaforgattunk és megállás nélkül fej-
lesztettünk hol lassabban, hol nagyobb sebességgel. 

A növényházak mára már teljes mértékben megújuló energiával ellátottak, a fűtés 
termál energiával, hűtés és világítás elektromos áram igényét napelemekkel állítjuk 
elő, a terület 60%-án asszimilációs világítás van. 2004. januárban az öröm könnyei 
hullottak a szemünkből, mert annyira szép volt az a fény amit annyira vártunk, amikor 
az első 7000 m2-en elindult az asszimilációs növény megvilágítás, saját cogenerációs 
energia előállítással. Az üveg és fólia házakban a hőmérséklet, páratartalom és a fény 
mennyisége is szabályozott.

Vágott rózsát és mini gerberát termelünk kb. fele részben szupermarketek felé és a 
többit a virágboltoknak adjuk el. Nagyon sok mosolyt csaltunk már az emberek arcá-
ra. Jó minőséget könnyebb eladni, kicsit magasabb ár is elérhető. A legjobb minőség 
és megbízható termék előállítása mindenek felett a cél. Az eladási árakat a világpiac 
határozza meg, a mi helyzetünkben Hollandia, Kenya, Etiópia, Kolumbia, Ecuador, már 
régóta minden nap megmérettetünk ezen a piacon.

Hat hónapig nagyon jó a hazai klíma: február közepétől május végéig, majd 
augusztus közepétől október végéig szintén nagyon jó termesztési feltételekkel 
rendelkezünk. A nyári időszakban hűtésre és párásításra van szükség, a téli idő-
szakban pedig fűtésre és pótvilágításra. A világon sehol sincs tökéletes klíma, 
szükséges technológiával kiegészíteni, vagy időszakosan tudnak csak termelni az 
adott országban. 

Gyuris Attila: A növényházi virágtermesztés múltja, jelene és jövője
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Nem kopogtat be hozzánk a modern technológia!

A megfelelő technológiát a megfelelő helyre, a kiválasztott növényre kell tervez-
ni. A világon elérhető legjobb technológiák megismerése, hazahozatala a cél. Ahol 
jártam e cél érdekében: Hollandia, Belgium, Németország, Lengyelország, Ausztria, 
Spanyolország, Olaszország, Finnország, Izrael, Jordánia, Tajvan, Dél-Korea. Szakmai 
utak szervezése a tudás megszerzése érdekében elengedhetetlen, én magam szervez-
tem az útjaimat és önerőből finanszíroztam, de ösztönző lenne, ha ehhez kapcsolódna 
támogatás.

Ha nem tudom, mit akarok beépíteni, hogy korszerű legyek, akkor a pályázat sem 
segít. Nem elég a növekedés, ha az nem jár együtt a korszerűsödéssel, a technológia 
fejlesztésével, az energia hatékonyabb felhasználásával. A pályázatok által nyújtott 
fejlesztési lehetőségek kihasználása elengedhetetlen. 

Az utóbbi 7 évben meg volt a kormányzati akarat, a források rendelkezésre álltak, 
sorban nyíltak meg a pályázati felhívások és ennek köszönhetően sok modern beru-
házás valósulhatott meg. Köszönjük szépen a lehetőséget!

Tervezhetőség nagyon fontos

A folyamatos tudásszerzéshez igazodva jó irány lenne a pályázatok folyamatos 
megjelenése, ami által be is épülhetne viszonylag gyorsan a hazai termesztésbe az új 
technológia. Az alkalmi nagyobb pályázati lehetőségek finanszírozása egyszerre túl 
nagy, a kivitelezői kapacitások lekötése keresleti piacot teremt, ami az árak növekedé-
séhez vezet. 

A kertészeti beruházások lassan megtérülő, de a bankok szerint alacsony kockáza-
tú, hazai munkaerőt foglalkoztató, hazai adót fizető vállalkozások, innen azt nem viszi 
el senki, esetleg gazdát cserél, remélhetőleg egy még jobbra.

Bizonytalanság, mint tényező, amit elszenvedünk

Az időközönként beköszönő bizonytalanság és a tőlünk független dolgok újra írat-
ják az üzleti terveket és sokszor új irányba terelnek minket. A múltban elvették az 
emberek termelőeszközeit, aztán a privatizációban sok minden külföldi kézre került. 
Az emberek a források nélkül a visszakapott földdel és a negyed 80-as MTZ-vel és a 
fél ekével sem tudtak hirtelen modern módon és hatékonyan termelni.

2004 EU csatlakozás utáni import dömping vám nélkül nagy sokk volt a fejletlen 
gazdaságunknak. 2008 pénzügyi válság eredményeként a bevételek 30%-kal csök-
kentek, mire elkezdtünk fejlődni és növekedni. 2012-es energia válság, amikor a gáz 
árak a kétszeresére emelkedtek, szintén a csődbe, vagy a modernizációba kényszerí-
tette a gazdálkodókat, de ez nagyon fájdalmas volt. 2020-ban Covid miatti zárások, 
piac vesztések, bevétel kiesések. 2021-ben újabb energia válság, hitel kamat emelke-
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dés, infláció, beruházási árak emelkedése. Ezeket a helyzeteket nem tudjuk tervezni, 
csak túl lenni rajta, lehetőleg nyertesen.

A fejlesztések forrása

 Az idő pénz, a tervektől a megvalósításig sok esetben sok idő telik el, ennyi idő 
alatt sok minden változhat, a saját helyzet, a kamatok, a technológia színvonala.

Önerő, amely a tudásunktól és a tőlünk függetlenül bekövetkező helyzetektől vál-
tozó, mint pl. az energia árak, az adók, a kamatok. Nehéz vagy lehetetlen tervezni. 
A tőlünk független tényezők nagy mértékben változhatnak, ezért amikor csinálni aka-
runk valamit, akkor gyorsan csináljuk meg, ha ez lehetséges.

Hitel, amelynek a kamata, ha folyamatosan változik, akkor az nem kedvező a hosz-
szú megtérülésű nagy értékű beruházások esetén. Szükség lenne agrártermelői ter-
mék előállító beruházások hitelére, fix kamatú, minden évben elérhető agrárhitelekre, 
a tervezhetőség érdekében.

Támogatás, amely függ a pályázati kiírások időpontjától, tartalmától és intenzitá-
sától. A folyamatosan elérhető források a kedvezőek, a tervezhetőség és a kivitelezési 
kapacitások miatt.

 Meggyorsítaná a beruházásokat, ha előlegként meg lehetne kapni a támogatást. 
Ha megnyerte a pályázó a forrást, akkor azonnal tudja azt elkölteni, megrendelni az 
anyagokat, ne kelljen mérföldköveket követni, ami jelentősen megnehezíti a finanszí-
rozást, lassítja a beruházást, felesleges terhet ró a beruházóra és a kivitelezőre is. Nem 
mellesleg jelentős költséggel jár ennek a banki finanszíroztatása, amelyre nem lenne 
szükség. Gyakorlatilag azonnal lehetne kezdeni a beruházást, míg a jelenlegi hely-
zetben, a nyertes pályázat után lehet elmenni a bankhoz és ettől számítva minimum 
3 hónapig nem történik semmi (2020-ban ez idő alatt az NHP kivezetésre került). 

Egy év telik el a pályázat megismerésétől a kezdésig, de ezt legalább egy év 
megalapozott tervezésnek kellene megelőzni. A hazai fejlődés és a növekedés sike-
re a folytonosságon, a tervezhetőségen, a gyorsaságon, a folyamatos fejlesztési és 
növekedési lehetőségek az egymásra épülésén múlik. A jelenlegi üzemméretünk és a 
technológiánk színvonalának az elérése elképzelhetetlen lett volna, az EU és a hazai 
források igénybevétele nélkül, tekintve a helyzetünket és a lehetőségeinket amelyben 
voltunk 1990-es években.

Generációs mérföldkövek családunk és a Gyuris Virág Kft. esetében

 y I. generáció elindít valamit az intenzív gazdálkodás irányába: a szülők felépítik 
az első 600 m2-es fóliaházat 1980-ban, a szövetkezet elnöke behívatta édes-
apámat és megkérdezte, hogy nem lesz ebből baj.

 y II. generáció kiválasztja a kertészet helyét és 1996-tól elindul az építkezés,  
25 000 m2 növényház, növekedés, fejlődés, előszoba a modern technológiákhoz.
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 y III. generáció bevonásával 2020-tól cél, hogy a termelési színvonalunk legyen 
dobogós helyen a világban. Együtt dolgozunk mindkét fiammal és a kereszt-
fiammal is.

 y hazai fejlődés és a növekedés sikere a folytonosságon, a tervezhetőségen, a 
gyorsaságon, a folyamatos fejlesztési és növekedési lehetőségek egymásra 
épülésén múlik!

Szeretném megköszönni az AM-ben, az ME-ben, a Kormányhivatalokban és a 
MÁK-ban dolgozóknak a munkáját, amivel hozzájárulnak a sikeres beruházásokhoz 
és az országunk mezőgazdaságának a fejlődéséhez!
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A PATRICIUS BORHÁZ KFT. ELMÚLT 20 ÉVE

Molnár Péter1

A Patricius Borház Kft. 2002-ben alakult meg a Tokaji borvidéken. A tervek egy saját 
területi háttérrel rendelkező, saját magunk által termelt szőlőt feldolgozó pincészet 
kialakítását tartalmazták. 2003-ban SAPARD pályázat keretében támogatást kaptunk 
elképzeléseinkre és megindult a borászati komplexum tervezése, majd 2004 őszétől 
annak kivitelezése.

A bodrogkisfaludi telephelyre egy gravitációs rendszerű, a legkíméletesebb sző-
lőfeldolgozást lehetővé tévő, háromszintes épületegyüttest álmodtunk meg. Fontos 
szempont volt az energia hatékonyság, a talaj hőszigetelő képességének hasznosítása 
és a világörökségi tájképbe való illeszkedés is, így egyértelmű volt, hogy a pincészetet 
a föld felszíne alatt kell kialakítani. A történelmi présház megmaradt a látvány közép-
pontjában és mögé került megépítésre az új, modern borászat.

A történelmi présmáz mintegy háromszáz évvel ezelőtt épült a bodrogkisfaludi 
Várhegy-dűlőben. Jellegét megőrizve felújítottuk és kialakítottuk benne a borturiszti-
kai vendégfogadás feltételeit. Itt kapott helyet vinotékánk is, melyet éves szinte több 
ezer ember keres fel, valamint lehetőség van a helyben történő borkóstolásra is.

A szőlőfeldolgozó és borászati épületet úgy építettük meg, hogy a szüretkor 
beszállított szőlőt gravitációsan dolgozzuk fel, a termés az egyes szőlőfeldolgozó 
gépek között a saját tömege által gravitációsan mozog, így rendkívül tiszta ízvilágú 
mustot tudunk préselni. Az ülepítés a pincészet legalsó szintjén levő tartályokban 
történik, majd a lefejtett tiszta must erjesztése vagy a tartályokban vagy a fahordós 
erjesztőtérben történik. Tokaj-Hegyalján a borászatok elengedhetetlen része az érlelő 
pince. A pince vájása a vulkáni tufában megtörtént, egy kiváló klímájú pince biztosítja 
borok éveken át történő, kíméletes érlelését. Az érlelést követően a borok palacko-
zásra kerülnek, majd a palackos érleléssel folytatódik életük. Az, hogy minden, a bor 
készítéséhez elengedhetetlen szakmai rész egy ingatlanon belül, egymással össze-
köttetésben kerülhetett megépítésre garantálja boraink minőségét, melyet folyama-
tosan auditált minőségbiztosítási rendszerrel is garantálunk.

Húsz év múltán elmondhatjuk, a Patricius borok több, mint hetven nemzetközi 
platina és arany érem érdemeltek ki a világ legrangosabb borversenyein. 2013-ban a 

1 Dr. Molnár Péter, Patricius Borház Kft., birtokigazgató
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„Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka”, 2016-ban a hazai szakmai körben legrango-
sabb „Az Év Pincészete” díjat kaptuk meg.

Egy induló pincészet alap infrastruktúrájának kialakítása évtizedekre eldönti a 
borászat jövőjét. Kulcskérdés, hogy az elképzelt szakmai koncepció megalkuvás men-
tesen alakuljon ki és a cég ki tudja alakítani a számára legmegfelelőbb feltételeket. 
Ennek megvalósításában a SAPARD támogatás segítséget jelentett és mára jól lát-
szik, hogy működő koncepció alapjait segített megteremteni. 
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 NAGYKÁLLÓ ALMA: ENERGIA, TÖLTET,  
LENDÜLET MINDEN NAPRA

Bölcskei György1

A tudomány bizonyítékai alapján ma már egyre többen ismerik, hogy az alma erősíti 
az immunrendszert és ezen keresztül erősíti a szervezetet és kitartóvá teszi a fogyasz-
tóját! A közmondás valós igazságra épül: a napi szinten fogyasztott friss, finom sza-
bolcsi alma valóban távol tartja az orvost! Mindezek alapján nem csoda, hogy a sza-
bolcsi hagyományok folytatásaként, de a kor követelményeihez igazodva létrehoztuk 
a Nagykálló-Tész Kft-t. Fő tevékenységünk a zöldség, gyümölcs nagykereskedelem és 
almatermesztés. A 2022. február 16. előadásomnak megfelelően most is az almater-
mesztésre szeretnék fókuszálni.

Mint a gyümölcstermesztőknek általában, nekünk is nagyon sok mindennel meg 
kellett, kell küzdenünk a fennmaradásunk, fejlődésünk érdekében. Most, amikor az 
előadásom rövid összefoglalót írom és azt tapasztalom, hogy soha nem látott aszály 
sújtja az országot, hangsúlyozni szeretném, hogy a Nagykálló-Tész Kft. tagjai már az 
indulásnál célul tűzték ki azoknak a környezetbarát termesztési módszereknek és hul-
ladékkezelési eljárásoknak az alkalmazását, amelyekkel védhetjük a környezet minő-
ségét, és javíthatjuk annak biológiai állapotát. Mi ezzel is segíteni kívánjuk a klímavé-
delmet!

Az előttem elhangzott gazdálkodói megállapításokat és tapasztalati véleményeket 
hallva kicsit megnyugodtam, hogy nem csak mi vagyunk egyedül olyan csodaboga-
rak, akik megszállottan, nem egyszer az „árral szemben” is küzdenek céljaik eléréséért. 
Megvallom őszintén eddig néha családom és magam is így éreztem, hogy csak mi 
vagyunk ilyenek. Hiszen hosszú utat kellett megtennünk, hogy korszerű ültetvénye-
ket, válogató- és csomagolóüzemet hozzunk létre, s a legjobb térségi minőségi fajtá-
inkkal a lengyel termelőket is képesek legyünk lekörözni.

A társaságunk a biztonságos piac megteremtése mellett biztosítja az ipari feldol-
gozók felé történő közös forgalmazást. Étkezési alma területen pedig folyamatos, tel-
jes naptári évre kiterjedően folytatjuk a tárolás utáni késleltetett értékesítést, még-
pedig teljes fajtaválasztékban. Mára több mint 1200 hektáron gazdálkodó 71 termelőt 
összefogó, a cégcsoport összességében több, mint 300 fő foglalkoztatását biztosító, 
megalapozott technológiával és hűtőkapacitálással rendelkező üzem vagyunk, amely 

1 Bölcskei György, Nagykálló-Tész Kft., ügyvezető tulajdonos
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jelentős szerepet játszik a megye és a régió almatermesztésének és értékesítésének 
koordinációjában. Eredményeinkhez és távlati céljaink eléréséhez természetesen 
nekünk is folyamatosan fejleszteni kell, amelyhez szükségünk van külső finanszíro-
zásra. Ebben keressük és igyekszünk kihasználni a közösségi támogatások lehetősé-
geit. Maradéktalanul egyetértek az előadásokban már előttem elhangzott állítással, 
hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Igen, mert lépni kell és ebben minden késedelem 
veszteséget jelent.

Munkánk során a lakossági étkezési almafogyasztást is igyekszünk népszerűsíteni, 
segítve ezzel az egészséges táplálkozásra nevelés néha reménytelen harcát. A ma már 
hagyományos „Őszköszöntő jótékonysági szabolcsi almanap” elnevezésű rendezvé-
nyeinkkel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal szoros együttműkö-
désben olyan nyílt napokat szervezünk, ahol a meghívott vendégeink által leszedett 
almát jótékonysági alapon biztosítjuk megyében, elsősorban rászoruló iskolák szá-
mára. A kollégáim is megszállottak, többen futnak, így a szabolcsi alma országos nép-
szerűsítése érdekében immár hagyományosan almával támogatjuk az „Ultrabalaton” 
résztvevőit, amely egy 221 kilométeres ultramaratoni futóverseny a Balaton körül. 
A teljesítésre csapatban (váltóverseny) vagy egyéniben egyaránt 32 óra áll rendelke-
zésre. Az indulók száma 2018 óta meghaladja a 11 ezer főt. Ehhez a teljesítményhez a 
magam tapasztalata alapján is mondhatom, kell a friss szabolcsi alma és ezt mi adjuk 
a versenyzőknek. Fogyasszanak önök is minél több friss, egészséges hazai, ha lehet 
szabolcsi almát!
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MINŐSÉGI KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL  
A KERESLET ÚTJÁN

PRO-DUCK KFT. 2010–2022

Iványi Levente1

Üdvözlök minden olvasót. Iványi Levente vagyok – 32 éves –, a PRO-DUCK Kft. több-
ségi tulajdonosa. 

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek a PRO-DUCK Kft.-t a kez-
detektől, napjainkig és a szorosan hozzá fűződő történetemet.

Háttér, indíttatás

Szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak még a mai napig is, azon belül a tevékeny-
ségi körük kiterjed kertészetre, erdő és szántóföldi gazdálkodásra, valamint állatte-
nyésztésre. Testvéreim és én, mellettük, a munka közelségében nőttünk fel, de amit 
ott magunkba szívtunk, esténként „nem sikerült lemosni”. Ennek következtében, 
választottunk életpályát, annak ellenére, hogy szüleink megpróbáltak más irányba 
indítani, terelni minket, mondván úgy könnyebb. 

Már a Budapesten töltött iskolás évek alatt rádöbbentem arra, hogy vállalkozással, 
üzleti területtel kell majd foglalkoznom, mert más munkakörökben nem fogok tudni 
kiteljesedni. Hamar, már tanulmányi évek alatt, elkezdtem alkalmanként kereskedni 
élelmiszerrel. Ez volt az én „ösztöndíjam”, mert nagyon megszerettem azt a rengeteg 
lehetőséget, élményt, amit a városi élet nyújthatott, de az otthoni apanázsból ezt nem 
lehetett volna finanszírozni. Mielőtt végeztem volna az iskolával, már komolyabbra 
fordultak a dolgok, egyre jobban belemélyedtem a veszek – eladok típusú üzlet rej-
telmeibe, kihívásaiba. Szerencsére a 20. születésnapomra szüleim jelentős segítségé-
vel egy személyautót kaphattam, de vállalva a többlet költségeket egy hűtős furgont 
vásároltunk, amely extra vételárát részletekben visszafizettem. Ez egy meghatározó 
döntés volt az életemben, mert ezzel a szállító eszközzel garantált minőségben többet 
tudtam szállítani vevőpartnereimnek.

1Iványi Levente, PRO-DUCK Kft., ügyvezető, MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály, Ifjúsági Tagozat, 
társelnök
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Cégalapítástól – napjainkig

2010-ben alapítottam meg a PRO-DUCK Kft-t.
Cégalapítás oka, már akkor egy jól kezelhető, átlátható, hosszútávon is üzemel-

tethető formáját akartam megadni a működésnek. Majd elkezdődött az egész pucolt 
hízott májas kacsák értékesítése Budapesten. Indításkor csak egy nagyon szűk kör 
vásárolta ezeket a termékeket, de már akkoriban megértettem, hogy a kereskedelem-
nek jelentős erőfölénye lehet egy ilyen típusú üzleti kapcsolatban. Kiszámíthatatlan 
volt a rendelések mennyisége, nem volt olyan széles a vevőkör, termékválaszték, hogy 
ezeket a váratlan igényeket, többször rendeléslemondásokat kezelni tudjam. 

Valamilyen megoldás kellett. Emiatt kezdődött a bontott kacsák értékesítése. 
Ennek a hozadéka volt az is, hogy nagyobb lett a vásárlói kör, mert bizonyos piacokon 
jobban fogytak az olcsóbb termékek, a piacok másik felében és az éttermekben pedig 
a drágább részek. A szezonalitást igy sem sikerült teljesen legyőzni, de sokkal stabi-
labb lett a termelés minden héten munkát tudtam adni az embereimnek és készülni a 
karácsonyi szezonra. Az erre a termékkörre még most is jellemző kereslet ingadozás 
miatt a fagyasztott termékek is bekerültek a választékba és ez is növelte rugalmas 
reagálást a kereskedelmi igényekre. 

Következett a „nagy terv”, hogy kapcsolatot létesítek egy kész exportengedélyekkel 
rendelkező üzemmel és bérvágatok. Ez sikerült is majd 2012-ben megindult az export 
saját autókkal Franciaországba. Ez stabilan is működött minden importőrt kihagyva 
egyenesen az európai piacokra. Ez követte egy nagy távol-keleti szállítás. Majd min-
den különösebb ok nélkül, gondolom piaci összeférhetetlenség miatt, amit nem indo-
koltak, de sejthettük az okát, nem akart tovább vágni ez a vágóhíd. 

Akkor fogadtam meg, hogy egyszer nekem is lesz vágóhidam, hogy ne legyek 
kiszolgáltatva senki kénye kedvének. Így fejlődött tovább a cég. 2016-ban vásárol-
tam egy öreg korszerűtlen rossz állapotban lévő baromfi vágóhidat, amelyet terveink 
szerint sikerült feljavítani. Így már tudtunk minőségi árut előállítani benne. amelyet 
értékesítettünk a belföldi piacra és az EU-ba és azon belül a nagy, akár multinacionális 
láncokba is. 

Az idei nyár nehézségei ellenére is beruházásokba kezdtünk, hogy a nemzetközi 
piacokon tovább fejlesszük a megjelenésünket. A piaci igényekhez a megfelelő terme-
lési, csomagolási hátteret fejleszteni kellett, és ezt sikerült is megoldanunk. Mára ez 
a vágóhíd a biztos beszállítója a hazai kereskedelemnek legyen az kis bolt, hazai lánc, 
vagy itthon működő multinacionális lánc. 

Kezdetekben csak hízott kacsa, liba vágására, értékesítésére koncentráltunk, de 
a szezonális hatások elkerülése miatt és a madárinfluenzás időszakban bekövetkező 
áruellátási zavarok okán, elkezdtünk csirkével is foglalkozni. Nem álltunk meg, bővít-
jük a termékkört, így már a pecsenyegalamb vágása és értékesítése is felkerült a port-
fóliónkba. Európai Uniós engedéllyel rendelkező vágóhídként egyedülállóan tesszük 
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ezt Magyarországon. A galambvágás miatt is rendkívül fontosnak tartjuk a távol-kele-
ti piacok bővítését. 

Eredményeink tartása és további terveink is mind az üzem folyamatos tovább-
fejlesztését igényli. Rengeteg tervünk van még, ezeket továbbra is a piaci keresletre 
alapozunk. Mint másoknak, a mi vállalkozásunknak is központi feladat a fejlesztés és 
fenntartás folyamataihoz tartozó naturális és pénzügyi egyensúly folyamatos biztosí-
tása. A külső finanszírozás keretében vizsgáljuk a közösségi támogatások lehetősé-
geit is. Mi a hosszú távú fenntarthatóság érdekébeni a piaci szükséglethez és nem az 
éppen elérhető támogatásokhoz igazítjuk az üzleti modellünket, így közösségi támo-
gatási forrás számunkra egyelőre elvi lehetőség maradt, de bízunk az abban rejlő tar-
talékban is.

Mindazonáltal számunkra az legfontosabb, hogy mi azon vállalkozások közé tar-
tozzunk, akik értik kereskedelem, a vásárlók és fogyasztók igényeit, ahhoz a belső cél-
jaink feladása nélkül alkalmazkodni tudjuk. Ezért keressük az együttműködést part-
nereinkkel, hogy rajtuk keresztül is kivívjuk a fogyasztók elismerését és lojalitását, 
mert minőségben nem ismerünk el kompromisszumot.
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AHOL MÉG A TÁNYÉRT IS MEGESZIK

AZ AGRI-CORN KFT. ELMÚLT 30 ÉVE

Vaszkó László1

Az Agri-Corn Kft.-t 1992-ben alapítottuk családi vállalkozásként, a cégünk ma már a 
Civita márkanévről ismert, GMO-mentes termelésből származó, gluténtől, laktóztól, 
adalékanyagoktól és vegyszerektől mentes, úgynevezett „farm-to-table” (farmról az 
asztalra) élelmiszereket gyártunk. A vállalatunk fejlődését jól jellemzi, hogy 10 év alatt 
835 millióról több mint 2,5 milliárd forintra nőtt a forgalmunk. A fiaink révén olyan új 
technológiával rukkoltunk elő, melynek köszönhetően világelsőként magas rosttartal-
mú, adalékmentes kukoricalisztet tudunk készíteni.

Évekkel ezelőtt a fiainkkal, Gáborral, aki közgazdász, és Péterrel, aki élelmiszer-
ipari mérnök, egy vasárnap délután kiültünk a teraszra, és kockás füzetbe felvázol-
tuk a közös jövőt. Eldöntöttük, hogy új kukoricamalom kell, mégpedig világszínvo-
nalú technológiával, és 2010-re elkészült Monostorpályiban a beruházás, amivel 
nemcsak a termelésünk nőtt, hanem a hatékonyságunk és a termékszerkezetünk is 
javult. A régi malomépületben kapott helyet az olajüzem, ami kukoricaolajat és prés-
pogácsát állít elő. A 2009-ben indult kutatási programunkban kerestük azt a magas 
hozzáadott értékű terméket, amivel a nemzetközi piacokra is kiléphetünk. Megtaláltuk 
a gluténmentes tésztát, és felépítettük a modern tésztagyárunkat. A monostorpályi 
kukoricamalom mellett, 1,2 milliárd forintból valósult meg a 2200 négyzetméteres, 
gluténmentes tésztát előállító üzem, ami méreteit tekintve benne van az európai top 
háromban. Ez utóbbi innovációkból már mindkét fiunk oroszlánrészt vállalt. Nekik 
köszönhetően a monostorpályi malomban ma már olyan rostgazdag, ugyanakkor 
glutén- és GMO-mentes lisztet őrölünk, ami alapanyagként orvosi és ínyenc megkö-
zelítésben is megállja a helyét. A csírát egyben tudjuk kiszedni a kukoricaszemből, 
ebből hidegen sajtolt kukoricacsíra-olajat készítünk. Fontos hangsúlyozni, hogy mal-
mi innovációról van szó, mert az a lényeg, hogy a kukoricánk természetes rosttartal-
ma kiugróan magas, és ezt tudjuk a késztermékeinkben is megőrizni.

A sikeres generációváltásnak köszönhetően a családunk legújabb innovációja az 
ehető kukoricatányér. A kukorica, az ehető tányér és pohár között lévő kapcsolatról 

1 Vaszkó László, Agri-Corn Kft., alapító tulajdonos
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azt érdemes tudni, hogy az ehető tányér minden funkciót ellát, amit egy tányérnak be 
kell töltenie. Az egyszer használatos műanyag evőeszközök pedig hatalmas mennyi-
ségükkel növelik a szeméthalmokat, ezért kerestük Monostorpályiban is a megoldást 
arra, hogyan lehetne ezeket kiváltani. A technológia már évekkel ezelőtt rendelke-
zésünkre állt, régóta készíthettünk volna ilyen tányérokat, de nem gondolt rá senki, 
hiszen nem volt rá igény. Annyira elárasztotta a piacot az olcsó, egyszer használatos 
műanyag, hogy ez sokáig nem lehetett alternatívája azoknak a termékeknek. Mivel a 
műanyagokat kivonták a forgalomból, keletkezett egy piaci rés, amit mi észrevettünk, 
és gyorsan léptünk. Ezek a tányérok kukorica-melléktermékből készülnek, nagyon 
ízletesek, tehát miután megettük belőle a töltött káposztát vagy a páros kolbászt, 
magát a tányért is elfogyaszthatjuk, vagy akár nyugodt szívvel ki is dobhatjuk, hiszen 
komposztálódik, lebomlik. Elsősorban rendezvényeken, például fesztiválokon vehet-
nék nagy hasznát a kukoricatányérnak a résztvevők.

Az eltelt 30 év sok mindenre megtanított minket, ezek közül is kiemelkedik néhány 
alapvetés. Valljuk, hogy a kényszerből, a csőd közeli helyzetből munkával előnyt lehet 
kovácsolni. A hitel és a fejlesztés szükséges eszköz a jövedelem-termeléshez. A köl-
csönöket és a beszállítói pénzeket mindenáron rendezni kell, mert a megbízhatóság 
megtérül. Új terméket csak alapos előkészítés, piackutatás után, és legalább középtá-
vú stratégia részeként szabad bevezetni. Áldozni és figyelni kell a profizmusra a cég-
vezetésben.
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 A VIDÉKFEJLESZTÉS KEZDETEI 
MAGYARORSZÁGON – A SAPARD PROGRAM 

INDULÁSA

Vajda László Sándor1

Az 1990-es évek második felében még különböző nézetek voltak Magyarországon a 
„vidékfejlesztés” fogalmáról. Sokan a vidéki térségek átfogó fejlesztését értették alat-
ta, mások valamennyire a mezőgazdasághoz kötötték a vidékfejlesztést, ismét mások 
fejében keveredett a vidékfejlesztés és a területfejlesztés. A Mezőgazdasági Miniszté-
rium a fogalmat alig használta, nem adott hozzá definíciót.

Hivatalos dokumentumban az 1996. évi XXI. törvényben jelent meg először a 
vidékfejlesztés fogalma, amely „a területfejlesztésről és a területrendezésről” szólt.  
Ez a törvény „mezőgazdasági vidékfejlesztési régiókat” említ és a vidékfejlesztési 
stratégiákat, akciókat és a forrásokat a megyei önkormányzatokhoz rendeli.

Az 1998. évi választásokat követően új kormány alakult. Ebben megjelent a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, Torgyán József miniszter vezetésével. 
Valójában azonban a területfejlesztés került leválasztásra és áthelyezésre a korábbi 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumból, annak feladataival, vezető-
ivel. Az első „igazi” vidékfejlesztési szakterület az 1998 decemberében megalakult 
Vidékfejlesztési Főosztály volt, amely a területfejlesztési helyettes államtitkár irányí-
tása alatt működött. A főosztálynak a vezetése egy teljesen új, friss szemléletet igye-
kezett megvalósítani: az alulról jövő kezdeményezésekre alapozva. A főosztály tag-
jai folyamatosan járták a vidéket, helyi vidékfejlesztési stratégiák százai jöttek létre, 
amelyek megvalósításához a főosztály vezetése forrást is igyekezett biztosítani.

Időközben az Európai Unióban is kiforróban volt a vidékfejlesztés egy sajátos 
fogalma. Az Agenda 2000, amely a 2000. évtől szóló új közösségi politikák – köztük 
a Közös Agrárpolitika – programja volt, szólt arról, hogy egy egységes vidékfejlesztési 
jogszabályt kell létrehozni, ehhez forrást rendelni és mindezt a jövőben a Közös Agrár-
politika 2. pilléreként kezelni.

Az első átfogó vidékfejlesztési jogszabály az 1257/1999 EK rendelet volt, amely 
1999. május 17-én jelent meg. Ennek a rendeletnek az alapján készültek a tagállamok-
ban az első 7 éves időszakra szóló (2001–2007) vidékfejlesztési programok. A támo-
gatás forrása az EMOGA (Európai Mezőgazdasági Orientációs Alap) volt

1Dr. Vajda László Sándor, MKT, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály, társelnök, nyugalmazott Európai 
Integrációs Főcsoportfőnök
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A vidékfejlesztési rendelet tulajdonképpen a korábban a strukturális és a regionális 
politikák keretében meghozott intézkedések összegzése és néhány új intézkedéssel 
történő kiegészítése volt.

1999 tavaszán a berlini csúcstalálkozón az Európai Unió tagállamai politikai dön-
tést hozott arról, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 1998 márciusában megkezdő 10 
közép- és kelet-európai országot az 1989-ben elindult PHARE program mellett továb-
bi két úgynevezett előcsatlakozási alappal kell a felkészülésben segíteni. 1999-ben két 
ilyen alapot hoztak létre. Az egyik az ISPA volt, amely a közlekedés és a környezetvé-
delem részére biztosított támogatást, a másik pedig a SAPARD a mezőgazdaság és 
a vidékfejlesztés számára. A SAPARD a ”Special Program for Agriculture and Rural 
Development” rövidítése, azaz (Különleges) Program a Mezőgazdaság és a Vidékfej-
lesztés céljaira”. Az 1999. június 21-én megjelent 1268/1999 EK rendelet határozta meg 
a SAPARD fő kereteit, majd ezt ugyanezen év decemberében követte a 2759/1999 
számú végrehajtási rendelet. A SAPARD tervezési időszaka 2000–2006-ban került 
meghatározásra, hiszen 1999-ben még nem lehetett tudni, hogy a csatlakozásra mikor 
kerül sor. A mezőgazdasági előcsatlakozási program számára évi 520 millió eurót irá-
nyoztak elő, melyből Magyarország 38 054 ezer euróval részesedett, ami az indulás-
kori árfolyammal kb. évi 9,5 milliárd forintnak felelt meg. Nemzeti forrásból abban az 
időszakban évi 200 milliárd Ft körül alakult az agrárköltségvetés. Így a SAPARD nem 
annyira az összeg nagysága miatt volt jelentős, hanem mert a felhasználási rendszere 
a Magyarországon alkalmazottól nagymértékben eltért és a majdani EU-s vidékfej-
lesztési rendszerre készítette fel a közigazgatást és a gazdálkodókat.

Ahogy a dátumokból látható, a SAPARD Program indulása lényegében egybe-
esett az EU saját, új vidékfejlesztési rendszerének a kialakításával. Mivel ebben még 
a Bizottságnak és a tagországoknak sem volt gyakorlata, részben ez magyarázza a 
SAPARD nemzeti programok beindulásának óriási nehézségeit. 

A SAPARD rendeletben három fontos feltételt határoztak meg, amelyeket teljesíte-
ni kellett a program indulása előtt. 

1. SAPARD Terv készítése a 2000–2006 időszakra és ennek elfogadása a Bizott-
ság részéről

2. Többéves és azt lebontó éves Pénzügyi megállapodások (MFA) megkötése a 
tagjelölt állam és az EU között

3. EU-konform eljárás és intézményrendszer kiépítése az EU összegek fogadására, 
továbbadására, ellenőrzésére; kifizető ügynökség/SAPARD Hivatal létrehozása

A minisztérium vezetése alaposan átgondolta, melyik főosztály legyen a fő felelőse, 
koordinátora a SAPARD Program egészének. A döntés végül az EU Integrációs Főosz-
tályra esett, ahol a legtöbb EU-s információ, tapasztalat halmozódott fel és amelynek 
nem volt közvetlen érdekeltsége a SAPARD egyik részterületében sem, eltérően más 
szóba jöhető főosztályoktól (pl. Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési).

A SAPARD hazai megismertetését ország szerte számos rendezvény és több, az 
FVM és a SAPARD Hivatal által kiadott írásos anyag is szolgálta. Ez utóbbiak sorá-
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ból kiemelkedik a SAPARD Tananyag, a „20 kérdés a SAPARD Programról”, valamint 
„A SAPARD most… még elérhető” című kiadványok.

A SAPARD Terv

A Rendelet szerint a SAPARD Tervet a 2000–2006. időszakra kellett elkészíte-
ni. A rendelet idején még nem lehetett biztosan tudni, hogy melyik tagjelölt ország 
mikortól lesz az EU tagja, másrészt az EU tagállamok is 7 éves időszakokra készítették a 
maguk vidékfejlesztési programját. Az EU-s jogszabályok ugyanakkor lehetővé tették, 
hogy a SAPARD Tervek a tervezett intézkedések fokozatos elindítását irányozzák elő.

Magyarország elsőként készült el és nyújtotta be a tervét a Bizottságnak 1999 
de cemberében. A terv tartalmazta azokat a célokat és eszközöket, amelyek – össz-
hangban a Közös Agrárpolitikával – lehetővé tették, hogy Magyarország igénybe 
vehesse a SAPARD előcsatlakozási alap nyújtotta támogatásokat. A miniszter felha-
talmazása alapján a tervet az EU Integrációs Főosztály vezetője küldte meg a Bizott-
ság igazgatójának, Andreas Korakas úrnak egy rövid kísérő levéllel. Bizonyára ez lett 
az alapja annak, hogy – bár a Rendelet a SAPARD esetében nem irányozza elő Irányító 
hatóság létrehozatalát – a továbbiakban a Bizottság a SAPARD témájú levelezést az 
Európai Integrációs Főosztály vezetésével folytatta. Az érdemi munkát természetesen 
a Vidékfejlesztési Főosztály és a SAPARD Hivatal munkatársai végezték.

A SAPARD Terv vitája 2000 szeptemberében folyt le a tagállamok illetékes szer-
ve, a STAR Bizottság előtt. Ebben is elsők voltunk a tagjelölt országok között, bár az 
igazsághoz tartozik, hogy a lengyel terv megvitatására is még aznap sor került. Ezek 
az ülések nem voltak hosszúak, a Bizottság jó előkészítésének köszönhetően. Néhány 
tagállam szólt csak hozzá, ők is többnyire a SAPARD Program jelentőségét méltatták. 
A magyar terv EU Bizottság általi hivatalos jóváhagyása 2000 októberében történt 
meg, a lefordított szöveg Magyarországon 2001 augusztusában került kihirdetésre az 
53/2001 (VIII. 17.) FVM rendelettel. a terv évente 38,054 millió eurót (1999. évi ára-
kon) irányzott elő a magyar mezőgazdaság és vidékfejlesztés céljaira és 1 euró=250 Ft 
átváltási kulccsal számolt.

A Többéves Pénzügyi Megállapodás (MFA)

A SAPARD Program beindításának feltételei közé tartozott a Többéves Pénzügyi 
Megállapodás megkötése is Magyarország és az Európai Bizottság között. A több-
éves megállapodást éves megállapodások kötése kísérte. Az MFA felsőse a kormá-
nyon belül a Pénzügyminisztérium volt. Vezetésükkel, heti rendszerességgel tárcaközi 
bizottság ülésezett, amelynek feladata volt az MFA előkészítése és a SAPARD Prog-
ramban érintett összes intézmény összhangjának biztosítása. Az MFA-t a 117/2001 
(VI. 30) Korm. rendelet hirdette ki, míg a 2001. évi pénzügyi megállapodást az ugyan-
azon a napon megjelenő 116/2001 (Vi.30) Korm. rendelet.
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Az EU konform eljárási és intézményrendszer kiépítése  
(kifizető ügynökség/SAPARD Hivatal)

A Phare és ISPA előcsatlakozási programok centralizált lebonyolítási rendszer-
ben működtek, amely azt jelentette, hogy a pályázatok kiírása, a benyújtás helye, a 
támogatási döntés, a lebonyolítás és elszámolás Brüsszelben történt. A Strukturális 
Alapok felhasználási rendjére való felkészülés jegyében a SAPARD előcsatlakozási 
program volt a tagjelölt országok részére biztosított első, decentralizált rendszerben 
működtetett EU támogatási program. Ebben a tagjelölt országok az előzetesen jóvá-
hagyott SAPARD Tervet a MFA keretei között az előre definiált eljárások között – saját 
intézményrendszerükben és anyanyelvükön – voltak jogosultak azt végrehajtani. Ez 
azt jelentette, hogy a tagjelölt országokban kifizető ügynökségként működő SAPARD 
Hivatalok jogosultak voltak pályázatokat kiírni, támogatási döntéseket hozni és a fel-
használást menedzselni. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a SAPARD 
Hivataloknak minden tagjelölt országban többlépcsős akkreditációs eljárásban kel-
lett bizonyítani, hogy eljárásaik mindenben megfelelnek az előírt követelményeknek. 
Az egyes SAPARD Hivatalok felkészülését igazoló önértékelési jelentést követte a 
nemzeti akkreditáció, majd azt követte a közvetlen EU akkreditáció. 

Magyarországon az előzetes várakozásokkal ellentétben a Hivatal létrejötte 3 éves 
kemény munkával valósult meg, többszöri módosításokat követően. A Hivatal már 
nem elsőként és nem is az elsők között indult el a tagjelölt országok sorában. Mégis 
sikeresnek mondhatjuk, hiszen az előirányzott összegeket közel 100%-ban sikerült fel-
használni, folyamatos működés mellett, a magyar agrárgazdaság javára, amint ezt itt 
a konferencián is elhangzó gazdálkodói tájékoztatások is alátámasztanak. A SAPARD 
Program sikeresen teljesítette azt a feladatát is, hogy sikeresen felkészítette a magyar 
gazdálkodókat és az adminisztrációt a következő időszakok jóval nagyobb vidékfej-
lesztési összegeinek a fogadására és hasznosítására.

A kifizető ügynökség létrehozatalára a felkészülés 1999 októberében indult meg az 
Agrárintervenciós Központ (AIK) keretei között. A minisztérium vezetése először egy 
kis létszámú (10 fő alatti) kifizető ügynökségben gondolkodott, amely a jóval nagyobb 
nagyságrendű hazai támogatások mellett könnyedén menedzseli az EU-s támogatá-
sokat is. Igy az AIK-ban megalakult egy lelkes ifjú csapat az ügynökség előkészítésére. 
A Bizottság ellenőrző látogatásai, első ízben 2000 júniusában azonban hamarosan 
világossá tették, hogy a korábbi hazai adminisztrációs gyakorlattól jelentősen elté-
rő, jóval nagyobb szervezetre lesz szükség. Egy idő után az is tudatossá vált, hogy 
az EU-s pénzeket a hazai forrásoktól elkülönülten, egy nagyfokú önállósággal ren-
delkező, csak a miniszternek alárendelt szervezetnek kell bonyolítani, amely a vidéki 
hálózatnak kiszemelt megyei mezőgazdasági hivatalok illetékes részlegeit is irányí-
taná. Így 2000 októberében arról született miniszteri döntés, hogy a SAPARD Hiva-
talt nem az AIK-ban, hanem magában a minisztériumban kell elhelyezni. Időközben a 
Hivatal létszám előirányzata is növekedett, ami azonban még mindig nem bizonyult 



81

Vajda László Sándor: A vidékfejlesztés kezdetei Magyarországon – A SAPARD Program indulása

elegendőnek. A bizottsági ellenőrző látogatások nem voltak megelégedve sem a fel-
adatok elkülönítésével, sem a folyamatosan készülő írásos eljárási dokumentumokkal 
(written procedures). Elhúzódó vita volt a misztérium vezetése és a Bizottság között az 
Irányító hatóság és az Illetékes hatóság kormányon belüli elhelyezése körül is.

Az egyik első akkreditált kifizető ügynökség az Észtországé volt. Jól emlékszem, 
amikor egy találkozón Torgyán József miniszter úr megkérdezte észt kollégáját, 
hogyan sikerült az akkreditációt elérni, a medve nagyságú észt kolléga az emlék hatá-
sára könnycseppeket morzsolt el a szeme sarkában és csak annyit mondott: „Nagyon 
nehezen, nagyon nehezen…”

A folyamatok meggyorsítása érdekében a brit kormánytól egy tanácsadó érkezett 
Budapestre (John Powell úr), majd az OECD Sigma programja is bekapcsolásra került. 
A 2001 nyarán vezetésében is megújult SAPARD Hivatal az elvégzett munka alapján a 
decemberi EU monitoring ellenőrző látogatáson már pozitív értékelést kapott, amely 
megalapozta az önértékelési jelentés jóváhagyását és azt követően 2002. április 9-én 
megindulhatott a nemzeti akkreditáció. A nemzeti akkreditációs jelentést az Állami 
Számvevőszék 2002 augusztusában adta ki. Ezt követte az EU akkreditáció folyama-
ta, amely a 2002. november 26-i, 927/2002 EC számú határozattal zárult. 

A SAPARD Program akkreditált eljárási rendszere olyan új fogalmakat és közigaz-
gatási ügyrendi követelményrendszert hozott a tagjelölt országok, köztönk hazánk 
számára is, amelyek mára általánosan beépültek és a napi gyakorlatát képezik a köz-
igazgatási eljárásoknak. Ezek sorából talán elég csak az ellenőrzési nyomvonalat, 
bizonyos döntési kompetenciák előírt szegregációját és a végrehajtásban résztvevők 
már akkor előírt integritási nyilatkozatát kiemelni. 

Az EU szabályozás biztosította, hogy a tagjelölt országok a sikeres nemzeti elő-
akkreditációjukat követően megkezdjék hivatalos működésüket. Magyarországon 
az 1. felhívásra 2002. szeptember 26-án került sor, majd a 2. felhívásra 2003. feb-
ruár 27-én. A Program keretében az első szerződést 2003. március 18-án írta alá a 
SAPARD Hivatal vezetője és egy kedvezményezett. A kezdetben jelentős hezitálás volt 
tapasztalható a gazdálkodók részéről. A SAPARD lebonyolítási módja korábbról isme-
retlen volt a számukra, az adminisztráció bonyolultnak az ellenőrzések szigorúnak 
tűntek. A potenciális kedvezményezettek eleinte a hazai támogatásokat részesítették 
előnyben, amennyiben volt hasonlóság a kiírások között. Később egyre szaporodtak a 
pozitív tapasztalatok, különösen ami a támogatások kiszámíthatóságát, előrelátható-
ságát, a kifizetések biztonságát illette. 2004. április 30-ig 8834 pályázat érkezett be a 
Hivatalhoz. A szerződéskötésekre a zárónap 2004. szeptember 30 volt. Eddig a napig 
2739 szerződés kötöttek meg, 264 millió euró értékben. A 4 évre az összesített keret 
240 millió euró volt. A 10%-os túlszerződés megengedett, sőt célszerű volt, hiszen 
mindig vannak különböző okokból nem teljesülő szerződések.

A SAPARD Program megvalósulását Monitoring Bizottság kísérte figyelemmel. 
Ennek alelnöke (a gyakorlatban a vezetője) az Európai Integrációs Főcsoport vezetője 
volt, mintegy 40–50 fős tagságát pedig a minisztérium érintett főosztályai, társmi-
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nisztériumok, szakmai szervezetek adták. A bizottság ügyrendje szerint a Titkárságot 
az Európai Integrációs Főcsoportfőnökség, mint Irányító hatóság adta. A Monitoring 
Bizottság munkájában megfigyelői joggal részt vettek a Bizottság Mezőgazdasági 
Főigazgatóságának képviselői is. A Monitoring Bizottság feladata volt – többek között 
– megvizsgálni a Program eredményeit, az egyes intézkedésekben meghatározott 
célok megvalósítását, megtárgyalni és jóváhagyni a Program módosításait, megtár-
gyalni és jóváhagyni az éves és záró jelentéseket azoknak a brüsszeli Bizottsághoz 
történő megküldése előtt. A Monitoring Bizottság összesen 6 ülést tartott.

A SAPARD Program kifutásával párhuzamosan már indult az a két program is, 
amelyeknél Magyarország már az EU teljes jogú tagja volt. Igazodva a többi tagor-
szág tervezési ciklusához (2000–2006), a mi két programunk 2004–2006-ra szólt. 
Ezek voltak az AVOP (Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program), valamint az NVT 
(Nemzeti Vidékfejlesztési terv). Ezek feltételeinek kidolgozásánál és a Bizottsággal 
történő egyeztetésénél már hasznosítani lehetett a SAPARD tapasztalatait.

A fent említett három feltétel megvalósulásával Magyarország megindíthatta az 
EU-konform SAPARD Programot, amely minden nehézsége ellenére sikeres előcsat-
lakozási program volt a belépést követő, jóval nagyobb volumenű közös agrárpolitikai 
támogatások eredményes felhasználásához. 

Az EU akkreditációs nyilatkozat már a SAPARD Hivatal kezében van . Megadtuk neki a tiszteletet, 
bekereteztük és közzé tettük, hogy minden Kollégánk lássa az elért szép eredményt .
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A SAPARD PROGRAMBAN ELÉRT EREDMÉNYEK  
A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Géczi Lajosné1 és Gyovai Jenő2

A pályázati rendszer sajátosságai

Az akkreditált SAPARD Hivatal országos lefedettséget biztosítva, budapesti köz-
ponttal, regionális szinten jött létre, tehát az egyes vidéki kirendeltségek regionális 
illetékességgel működtek. Bár a hivatali struktúra átszervezése során 2003 júliusától 
19 megyei kirendeltség jött létre, a SAPARD pályázati rendszert azonban továbbra is 
regionális illetékességgel működtek az alábbi térképen megjelölt székhelyeken.

A Magyarország SAPARD terve rögzítette a benyújtott pályázatok értékelési rend-
szerét, amelyet az 53/2001-es (VIII. 17.) FVM rendelet hirdetett ki. A formai és jogo-
sultsági ellenőrzésen megfelelt pályázatok szakmai pontozása tehát nyilvános szem-
pontok szerint történt. Ezt egészítette ki a pályázat üzleti tervének pontozása. Egyes 
intézkedéseknél üzleti terv alapján is el lehetett utasítani egy pályázatot, életképtelen-
ség jogcímen. 

A tőkeerősség, a likviditás, a jövedelmezőség és egyéb szempontok vizsgálata a 
pályázat benyújtását megelőző két év adatainak egybevetésével történt. Ennél hosszabb 
időszakra kellett viszont a pályázónak megterveznie gazdálkodását, mivel a támogatás-

1Géczi Lajosné, SAPARD Hivatal, Dél-Alföldi Regionális Iroda, nyugalmazott régióvezető
2Gyovai Jenő, SAPARD Hivatal, Dél-Alföldi Regionális Iroda, szakreferens
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sal megvalósult beruházást legalább 5 évig volt köteles üzemeltetni. Erre az időszakra a 
vagyontárgyra a támogatással megegyező mértékű jelzálogjog került bejegyzésre.

A SAPARD Program dél-alföldi eredményei

Az elért eredmények alapján a délalföldi régió és a régiót alkotó megyék együttes 
teljesítménye, országos összehasonlításban kimagasló volt. Ez az eredmény a beruhá-
zások esetében jelentékeny mértékben hozzájárultak a SAPARD Program eredetileg 
kitűzött céljainak megvalósításához. Az elért eredmények nemcsak a támogatással 
megvalósított beruházások értéke miatt fontosak, hanem azért is, mert a felhalmozott 
tudás és tapasztalat is jól hasznosult a későbbi támogatási rendszerek lebonyolítá-
sa során. Ez a tudás nemcsak a támogatási rendszerben halmozódott, hanem a ked-
vezményezteti kör is elsajátította az uniós támogatási rendszerek sajátosságait. Ezt 
mutatja, az EU-ba való hivatalos belépésünket követően, a SAPARD-ot 2004 máju-
sában felváltó AVOP elnevezésű agrárstruktúra és vidékfejlesztési programra leadott 
nagyszámú pályázat is. 

A SAPARD támogatások eloszlása a különböző fejlettségű kistérségek között, a 
jelentős különbségek ellenére, nem volt aránytalan. A 254 dél-alföldi település közül 
64-ben valósult meg beruházás SAPARD támogatással, azaz minden negyedik tele-
pülésen. Az arányos területi eloszlást szemlélteti a régió térképe. A térképen minden 
kör egy-egy konkrét települést jelöl, a pályázók által elnyert támogatás nagyságrend-
jét is szemléltetve. A lefedettség jól látható.

A pályázati lehetőségek sokszínűek voltak, a rendszer szinte mindenki számá-
ra nyitott volt az őstermelőktől a szövetkezeteken át az egyházakig. Ennek ellenére 
ameddig a támogatási keretek lehetővé tették, minden jogosult egyenlő eséllyel adta 
be pályázatát.



85

A VIDÉK ÉS AZ AGRÁRIUM 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A CÉL 

Zöldréti Attila1

Föld népességének növekedése mellett Magyarország népessége az elmúlt évtize-
dekben folyamatosan csökkent. Az ENSZ kimutatása szerint a fejlett gazdasági öve-
zetben lakók esetében a vidéken lakók aránya folyamatosan csökken. Ehhez a trend-
hez simulva, a KSH adatai alapján, Magyarországon is 30% alá csökkent a vidéken élők 
aránya. Milyen helyzetben van a magyar vidék és az agrárium a magyar társadalmon 
belül? A város–vidék választás kényszer, vagy szabad választás? Milyen gyengesé-
geken kell túl lennünk ahhoz, hogy a lakóhely és munkahelyválasztás valódi szabad-
ságjog legyen. Nem ismételve a 2022. február 16. szakmai konferencia más előadásait 
az alábbiakban néhány olyan tényezőkre mutatunk rá, amelyek igazolják, hogy szük-
ségünk van a megújuló vidék, megújuló agrárium program sikeres végrehajtására és 
a fiatalok térnyerésének biztosítására. 

Ma Magyarországon a népességfogyás és a társadalom elöregedési folyamata 
tapasztalható. Ez, illetve a COVID-19 humánegészségügyi járvány, a klímaváltozás 
és a szomszédságunkban idén februárban kirobbant háború, az energiaellátás, vala-
mint a világpiac átrendezésért folyó globális küzdelem, mind kiemelt figyelmet és vál-
ságkezelést igényel hazánk részéről. Hazánkban, a politikai, gazdasági és környezeti 
kihívások mellett is a magyar vidék és agrárium megújításában vagyunk érdekeltek. 
A vidéki élet fejlesztése megkívánja a fiatalok vidékre csábítását és a demográfiai 
változások érdekében való aktivizálásukat. Ehhez a vidéken lakás, a versenyképes 
életkörülmények és a hosszú távú boldogulás feltételeit versenyképessé kell tenni a 
városban lakás feltételeivel. A hosszú távú boldogulás alapja a versenyképes helyben 
foglalkozatás, ehhez pedig az agrárium stabil vidéki munkahelyi foglalkoztatási von-
zerejét tovább kell fejleszteni.

A globális és a hazai tendenciák a népesség és vidéken élés alakulása 
területein

 Az ENSZ 2021. évi statisztikája szerint összességében a Földön 4,46 milliárd fő 
ember él városi környezetben és 3,42 milliárd fő él vidéki környezetben. Ez az arány a 
gazdaságilag fejlett régió országaiban még magasabb és már eléri a 79%-ot. A kap-
csolódó, 2050-ig kiterjedő prognózis szerint a népességszám növekedése, bár csök-

1Dr. Zöldréti Attila, MKT, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály, elnök, a volt SAPARD Hivatal elnöke
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kenő éves ráta mellett, de továbbra is folytatódik, és jelentősen háttérbe szorul a vidé-
ken élés aránya. A jelentés szerinti várható tendenciákat szemlélteti a 1. ábra. A városi 
lakosság 1950-es 751 millió főről 2021-re 4,46 milliárd főre emelkedett, illetve 2050-
re várhatóan eléri a 6,68 milliárd főt. Mindez lélekszámban is gyorsan növekvő továb-
bi városiasodást és a vidéken élés arányainak csökkenését jelenti globálisan.

1. ábra: A városi és vidéki lakosok számának várható alakulása a Földön (1950–2050)

A magyar vidék és agrobiznisz ügyéért aggódók – az urbanizáció szinte megál-
líthatatlan előre törése mellett – a vidéken élést küldetésnek tartjuk. Azért tesszük 
ezt, mert az urbanizáció globális folyamatát tényként kezelve is tudnunk kell, hogy a 
város a vidéki alapok és háttér nélkül nem képes fenntartható önálló életre! Az élel-
miszerellátási lánc egészét véletlenül sem kötve kizárólag a vidékhez, mégis be kell 
látnunk, hogy a vidék nyújtja mindannyiunk számára az egészséges és biztonságos 
élelmiszerellátás és a környezeti fenntarthatóság alapját. Tehát a vidéki élet fenntar-
tására nélkülözhetetlen. Az élhető, fenntartható környezetre épülő jövőnk múlik azon, 
hogy a vidéki életet sikerül-e felvirágoztatni és a fiatalok számára vonzóvá tudjuk-e 
azt tenni? 

Hogy állunk mi most a népességben és a város–vidék kérdésében? Mint látni fog-
juk, van mit tennünk. Magyarországon az elmúlt 40 év során az összlakosságszám 
10 709 463 főről 9 730 772 főre csökkent. A csökkenés mindhárom közigazgatási 
településtípus esetében, tehát a főváros, a további városok és községek közigazgatási 
egységei esetében is bekövetkeztek. A fővárosban 2021-ben 335 390 fővel, a többi 
városban 271 915 fővel és a községekben 371 386 fővel laktak kevesebben, mint 1980-
ban. A fővárosban, illetve a városokban lakók hazánkban tapasztalt csökkenésében a 
kedvezőtlen demográfiai mutató mellett a ki- és átköltözés is szerepet játszik. Tehát 
a népesség számának fogyása mellett a szegényebb és kevéssé élhető térségekből a 
gazdaságilag fejlettebb, jobb életminőséget biztosító térségbe irányuló belső vándor-
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lás is zajlik. A belső vándorlás is hozzájárult a települések lélekszámának változásához. 
A teljes belföldi vándorlás, amely 1990-ben 474 631 fő, 2020-ban pedig 566 504 fő 
volt, gyakorlatilag folyamatosan enyhén növekvő tendenciát mutat az elmúlt harminc 
év tekintetében (KSH 2022/b, KSH 2022/c). A lakosságszám csökkenésével párhuza-
mosan a lakosság átlagéletkora Magyarországon az 1990-es 37,3 évről 2021-re 42,3 
évre emelkedett. A népességszám változását és a társadalom öregedési folyamatát 
KSH korfán lehet szemléletesen nyomon követni (KSH 2021/a).

A lakkosság fogyásának kumulált folyamatát mutatja be az 2. ábra. Ezen nyomon 
lehet követni, hogy mindhárom településtípus esetében kilengésektől mentes és folya-
matos a csökkenés trendje. Az ábra jól szemlélteti, hogy hazánkban a vidéken élők 
számának alakulását. Magyarországon a KSH 2021. január 1. adatai szerint a lakosság 
70,16% volt városlakó, amely illeszkedik az ENSZ globális mutatójához. A népesség-
fogyás és az elöregedés tényei szükségessé tették a hazai családbarát szemlélet és 
támogatási rendszer kidolgozását és elindítását, valamint a magyar vidék és agrárium 
megújítását. 

2. ábra: Magyarország népességének alakulása településtípusonként 1980–2021

Forrás: KSH 2022/a alapján saját szerkesztés

A foglalkoztatás, a havi bruttó átlagkereset és az agrárgazdaságok 
jövedelmének alakulása az agráriumban 2021-ben

Ha a vidék–városhoz viszonyított versenyképességi pozícióját nézzük ebben a 
megélhetést biztosító a foglalkoztatás alakulása fontos tényező. A foglalkoztatottak 
nemzetgazdasági ágak szerinti besorolásában a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 
és halászatban a 2009 évi 175,3 ezer főről 2017-re 222,4 ezer főre emelkedett, majd 
enyhe visszaeséssel 2021-ben a 201,4 ezer főre csökkent a foglalkoztatottak száma. 
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A nemek arányát tekintve itt jól érzékelhető a férfiak többségi dominanciája, de emel-
lett megfigyelhető a nők számának enyhe emelkedése is. Az ágazatban a foglalkozta-
tottak számának és a nemek arányának éves alakulási folyamatát a 3. ábra szemlélteti. 

3. ábra: A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban foglalkoztatottak száma  
és nemek szerinti megoszlása 2009–2021.

Forrás: KSH 2022/d alapján saját szerkesztés

Hasonló folyamat játszódott le az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártása nem-
zetgazdasági ágazatban is. Itt a 2009-es 134,2 ezer főről 2017-re 150,4 ezer főre emel-
kedett a foglalkoztatottak száma, amely 2021-re enyhén csökkenve, 143,1 ezer fő foglal-
koztatottat látott el munkával. Ebben az ágazatban a nemek szerinti megosztás sokkal 
kiegyensúlyozottabb, sőt a nők aránya itt jobban növekszik a férfiak arányának csökke-
nése mellett. Az ágazatban a foglalkoztatottak számának és a nemek arányának éves ala-
kulási folyamatát a 4. ábra szemlélteti. A nők lehetőségeit tárgyalja (Batthány et al., 2021)

Magyarországon az összefoglalkoztatottak 7,5–8,5%-át adja a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar. Mindez stabil foglalkoztatási alapot biztosít a vidéken élők számára 
is, ahol az ezen ágazatban dolgozók aránya eléri a 30%-ot. A foglalkoztatásra vonat-
kozó statisztikai adatokból látszik, hogy nem romlik a mezőgazdaság és élelmiszeripar 
foglalkoztatási képessége, sőt az idei évben ismét felerősödött – a szezonális munkák 
tekintetében nehezen kezelhető – munkaerőhiány a mezőgazdaságban és így a vidéki 
foglalkoztatásban is. A statisztika ugyanakkor elfedi a területi különbségeket. A hát-
rányos helyzetű, elmaradott térségekben továbbra is nagy gond a foglalkoztatás és 
az ennek hiányában ezzel magyarázható a belső elvándorlás, az elöregedés és egyes 
falvak kiüresedése. A foglalkoztatási arányokból is látszik, hogy a vidéki foglalkozta-
tás nem lehet csak az agrárium feladata. Akár különleges övezetek létrehozásával is 
segíteni kell az elmaradott térségek ipari és agrárfoglalkoztatását. (Hajdu et al., 2017)
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4. ábra: Az élelmiszer, ital, dohány termék gyártása ágazatban foglalkoztatottak száma  
és nemek szerinti megoszlása 2009–2021.

Forrás: KSH 2022/d alapján saját szerkesztés

A vidék fontos versenyképességi összetevője a munkavállalók megélhetését biz-
tosító jövedelmi helyzeten belül a keresetek alakulása. Ha a KSH statisztikájában (KSH 
2022/e) a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi átlagkeresetét vizsgáljuk a 
nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban és azon belül az ágak együttes átlagát vet-
jük össze a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat ágazattal, azt kell tapasztal-
nunk, hogy az agrárium ágazat az elmúlt évek kedvező tendenciája ellenére továbbra 
is az együttes átlag alatt van. Az ágazatban jelentős havi bruttó átlagkereset emelke-
dést tükröz a KSH adatsor, de azt kell látni, hogy a többi ágazatban is bekövetkezett 
bérfejlesztések eredményeként az ágazat relatív helyzete a nemzetgazdasági ágak 
tekintetében nem változott. A havi bruttó átlagkeresetek együttes változását és azon 
belül az agrárágazatra vonatkozó értékek tendenciáját az 5. ábra szemlélteti. Amikor a 
mezőgazdaság versenyképességének növeléséről beszélünk egyrészt a mezőgazda-
ság más ágazatokhoz viszonyított „presztízsének”, másrészt az ágazat hazai szerep-
lőinek egymáshoz, illetve külföldi társaikhoz viszonyított versenypozícióiknak növe-
lésére kell gondolni.

Ha nem a munkavállalók, hanem az agrárgazdaságok jövedelmének alakulását 
nézzük, ismét a KSH adataira támaszkodhatunk. Az Uniós csatlakozásunkkal a mező-
gazdasági vállalkozók jövedelmén belül megnőtt a támogatások aránya. Az elsősor-
ban az időjárástól függő kibocsátás ingadozása a jövedelem alakulását is számotte-
vően befolyásolja. A jó hozamú években a támogatások szerepe a jövedelem összeté-
telében csökken, de 2019-ben ez az arány 79% volt. Ugyanakkor, mint sajnos tapasz-
taljuk, 2022 az aszály éve és ez mind a termelés, mind a jövedelmezőség tekintetében 
nagy szórást fog eredményezni. 
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5. ábra: A havi bruttó átlagkereset változása nemzetgazdasági ágak együtt és az agrárágazat 
tekintetében 2009–2021

Forrás: KSH 2022/e alapján saját szerkesztés 

A 2021. évi teljesítmény értékelésére irányuló KSH kiadvány (KSH 2022/f) szerint 
2021-ben a folyó termelőfelhasználás volumene nem változott, az árindexe növeke-
dett, értéke összességében 15%-kal haladta meg az előző évit. A nagyobb ráfordítással 
előállított kevesebb agrártermék a mezőgazdaság termelékenységének visszaesésé-
hez vezetett, ami mérsékelte a hozzáadott érték növekedését. A termelési tényezők 
jövedelme 10, a vállalkozói jövedelem 17%-kal magasabb volt az előző évinél. Hazánk 
2021-ben 2,1%-kal részesedett az Európai Unió teljes mezőgazdasági kibocsátásából. 
A vidéki lakhatás és az életminőség fejlesztését támogatja a Magyar Falu Program 
is, amellyel terjedelmi okokból most nem foglalkozunk, de hangsúlyozzuk a napi élet 
megélhetési gyakorlatára kifejtett fejlesztő szerepét! A vidéki lakhatás és foglalkoz-
tatás fejlesztésével, beleértve az ipari foglalkoztatás fejlesztését is, a vidéken lakók 
számának növekedését kell elérni.

A távmunka új lehetőséget nyitott a vidéken élés számára

A vidéki tartós boldogulás egyik kulcsfeltételére a helyben foglalkoztatás. Új táv-
latokat és perspektívát hozott ebben a digitalizáció és az ehhez kapcsolódó online 
távmunka, a home office munkavégzés lehetősége. Mint arra a KSH kiadványa a 
„A COVID alatt felértékelődött a távmunka szerepe és lehetősége” (KSH 2021/b) rámu-
tat, a COVID a munkáltatók nagyobb rugalmasságát és nyitottságát kényszerítette ki 
a munkáltatók részéről és így 2020-tól megugrott a távmunkában dolgozók száma. 
A 6. ábra szemlélteti a távmunkában dolgozók számának változását.

Az otthonról dolgozók jelentős részét azok tették ki, akik internetkapcsolaton alapuló 
távmunka keretében végezték munkájukat. Számuk a járvány megjelenését követően 
ugrásszerűen megnőtt. A 2020. februárig csak 100 ezer körüli létszám már márciusban 
több mint háromszorosára duzzadt, majd májusban érte el a csúcsát, amikor közel 760 
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ezer főt, a foglalkoztatottak 17%-át jelentette ez a szám. A III. negyedévben a korláto-
zások feloldása után is háromszorosa volt a távmunkában levők száma előző évinek. 
Októbertől, a járvány második hullámától ismét emelkedett az otthoni munkavégzés 
száma. Összességében, miközben a járvány hullámaihoz igazodva a távmunkában vagy 
home office keretében dolgozók aránya folyamatosan változott, 2020 egészére nézve 
8,6%-ot tett ki, amely háromszorosa volt a megelőző tíz év 2,9%-os átlagának. 2021 ele-
jén, a második hullám idején, de már a harmadik hullám fenyegetésében tovább bővült 
az otthoni munkavégzés. A távmunka, illetve a home office februárban 482 ezer főt, a 
foglalkoztatottak 11%-át érintette, csaknem ötször annyit, mint egy évvel korábban.

6. ábra: Távmunkában, vagy home office keretében dolgozók arányának havi alakulása

Forrás: KSH 2021/b 

A távmunkában vagy home office-ban dolgozók döntő többségük (77%-uk) fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezett, az érettségizettek aránya 21%. A digitális oktatás-
ra való áttérés miatt az otthoni munkavégzés nagyobb arányban érinti azokat, akik 
15 éven aluli gyermeket nevelnek. A feladat jellegéből adódóan elsősorban a szellemi 
foglalkozásúak munkája végezhető távmunka vagy home office keretében, körükben 
2019 és 2020 között az arány 4,2%-ról 18%-ra nőtt. Bár a távmunkában Budapest és 
Pest megye járt élen, a többi régió is jól élt a lehetőséggel.

A távmunka lehetősége nem a mezőgazdaságban dolgozók számára, hanem az 
agglomerációban és vidéken, akár községekben vagy falvakban nyújt foglalkoztatá-
si lehetőséget. Ez a lehetőség különösen azért tűnik potenciálisnak, mert a munkál-
tatók időközben felismerték a home office alkalmazás költséghatékonyságában és 
rugalmasságában rejlő lehetőségeket, így ez a COVID-19-től függetlenül továbbra is 
szárnyalni fog a jövőben új utakat és lehetőségeket nyitva a fiatalok vidéken élésé-
hez. Ez az irány a fiatalok vidéki élet iránti érdeklődése mellett erősíti az „okos falú”, a 
rugalmas kiegészítő, helyi foglalkoztatások innovatív fejlesztési igényét. 
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Változó világban élünk, avagy mi várható a magyar agráriumban  
2022-ben a vélemények I. féléves változása alapján

A mezőgazdaság kitettsége a gazdasági és környezeti hatásokra általában magas, 
de a 2022. év I. félévének alakulása során valamennyien tapasztaljuk, hogy ez az év 
sok tekintetben rendkívüli év. Az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztálya 
hagyományos – januári – évadnyitó rendezvényére a felkért előadók kiváló prezentá-
ciói mellé 2022. évre vonatkozó várakozásokkal kapcsolatban 47 előzetes vélemény 
érkezett be a meghirdetett felmérésre. Félév elteltével változatlan tartalommal és 
formában megismételtük a felmérést a változások számbavétele érdekében. A nyá-
ri munkák miatt kicsit kevesebb, 44 vélemény érkezett be. A beérkezett vélemények 
alakulásának összevetését elvégeztük.

A januári és a júliusi felmérés eredménye olyan csoportvélemény, amely Szak-
osztályunk tagjainak, illetve érdekeltségi köréhez tartozóinak a felhívásra beérkezett 
válaszaiból állt össze. A véleményfelmérés azt a célt szolgálja, hogy a válaszadók lás-
sák véleményük mennyiben esett egybe a többi válaszadóéval, illetve a válaszadás 
lehetőségével nem élők pedig azt lássák, hogyan alakult az év folyamán a nyilatkozók 
csoportvéleménye a 2022. év várakozásai tekintetében.

„Összességében milyen évet vár a magyar agrárium szempontjából 2022-ben?” 
kérdésre 2022 januárjában, illetve júniusában leadott vélemények összehasonlítását 
tartalmazza az 7. ábra. A  –3-tól a +3-ig terjedő 7 fokozatú skálán az év összességében 
várható alakulására a legrosszabbtól a legjobb várakozásig lehetett véleményt leadni.

 A 2022. év várható alakulására beérkezett júliusi vélemények a januári vélemé-
nyekhez képest nagyobb szórást mutatnak, amely összefüggésbe hozható a politikai, 
a gazdasági és természeti körülmények hektikus alakulásával.

7. ábra: Összességében a várható vélemények alakulása az I. féléves véleményváltozás 
tükrében

Forrás: MKT felmérés, saját szerkesztés
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A két felmérés eredményének összevetésében a várakozások januárihoz viszo-
nyított negatív irányú eltolódása látható. Mindez nem meglepő az I. félév tapasztala-
tai alapján. Azonban júliusban a negatív várakozások számának növekedése mellett 
a pozitív várakozások összessége továbbra is többségben maradt. Továbbá fontos 
kiemelni, hogy a legrosszabb várakozásra továbbra sem érkezett jelzés. Az összes-
ségében továbbra is pozitív vélemények nagyobb szórása a várható eseményekre 
vonatkozó növekvő bizonytalanságot mutatja. 

A felmérés a legnagyobb befolyásoló hatást kifejtő tényezőkre is kiterjedt. A véle-
ményt beküldök előrelátását mutatja, hogy bár januárban még nem tudtunk a mellet-
tünk februárban kirobbanó háborúról, de a COVID-19 és egyéb kedvezőtlen nemzet-
közi hatások következtében már januárban az energia, az alap- és segédanyagokkal 
összefüggő tényezőt jelölték meg a legtöbben, mint jelentős hatást gyakorló tényezőt. 
Az I. féléves tapasztalatok aztán ezt tovább erősítették!

A szomszédságunkban zajló háború és annak következményei az input és ter-
melői árak, valamint a munkaerő, azon belül az agráriumot közvetlenül érintő sze-
zonális munkaerő biztosításának problémáit tovább fokozták. Ezek súlya vissza-
igazolódik a véleményekben. A legnagyobb befolyás erősödést az agrártermékek 
nemzetközi keresletének területe mutatja a júliusi véleményekben. A nemzetkö-
zi szinten megjelenő élelmiszerellátási kihívások szintén összefüggésben állnak 
a háborúval és annak következményeivel. Erősödő hatással szerepel a júliusi 
visszajelzésben a klimatikus változás is, amelyet az egyes vélemények szerint 
50–100 éve nem tapasztalt hazai aszály is magyaráz. Ezen tényezők és ezekkel 
együtt az öngondoskodás és önellátás kényszere annyira megerősödtek, hogy az 
EU-hoz kapcsolódó tényezők júliusra veszítettek súlyukból. Optimizmus érzékel-
hető a humánegészségügyi tényező területén. Bízzunk benne, hogy ez megalapo-
zott lesz.

A fejlesztendő képességekre adott januári és júliusi vélemények együttesen enyhe 
átrendeződést mutatnak. Mindkét felmérésben torony magasan vezet a versenyké-
pesség és hatékonyság fejlesztési igénye. Júliusi súlyuk enyhe visszaesése mögött az 
eredmények alapján az áll, hogy a válaszadók a fiatalok fejlesztésére és térnyerésére, 
valamint a piacok és a fogyasztói igények kiszolgálásának javítására nagyobb hang-
súlyt fektettek a júliusi véleményük során. 

A fejlesztendő képességek júliusi felmérésében a januári visszajelzéshez képest 
a legnagyobb arányú változást a hazai szereplők fizetőképes keresletet kiszolgáló 
képességének javítása esetében láthatjuk. Ez, más képességekkel együtt (fogyasztói 
szokásokhoz alkalmazkodás, speciális igények kiszolgálása) egyrészt a fogyasztóori-
entáltság fejlesztését, másrészt a piacok keresleti viszonyaihoz alkalmazkodás képes-
ségének a fejlesztését is jelenti. Mindez azért is különösen indokolt, mert a szomszéd-
ságban zajló háború nehezen belátható politikai, gazdasági hatásokat vált ki. Ezek 
sorába tartozik az infláció emelkedése, amely a fizetőképes keresletre hat vissza. Fel 
kell nőni a feladathoz és mint a fejlesztendő képességekre adott vélemények is mutat-
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ják a hazai piacaink védelme mellett, a nemzetközi kereskedelemben nyíló lehetősé-
gekre is nyitottnak kell lenni, és az ehhez kapcsolódó képességeinket pedig célszerű 
továbbfejleszteni.

Járjunk a bölcsesség útján a végrehajtás során

A hazai mezőgazdaság évek óta biztosítja stratégiai alapfeladatát, az ország bizton-
ságos ellátását egészséges élelmiszerrel. A COVID-19 2020-as berobbanása és a geo-
politikai feszültségek mára kézzelfoghatóan bizonyították az ágazat stratégiai jelentő-
ségét. A Kormány az 1003/2021.(I.11.) Kormányhatározatával a vidéki Magyarország 
megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, vala-
mint a gazdák támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzésé-
ről és az ehhez szükséges források biztosításáról döntött. A Közös Agrárpolitika (KAP) 
7 éves ciklusában a kormányzat által vállalt maximális 80 százalékos társfinanszíro-
zásnak köszönhetően soha nem látott összeg áll rendelkezésre a vidék fejlesztésére. 
A KAP mindkét pillérét figyelembe véve ez az összeg az előző ciklusban hazánknak járó 
összeg háromszorosát jelenti, amely óriási mozgásteret jelent a fejlesztések számára 
és ez valós kiugrási lehetőséget biztosít a magyar vidék és agrárium számára. 

Magyarország kormánya még 2021. szeptemberben indította el a megújuló vidék, 
megújuló agrárium programot. Ez a program a magyar mezőgazdaság és élelmiszer-
termelés teljes modernizációját tartalmazza. Az idézett véleményfelmérés a fiatalok 
helyzetbe hozását javasolja, amely egybe esik a program kitűzött céljaival, hiszen a 
gazdatársadalom generációs megújulása esetében új gazdák, köztük fiatal gazdák, 
bevonása a cél annak érdekében, hogy legalább minden ötödik gazdálkodó 40 év alatt 
legyen. Mindez hívószó a fiatalok számára. A fiatalok közvetlen térnyerését szolgálja a 
KAP I. pillér „Fiatal gazda támogatás” intézkedés és a KAP II. pillér „Generációs meg-
újulás támogatása” intézkedés is. 

Ezek alapján láthatjuk, Magyarország aktív lépéseket tesz a vidéken élés és a 
demográfiai helyzet javítására. A népesedési fordulat elérésére beindított család-
támogatási program is eredményesen halad. Növekszik a házasságok és csökken 
a válások száma. A születési ráta a 2011-es mélypontot jelentő 1,23-ról 2022-re  
1,59-re emelkedett, amely azt jelenti, hogy kimozdultunk a demográfiai mélypontról, 
de a megkezdett úton tovább kell haladni a kívánatos 2,1-es ráta eléréséig. A javu-
ló születési ráta önmagában egyelőre még nem tudta a természetes többletet elérni, 
mert a szülőképes nők száma az előző negatív hullámok utóhatásaként alacsony tar-
tományban van. 

A politikai, gazdasági viharok ellenére tart az országban a gazdasági növekedése, 
amely a fejlesztések eredményeként a vidék és benne a mezőgazdaság növekvő fog-
lalkoztatási potenciáját eredményezi. A fiatalok mezőgazdasági ágazat iránti érdek-
lődését sajnos továbbra is hátrányosan veti vissza az ágazatban az átlagtól elmaradó 
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bruttó átlagkereset. A gazdák jövedelemtermelő potenciája adhat motivációt a fiatal 
gazdák önálló vállalkozásához. 

A vidék várossal szembeni versenyképességében a foglalkoztatás, a jövedelem, a 
lakhatás és az életminőség együttesen játszanak szerepet. A maximálisra megemelt 
nemzeti kiegészítéssel rendelkezésre álló KAP források bölcs felhasználása reális 
alapot nyújt a megújuló vidék, megújuló agrárium keretében megfogalmazott célok 
megvalósításához. Tehát a jó tervezés mellett most már a hatékony végrehajtáson 
múlik a modernizált agrárium és vidéki élet feltételeinek tartós kialakítása. Mint tud-
juk az anyagi biztonság nem kizárólagos feltétele a családalapításnak, de egy biztos 
alapokra épített pozitív vidéki jövőkép érzékelhetősége a vidéki fiatalok számára a 
családtervezést is megalapozza, és ez alapot nyújt a demográfiai egyensúly helyre-
állításához is.
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Kitekintés

 A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK 
TENDENCIÁI 2010 ÉS 2021 KÖZÖTT

Páll Zsombor1 és Bakota Bettina2

A mezőgazdaság korábban nem tapasztalt, rendkívüli helyzettel szembesült az elmúlt 
két évben Európa szerte. A koronavírus, a magas takarmány, műtrágya, növényvédő 
szer és energiaárak, a munkaerőhiány és újabban az orosz-ukrán háború mind-mind 
igen komoly kihívást jelentenek az ágazatnak. Eközben Magyarországon történelmi 
léptékű fejlesztési programot indított el a Kormány, a Közös Agrárpolitika II. pillérének 
forrásai a 2021 és 2027 közötti években megháromszorozódnak az előző programo-
zási ciklushoz viszonyítva. Nem mindegy, hogy milyen állapotban lépett be a kihívá-
sokkal és lehetőségekkel teli új korszakba a magyar mezőgazdaság, mivel ez meg-
határozza a sokkokkal szembeni ellenálló képességét és azt is, hogy mennyire tudja 
majd felhasználni a fejlesztési támogatásokat a következő években. Ezért ez a rövid 
esszé a mezőgazdaság teljesítményének tendenciáit vizsgálja évtizedes kitekintésben 
a főbb gazdasági mutatókra alapozva. 

Mezőgazdasági termelés

A mezőgazdaság 2010 és 2021 között jelentős fejlődésen ment keresztül, ami meg-
mutatkozik a termelés, a termelékenység és a jövedelmezőség alakulásában. A mező-
gazdaság kibocsátásának értéke 2021-ben elérte a 3378,2 milliárd forintot, amely  
a 11 évvel ezelőttit folyó áron 100,3 százalékkal, változatlan áron 25,5 százalékkal 
haladta meg.

A mezőgazdaságon belül mind az állattenyésztés, mind a növénytermesztés telje-
sítménye bővült. Az állattenyésztés kibocsátása 2021-ben 1089,7 milliárd forint volt 
2010 óta 81,7 százalékkal növekedett folyó áron és 19,9 százalékkal változatlan áron.

A növénytermesztés kibocsátása (2069,5 milliárd Ft) 11 év alatt (2010 és 2021 
között) folyó áron 116,1 százalékkal, változatlan áron 23,5 százalékkal bővült.

A mezőgazdasági termelésben továbbra is a szántóföldi növénytermesztésé a 
vezető szerep, a gabonafélék, az olajos-, a fehérje és takarmánynövények, a cukorrépa 
és a burgonya részesedése 2021-ben 48 százalék volt. 

1 Dr. Páll Zsombor, Agrárminisztérium, statisztikai koordinátor, MKT, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari  
Szak  osztály, Ifjúsági Tagozat, társelnök

2Bakota Bettina, Agrárminisztérium, statisztikai és elemzési referens
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1. ábra: A mezőgazdaság kibocsátásának alakulása (milliárd Ft) 

Forrás: KSH, *második előzetes

2. ábra: A mezőgazdasági kibocsátás szerkezete 2021-ben

Forrás: KSH

A mezőgazdasági termelés bővülésének és az inputfelhasználás hatékonysá-
ga növekedésének köszönhetően érdemben emelkedett a bruttó hozzáadott érték. 
A mutató érétke 2021-ben 1364,0 milliárd forint volt, 2010 és 2021 között folyó áron 
151,3 százalékkal, változatlan áron pedig 36,3 százalékkal bővült.
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Beruházások

A mezőgazdaság beruházásai 2010 és 2021 között érdemben növekedtek, ami 
kedvezően hatott a termelékenység és a versenyképesség növekedésére és a munka-
erőhiány okozta probléma leküzdéséhez is hozzájárul. A mezőgazdasági beruházások 
értéke elérte 2021-ben az 541,9 milliárd forintot, amely változatlan áron 2010 és 2021 
között 70,3 százalékos növekedés.

3. ábra: A mezőgazdasági beruházások alakulása (milliárd forint)

Forrás: KSH

A beruházásokon belül a gép és épületberuházások a meghatározók, együttes 
részesedésük, több, mint kétharmad volt 2021-ben. A tenyészállat és a jármű ettől 
elmaradva, együtt közel egyharmados arányt képviseltek.

4. ábra: A mezőgazdasági beruházások 2021. évi megoszlása anyagi, műszaki összetétel szerint (%)

Forrás: KSH
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Foglalkoztatás

A mezőgazdaság foglalkoztatása a munkaerőhiány miatt 2018-ban csökkenni kez-
dett, ez a tendencia 2021-ben is érvényesült. A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodás-
ban, halászatban foglalkoztatottak száma 2021-ben 201,4 ezer fő volt, az előző évhez 
képest 5,8 százalékkal csökkent, ennek ellenére 15,3 százalékkal meghaladta a 11 évvel 
ezelőttit. Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 4,6 százalék 
volt 2021-ben. 

A munkaerőhiány elsősorban a többi ágazat munkaerő elszívó hatásával, a külföldi 
munkavállalással, valamint demográfiai és életmódbeli változásokkal magyarázható 
és különösen a zöldség, gyümölcs termesztés, a szőlő, bor ágazat és az állattenyész-
tés számára okoz jelenleg is komoly problémát. 

Termelékenység

A magyar mezőgazdaság termelékenysége 2010 és 2021 között jelentősen javult, 
ami kedvező a jövedelmezőség és a nemzetközi versenyképesség szempontjából és 
elsősorban a géppark és az állattartó telepek modernizációjának, az agrotechnológia 
és a termelői szaktudás növekedésének köszönhető. A magasabb termelékenység 
teszi lehetővé a munkabérek emelését, ami a munkaerőhiány leküzdése szempont-
jából kulcsfontosságú. A területi termelékenységet jelző mutató, az egy hektárra jutó 
változatlan áron számolt bruttó hozzáadott érték 2010 és 2021 között közel felével 
(45,8 százalék) emelkedett. Ez uniós összehasonlításban is igen kedvező eredmény, a 
Közösség egészében negyedével, az új tagországokban alig több, mint tizedével javult 
a mutató. 

1 . táblázat

Az egy hektárra jutó bruttó hozzáadott érték változása 2010-es árakon,  
2010=100

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

EU-27 100,0 103,0 98,5 102,1 110,6 110,0 111,3 113,3 113,3 116,6 127,3 125,2

V4 100,0 101,2 98,9 105,9 117,5 107,1 130,6 123,4 120,3 114,3 127,4 126,1

EU-13 100,0 105,1 94,7 106,8 114,4 105,5 118,1 118,9 119,7 116,2 117,9 120,3

EU-14 100,0 102,8 99,6 101,5 111,1 112,0 111,3 113,6 113,3 118,0 115,5 112,8

Csehország 100,0 136,0 108,3 132,1 153,8 149,0 181,6 141,2 139,0 146,9 162,5 153,0

Magyarország 100,0 126,5 99,3 129,9 161,0 145,6 170,3 157,2 164,0 160,9 153,9 145,8

Lengyelország 100,0 91,5 99,2 98,1 103,0 93,0 114,0 113,1 108,6 100,2 117,2 117,8

Szlovákia 100,0 87,0 67,4 88,1 115,2 107,3 156,6 128,2 98,1 95,1 122,4 135,1

Forrás: EUROSTAT alapján AM

*MSZR 2021. évi adatok előzetesek



  

100

Páll Zsombor és Bakota Bettina: A magyar mezőgazdaság fejlődésének tendenciái . . .

A munkatermelékenységet jelző mutató, az egy éves munkaerő felhasználásra jutó 
változatlan áron számolt bruttó hozzáadott érték 2010 és 2021 között közel a kétsze-
resére nőtt, ami a hetedik legmagasabb érték az EU-ban és kedvezőbb, mint az EU-14, 
az EU-13 és a V4 országok eredménye.

2 . táblázat

Az egy éves munkaerőegységre jutó bruttó hozzáadott érték változása 2010-es árakon, 
2010=100

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

EU-27 100,0 108,5 103,6 108,8 121,1 122,7 121,4 129,1 130,7 139,7 145,2 142,9

V4 100,0 114,2 110,9 117,9 128,7 118,3 144,7 154,5 152,9 147,4 185,4 185,0

EU-13 100,0 114,6 102,3 116,3 127,5 121,9 130,5 142,2 146,2 148,0 162,8 169,7

EU-14 100,0 104,7 101,7 105,7 117,2 119,0 117,7 120,7 121,0 130,5 130,7 125,4

Csehország 100,0 138,6 111,5 136,6 159,2 153,4 187,2 146,8 144,9 156,7 185,4 174,6

Magyarország 100,0 128,5 101,7 129,8 154,6 146,4 174,4 165,9 186,1 197,9 189,5 186,1

Lengyelország 100,0 107,1 114,1 111,9 116,2 104,8 128,6 148,3 142,9 131,9 180,2 181,2

Szlovákia 100,0 85,4 66,4 91,5 120,0 123,1 180,2 164,4 129,4 119,6 160,7 189,7

Forrás: EUROSTAT
*MSZR 2020. évi adatok előzetesek

Az ágazat modernizációjának és az agrártámogatások növekedésének köszön-
hetően a mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezősége javult évtizedes távlatban. 
A termelési tényezők jövedelme 2021-ben 1464,7 milliárd forint volt, 11 év alatt (2010 
és 2021 között) a 128,5 százalékkal növekedett.

Agrár-külkereskedelem

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre nagy-
mértékben hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogazdasá-
gi jelentősége meghatározó. Az elmúlt években az agrárgazdaság a nemzetgazdaság 
pozitív egyenlegének harmadát-felét biztosította, 2021-ben azonban ennél is maga-
sabbra emelkedett ez az arány. A növekvő export bővülő értékesítési lehetőséget is 
jelent a termelőknek. 

Az agrárexport 2021-ben 10 644,4 millió euró volt, 10,7 százalékkal meghaladta a 
2020. évi azonos értéket. Az agrárimport (7079,9 millió euró) az exportnál nagyobb 
mértékben, 10,9 százalékkal emelkedett 2020. azonos időszakához képest, aminek 
köszönhetően 10,3 százalékkal növekedett a külkereskedelmi többlet. 

Több éves távlatban az export és az egyenleg látványosan növekedett. Tíz év alatt, 
2010 és 2021 között az agrárexport 82,2 százalékkal, az egyenleg  67,1 százalékkal 
bővült. Az agrártermékek aránya a teljes nemzetgazdaság külkereskedelmi többleté-
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ből 2021-ben 187,9 százalék volt, az agrárgazdaság 3564,5 millió euróval járult hozzá 
a nemzetgazdaság 1896,8 millió eurós többletéhez. Ez azt jelenti, hogy az agrárter-
mékek külkereskedelme nélkül negatív lett volna a nemzetgazdaság külkereskedelmi 
mérlege. A nemzetgazdaság külkereskedelem egyenlege elsősorban a megnöveke-
dett energiahordozó (gáz és kőolaj) importnak betudhatóan csökkent, ami az energia-
árak robbanásszerű növekedésének az eredménye, valamint a globális félvezető hiány 
fékezte az ipar exportját.

5. ábra: A nemzetgazdaság és az agrárgazdaság külkereskedelmi többlete (millió euró) 

Forrás: KSH

6. ábra: Az agrár-külkereskedelem alakulása (bal tengely, millió euró) és részesedése  
a nemzetgazdaság külkereskedelméből (jobb tengely, százalék)

Forrás: KSH
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A legfontosabb export árucsoportok a gabonafélék, a húsfélék, a feldolgozott 
takar  mányok, a húsfélék és az italok, szesz, ecet. Ezen árucsoportok együttes része-
sedése az exportból 44,0 százalék.

Az első öt legnagyobb exportpiacunk 2021-ben Németország (1 553,8 millió euró), 
Románia (1 431,1 millió euró), Olaszország (1 374,9 millió euró), Ausztria (940,0 millió 
euró) és Lengyelország (544,3 millió euró) volt. Együttes részesedésük az agrárex-
portból 62,0 százalék.

Az import vonatkozásában az öt legnagyobb származási piacunk 2021-ben 
Németország (1 290,9 millió euró), Lengyelország (920,9 millió euró), Szlovákia (651,6 
millió euró), Hollandia (576,8 millió euró) és Ausztria (545,7 millió euró) volt. Együttes 
részesedésük az agrárimportból 56,3 százalék.

A hazai hozzáadott érték, a jövedelmezőség, az értékesítés biztonsága és a mun-
kahelyek megőrzése szempontjából pozitív, hogy az elmúlt években kedvezőan 
alakult az agrárexport feldolgozottság szerinti szerkezete. A magasabb hozzáadott 
értékű, márkázott termékek beszállítói nehezebben cserélhetők le, mind a mező-
gazdasági alapanyagok értékesítői. Az elsődlegesen és különösen a másodlagosan 
feldolgozott termékek exportja 2010 és 2021 között jelentősen bővült, miközben 
a nyersanyagok forgalma erős hullámzások közepette ettől elmaradó mértékben 
növekedett. 

7. ábra: Az agrárexport feldolgozottsági fok szerinti alakulása 2010–2021 között  
(milliárd euró)

Forrás: KSH adatok alapján AM
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Összegzés

A mezőgazdaság az elmúlt 11 évben európai uniós összehasonlításban is jelentős 
fejlődésen, ment keresztül. Az ágazat termelése, termelékenysége, hozzáadott érték 
termelő képessége, jövedelmezősége és külpiaci értékesítése jól tükrözi ezt a folya-
matot. Ehhez hozzájárultak az ágazatban megvalósított fejlesztések, amelyek a gép-
park és az épületek megújításán és az agrotechnológia fejlesztésén korszerűsítették 
a mezőgazdasági termelést. Ezért a mezőgazdaság megerősödve érkezett a mostani 
rendkívüli kihívásokkal jellemezhető helyzetbe, amikor a takarmányok, a műtrágyák, a 
növényvédő szerek és az energia árának drasztikus emelkedése, az állatbetegségek és 
az aszály is mind-mind megnehezíti a termelők életét. A mezőgazdaság jó kiindulási 
állapota, és a rendelkezésre álló szakpolitikai eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
ágazat leküzdve a mostani kihívásokat ismét növekedési pályára állhasson hozzájá-
rulva ezzel a vidéki megélhetés javulásához és az élelmezésbiztonság további növe-
kedéséhez.

SAPARD Hivatal Dél-Dunántúli Regionális Iroda akkreditációs ellenőrzése
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HITELEZÉSI AKTUALITÁSOK – GONDOLATOK  
A BETAKARÍTÁSI SZEZON KÖZEPÉN

Tresó István1

Megkezdődött a 2022. évi betakarítási szezon, a búza aratásán túl vagyunk.
A naturális mutatókban az aszály erősen érezteti hatását, 3,9 m tonna került beta-

karításra, az átlaghoz képest nagyjából 1,5 m tonnával kevesebb, ami hiányozni fog az 
export árualapból. 

A jövedelemtartalom átlagosan jó, hiszen ezt a termelési ciklust még lényegesen 
alacsonyabb input árakkal kezdtük a maihoz képest, az értékesítési árak pedig közben 
átlagosan 2,5 szeresére emelkedtek a tavalyihoz képest. 

A bevétel tehát átlagosan kompenzálja a mennyiségi elmaradást.
Az átlag azonban mindig elfedi a szélsőségeket. Az aszály a keleti országrészben 

lényegesen alacsonyabb hozamokat okozott.
A kukorica és a napraforgó az előzetes becslések szerint a búzától lényegesen 

nagyobb kiesést fog szenvedni, az átlagos mennyiségek 40–45%-ára lehet számítani. 
Itt tehát már statisztikailag is veszteség van kilátásban.

Mire kell tehát számítanunk?
Sok esetben lényegesen alacsonyabb likviditás mellett, 30–35%-kal magasabb 

input árakkal, már a Covid utáni gazdaság beindításra szánt kedvezményes források 
hiányában kell megoldani a jövő évet.

A szántóföldi növénytermesztés szempontjából a megemelkedő input árak elle-
nére biztató a helyzet, hiszen az értékesítési árak is többszörösére emelkedtek és a 
kereslet is nagy!

Az ezévi időjárási helyzet tanulsága, hogy jelentősen javítani kell hatékonyságun-
kat és termelés biztonságunkat (precíziós gazdálkodás, öntözés).

Ehhez megvannak az eszközök, óriási kormányzati források állnak rendelkezésre 
az agráriumban fejlesztésekre.

Az agrárium a tapasztalatok szerint 3–4 év átlagában erős. Az érintetteket ne fog-
ja vissza az idei esetleges keserű eredmény, hiszen az előző évek kifejezetten erősek 
voltak. 

Fejlesztésekkel a következő éveket is tegyük azzá!

1 Tresó István, K&H Bank Zrt., Agrár üzletág, ügyvezető igazgató, a Magyar Bankszövetség Agrár Munkabizottsá-
gának elnöke
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Egyeztessünk tehát időben bankunkkal, tárjuk fel a nehézségeket, keressük meg 
azok megoldási lehetőségeit és a fejlesztések pénzügyi – időbeli ütemezését!

Az állattenyésztés sincs egyszerű helyzetben, teljesen más okok miatt.
Míg a növénytermesztés piacai ma szinte korlátlanok, addig az állattenyésztés túl-

termelési nehézségekkel küzd. A nagy állategészségügyi problémákból talpra állnak a 
nagy fogyasztók, már nem igénylik az eddigi mértékben mások termékeit.

A fogyasztói szokások változása is érzékelhető!
Az marad talpon, aki már most is hatékony illetve van elegendő tőkéje áthidalni a 

hatékonnyá válás időszakát.
Két egymásnak ellentmondó tényezőt látok összefeszülni, a mérethatékonysági 

és a logisztikai optimumokat, ami nem csak az állattenyésztésnek okoz fejfájást, de a 
kereskedelemnek is alaposan át kell gondolnia a jövőt.

Minden vonalon a változás korát éljük, kialakul lassan egy újabb egyensúly, mely 
évekre biztosítja majd a kiszámíthatóságot, de meg kell küzdenünk érte. 

Nekünk, bankoknak is. Mindent megteszünk azért, hogy a gazdaság motorjaként 
ügyfeleink által mi is sikeres szereplői legyünk ennek a változási folyamatnak!

SAPARD Hivatal Közép-Magyarországi Regionális Iroda átadása
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AZ AVHGA A NEHEZEBB ÉVEKBEN IS  
A GAZDÁLKODÓK MELLETT ÁLL

Herczegh András1

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességé-
vel a mezőgazdaságban és a hozzá kapcsolódó ágazatokban működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások hitelhez jutását segíti több mint három évtizede. Az agrárium 
speciális finanszírozási igényeire szabott feltételekkel és annak támogatási szabá-
lyaival összhangban ösztönzi az Alapítvány a finanszírozást. Az AVHGA a bankokkal 
egyenértékű, alapítványi formában működő ekvivalens pénzügyi vállalkozás: alapít-
ványként támogatást nyújt a vállalkozásokat, de emellett meg kell felelnie a hitelin-
tézetekre irányadó előírásoknak is. A magyar állam a költségvetés terhére 85%-os 
viszontgaranciával és kezességi díjtámogatással segíti a tevékenységet, támogatja 
a gazdákat. Az AVHGA széles partneri hálózattal rendelkezik, a kkv-kat finanszírozó 
legtöbb hazai pénzügyi intézményen keresztül igénybe vehető alapítványi kezesség. 

A kezességvállalás minden formája a vállalkozások támogatását szolgálja; ameny-
nyiben azonban a kezességvállalás a piaci díjaknál kedvezőbb díjon történik és álla-
mi viszontgarancia biztosítja azt, az uniós versenyjogi szabályok miatt állami támo-
gatásnak is minősül és meg kell felelnie valamely támogatási jogcím feltételeinek. 
Az AVHGA célja, hogy a támogatási jogcímek minél szélesebb körű alkalmazása révén 
elenyésző legyen a kezesség költsége a vállalkozok számára. A leggyakoribb támoga-
tási jogcím az agrár és általános de minimis, ugyanakkor speciális esetekben egyebek 
alkalmazására is van lehetőség; mint pl. beruházásoknál a mezőgazdasági és álta-
lános csoportmentességi jogcím, a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott 
beruházásokhoz kapcsolódó ügyletek esetén EMVA rendelet szerinti jogcím, vagy a 
krízishelyzeti átmeneti támogatási jogcímek.

A mezőgazdaság és a teljes élelmiszervertikum hitelállománya folyamatosan nő 
– 2022-ben a fennálló hitelek összege megközelítette az 1600 milliárd forintot –, és 
GDP arányosan az ágazat hitelállománya messze meghaladja a vállalati hitelállo-
mányt (50–20%). Az Alapítvány portfóliójában a fennálló kezességek száma 24 ezer, 
a garantált hitelállomány a pandémia kitörése óta 76 százalékkal nőtt és meghaladta 
az 575 milliárd forintot.

1 Dr. Herczegh András, Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, ügyvezető igazgató
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Az agrárvállalkozások alapvetően jó adósok, a bankok nyitottak a finanszírozásuk-
ra, de az ágazat dinamikusan növekvő hiteligénye, a gazdák korlátozottan rendelke-
zésre álló saját fedezetei, a termelést jellemző egyéni cégformák és a számos, tipiku-
san az agráriumra ható külső kockázat miatt a hitelgarancia – mint adóstól független 
fedezet – fokozott bevonását igényli. 

Az egyéni cégformát választók (pl. őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vál-
lalkozók) méretükből és egyszerűsített nyilvántartási rendszerükből adódóan ban-
ki szempontból csak korlátozottan számítanak hitelképesnek, illetve számukra még 
nagyobb kihívást jelent a változó piaci, gazdasági környezethez való alkalmazkodás, 
ezért esetükben különösen nagy szükség van az alapítványi szerepvállalásra. Az Ala-
pítvány kiemelt figyelmet fordít ezekre az ügyfelekre: az egyéni gazdálkodók mező-
gazdasági hiteleinek fele mögött áll alapítványi kezesség.

Az agrárium külső kockázatai az időjárási és természeti események, az állatbeteg-
ségek (pl. a jelenleg hazánkat is sújtó rendkívüli aszályhelyzet, illetve a madárinfluen-
za és a sertéspestis terjedése); valamint a gyakran kiszámíthatatlanná váló piaci folya-
matok. A pandémia után az orosz–ukrán konfliktus ismét bizonytalanságot hozott, 
jelentős az inputanyagok, az energia, az építőanyag, a műtrágya és a növényvédő 
szerek áremelkedése; az infláció növekszik, a kamatkörnyezet emelkedik, a gazdaság 
növekedési kilátásai romlanak. A jelenlegi háborús válság a magyar mezőgazdaságot 
és élelmiszeripart súlyosabban érinti, mint ahogyan a koronavírus-járvány tette.

A hitelgarancia jelentősége a válságok idején még nagyobb hangsúlyt kap: a krí-
zishelyzetek tompításához, a nehézségekkel küzdő vállalkozások túléléséhez és a 
válságokból történő kilábaláshoz szükséges hitelfinanszírozásban felértékelődik a 
szerepe. Az intézményi kezességvállalás ösztönzése hatékony gazdaságpolitikai esz-
köz. A garanciaprogramok az állam számára relatíve alacsony költséget jelentenek, 
nagyfokú tőke multiplikátor hatás érvényesül, és azonnal éreztetik gazdaságtámoga-
tó anticiklikus hatásukat. 

A 2021–2022-es időszak az Alapítvány elsődleges célcsoportjának, az agrár- és 
élelmiszeripari vállalkozásoknak, valamint a vidéki kkv-knak komoly kihívást jelent, 
és így a finanszírozásukra is nagy hatással van. Az Alapítvány 2020. június 1-jén – a 
Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként – elindította a Krízis Agrárgarancia Program I.-t, 
amely 2022. június 30-ig volt elérhető. A Program keretében a kezesség mértéke akár 
90% is lehetett, emellett a szűkös agrár de minimis keretet sem terhelte a kezességhez 
kapcsolódó támogatástartalom, hiszen az átmeneti támogatásnak minősült. A prog-
ramban vállalt kezességekhez 90%-os állami viszontgarancia kapcsolódik. Az orosz–
ukrán konfliktusra tekintettel 2022. július 1-től – az előzőnek mintegy folytatásaként, 
habár szűkebb támogatási lehetőségek mellett – az Alapítvány bevezette a Krízis 
Agrárgarancia Program II.-t, ezzel is támogatva, hogy a bankok a válság közepette 
továbbra is finanszírozzák az agrárágazat szereplőit. 

A válságkezelő programokban fontos szerepet kapnak a koronavírus-járvány, 
valamint az orosz–ukrán konfliktus közvetlen, illetve közvetett hatásai miatt nehéz 
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helyzetbe került vállalkozások számára a csődhelyzetek elkerülését segítő, és a lik-
viditásukat biztosító, kiemelt támogatású forgóeszközhitelek. Emellett a versenyké-
pességet és hatékonyságot javító, illetve a hazai élelmiszergazdaság önellátásához 
szükséges kapacitások kiépítéséhez szükséges beruházások ösztönzése is hangsú-
lyossá vált, reflektálva a biztonságos és kiszámítható élelmiszerellátás iránti igény 
erő södésére.

A támogatott finanszírozási konstrukciók a bizonytalan piaci helyzetben különösen 
fontosak. Továbbra is elérhető a népszerű Agrár Széchenyi Kártya, az agrárberuhá-
zásokhoz az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX jelent most segítséget, valamint 
a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében a megemelt hazai társfinanszírozásnak 
köszönhetően az előző programozási időszakhoz képest háromszor magasabb keret-
összeg segíti a gazdálkodókat. Az Alapítvány fontos célja, hogy minden lehetséges 
finanszírozási eszközzel segítse a VP nyertes projektjeinek megvalósulását is.

Az alapítványi kezesség díja a gazdákat támogatva kiszámítható, a teljes futamidő 
alatt fix és alacsony; ezt az AVHGA által nyújtott támogatás mellett az Agrárminisz-
térium költségvetési díjtámogatása biztosítja. A kezesség az elmúlt években hatéko-
nyan segítette az agrárhitelezést, és a garanciavállalás kedvező feltételeit az előttünk 
álló, kihívásokkal teli időszakban is fenntartja az AVHGA.

SAPARD Hivatal, Országos Értekezlet 2002
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A KRÓNIKUS SZEZONÁLIS MUNKAERŐHIÁNY 
KEZELÉSE AZ AGRÁRIUMBAN

Gyuricza Csaba1 és Zöldréti Attila2

A humánegészségügyi világjárvány (COVID-19) szezonális munkaerőhiányt váltott 
ki az agráriumban, amely a politikai feszültségek miatt várhatóan tartósan fenn-
marad.

Határozottan ki lehet jelenteni, hogy a COVID-19 koronavírus meglepte a világot, 
amely nem volt felkészülve a fogadására sem a humánegészségügy, sem pedig a gaz-
daság tekintetében. A pandémia távol-keleti indulását követően a világban, de az EU-
ban és az USA-ban is csak lassan, a saját területükön is beinduló pandémiát követően, 
a távol keleti induláshoz képest hónapokkal később születtek az első hivatalos reak-
ciók és ajánlások. Ez a késedelem és az eltérő politikák és válaszok is hozzájárultak a 
pandémia világméretűvé válásához. Aztán a járvánnyal folytatott harc fokozatosan 
a 2020. év sarokkövévé vált a humánegészségügy és a gazdaság tekintetében egy-
aránt. Az agrár-élelmiszer termelés és kereskedelem stratégiai jelentősége tárgyiasult 
valóság lett a járvány világméretű berobbanásakor, hiszen az egészséges élelmezés 
fenntartását minden körülmény között biztosítani kellett és a jövőben is folyamatosan 
biztosítani kell, így a mezőgazdaság tekintetében a humán erőforrás fokozott védel-
mének biztosítás mellett, szó sem lehetett a termelési és ellátási folyamatok leállí-
tásáról. 

Az EU szintjén 2020. március 16-án az EU Bizottság a COVID-19 vészhelyzet kere-
tében bemutatta a tagállamoknak az egészséggel kapcsolatos határigazgatási intéz-
kedésekre vonatkozó iránymutatásait. A közlemény kimondja, hogy a cél az állampol-
gárok egészségének védelme, az utazással küzdő emberek megfelelő bánásmódjának 
biztosítása, valamint az alapvető áruk és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 
volt. (European Comission, 2020) A felhívás ellenére az EU-ban a tagállamok nem 
egyszerre és nem egyforma tartalommal reagáltak. (Halmai, 2021) A bevezetett szigo-
rítások és határzárak, valamint a lakossági pánikvásárlások az első napokban zavart 
és néhány termék esetében ellátási nehézségeket okoztak, de ezeket sikerült eredmé-
nyesen kezelni. Elhúzódó hatást jelentett viszont, hogy járványügyi helyzet humán 
egészségügyi korlátozó intézkedései és a termelő, szolgáltató szektorok többségé-
nek leállása a munkanélküliség emelkedését eredményezte világszerte és hazánkban 

1 Prof. Dr. Gyuricza Csaba, rektor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, gyuricza.csaba@szie.hu 
2Dr. Zöldréti Attila, elnök, MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály, zoldreti.attila@uni-milton.hu



  

110

Gyuricza Csaba és Zöldréti Attila: A krónikus szezonális munkaerőhiány kezelése az agráriumban

is. Azonban ugyanezen humán egészségügyi korlátozások és karanténok, valamint 
határzárak a mezőgazdasági termelésben, különösen a szezonális munkaerő igény 
tekintetében munkaerőhiányt eredményezett. 

A COVID-19-nek a szezonális munkavállalásra gyakorolt erős, és váratlan hatá-
sát az is mutatja, hogy bár az AIDS megelőzésének fontosságára az ILO, a FAO, és 
IUFA közös kiadásában 2007-ben kiadott a „Mezőgazdasági dolgozók és hozzájá-
rulásuk a fenntartható mezőgazdasághoz és vidékfejlesztéshez” című nagyszabású 
kötete is felhívja a figyelmet, a bérmunkában foglalkoztatottakon belül a szezonális 
munkavállalást, annak nemzetközi kezelését nem jelölte problémásnak. Ez a mű, 
amely egyébként tudományos megalapozással hangsúlyozza, hogy a fenntartha-
tó mezőgazdaságnak magában kell foglalnia a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fejlődés mindhárom pillérét, általános ajánlást tesz a bérmunkában foglalkozta-
tottak és érdekképviseleteik szerepének elismerésére és a partnerség erősítésére. 
(ILO, 2007)

A reakciók és megoldási alternatívák nemzetközi számbavétele 

A COVID-19 szezonális agrármunkaerőre gyakorolt hatásaival természetesen az 
EU intézményei is foglalkozni kezdtek. „Idénymunkások az európai mezőgazdasá-
gi ágazatban” címmel 2021 februárjában jelent meg az EP megbízásából az Európai 
Parlament Kutatószolgálatának tájékoztató jelentése (EP, 2021). A helyzet súlyának 
érzékeltetése céljából bemutatják, milyen mértékű volt a külföldi munkaerő aránya 
2019-ben az EU mezőgazdaságában még a COVID-19 előtt. Az 1. ábra a 20–64 év éves 
külföldi alkalmazotti állomány %-os arányát mutatja, megbontva az EU-ból, illetve a 
nem EU-ból, un. harmadik országból érkező munkavállalók arányát.

1. ábra: Külföldi munkavállalók aránya a mezőgazdaságban az EU néhány országában  
és az átlag 2019-ben

Forrás: European Parliament, 2021
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Tekintettel a készítés korai időpontjára az EP tájékoztató jelentése nem fogalmaz 
meg ajánlásokat. Ismerteti az EU-ban a humánegészségügy és benne az idénymun-
kások egészségügyi védelme érdekében hozott intézkedéseket és kitér az egyes EU 
intézmények formálódó véleményére is.

Az munkaerő utazási korlátozása miatt a munkanélküliség és a mezőgazdasági sze-
zonális munkaerőhiány tendenciája nem volt ellentmondásban és gyakorlatilag egy-
szerre érvényesült. A munkaerőhiány rámutatott a gyakran külföldről érkező munkaerő 
függőségre, mint például Nagy-Britannia, Spanyolország vagy Németország esetében, 
amely országok kénytelenek voltak különleges ügyleteket kötni néhány kelet európai 
országgal, amelyek lehetővé tették külföldi munkavállalók biztosítását a szezonális 
munkára a felsorolt országok számára. (DW, 2020) Az önkéntesek toborzásától (Fran-
ciaország), a munkaerő kereslet-kínálat összehangolását segítő online megoldások 
beállításán túl a legtöbb ország a szabályozás és a célzott könnyítések eszközével igye-
kezett a szezonális munkaerőhiányt kezelni. Ezzel az eszközzel Magyarország is élt.

Természetesen számos elemzést végeztek a kialakult helyzettel kapcsolatban. 
Ezekben rámutatnak, hogy a COVID-19 válság és az azt követő határzár mélyen érin-
tette a külföldi idénymunkások mobilitását. Mivel az egyes EU országok mezőgazda-
sága nagymértékben függ ezektől a munkavállalóktól, az uniós országok kormányai 
sürgősen következő intézkedéseket, különböző stratégiákat fogadtak el, hogy elke-
rüljék a külföldi munkaerő távollétükből adódó zavarokat. Az alternatívák, amelyek a 
tapasztalt külföldi szezonális munkavállalók nélkül próbálnak boldogulni, két nehéz-
séggel járnak: hatékonyságuk nem garantált és/vagy jelentős költségekkel járnak. 
Ezek a termelési költségek és ezáltal az árak növekedésével járnak. Mivel ez a nagy-
mértékű átmeneti sokk hosszabb távú strukturális változásokhoz vezethet az érintett 
mezőgazdasági ágazatokban, ezért már 2020-ban az alternatívák között tárgyalják, 
hogy a külföldi idénymunkások helyettesítése felgyorsíthatja a zöldség és gyümölcs 
ágazatban, egyebek mellett a termény szedésére szolgáló robotok alkalmazását az EU 
földjein. (Policy Brief, 2020)

Az UK-ban az agráriumban foglalkoztatott szezonális munkaerő alakulására a 
COVID-19 hatása mellett a Brexit is közvetlen negatív hatást gyakorolt. Megvizsgál-
ták nem értékelik-e túl a mezőgazdaságban tapasztalható idénymunka válságot, vagy 
valóban valós veszélyt jelent a Brexit, a COVID-19 és a brit állampolgárok körében a 
betakarítás iránti lelkesedés hiánya az UK élelmiszerellátásra. Arra a következtetés-
re jutottak, hogy a mezőgazdaság jövője függ a krónikus szezonális munkaerőhiány 
kezelésén, amely nem csak 2021-es, hanem hosszú távú kérdés.

Ezek után érthető, hogy az UK Parlament alsóháza (House of Commons) Kör-
nyezetvédelem, Élelmezés és Vidékfejlesztés Ügyek Bizottsága által 2022. március  
29-én közzétett „Munkaerőhiány az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban” című, 
a 2021–2022-es ülésszak negyedik jelentése már egyértelmű rövidtávú és hosszú 
távú javaslatot fogalmaz meg a probléma kezelésére. (UK HoC, 2022) Rövid távon 
gyors, gyakorlatias megoldással minél nagyobb arányban továbbra is biztosítani kell 
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a külföldi szezonális munkaerő foglalkoztatását. Ennek keretében a beutazási feltéte-
leket pontosítani és összességében könnyíteni kell az ő esetükben. 

Hosszabb távon javasolják, hogy az ágazatnak át kell állnia a bevándorlásról a 
hazai munkavállalókra és a technológiára kell összpontosítania, az innovációra és fej-
lesztésre. Bár nem lehet egyik napról a másikra eredményeket elérni, de a nagyobb 
mértékű a technológia fejlesztésére és alkalmazására való nagyobb hangsúlyt, a 
munkaerő számára vonzó kombinált oktatási és szakképzési csomagokkal a brit mun-
kavállalók vonzása érdekében. Ez csökkenthetné az ágazat függőségét a tengerentúli 
munkaerőtől. Létfontosságú, hogy a kormány együttműködjön az ágazattal és egy 
fenntartható munkaerőtervet dolgozzon ki, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ezekből 
az előnyökből és lehetőségekből. Ajánlják, hogy a kormánynak hosszú távú stratégiát 
kell kidolgoznia, amely meghatározza, hogy a technológia és a munkaerő hogyan fog 
együttesen megfelelni az agrár-élelmiszeripar változó igényeinek. Ajánlásuk szerint 
ennek a munkának tárcaközi jellegűnek kell lennie, és szorosan bevonva az ágazaton 
belül azokat a szereplőket, akik létfontosságúak lesznek a sikeres megvalósításhoz.

Az előzőekben a COVID-19 és a Brexit miatt kialakult instabil helyzetet tovább 
fokozza a feszült politikai helyzet. Európában az orosz-ukrán háború beláthatatlan 
hatásai között a szezonális munkaerőre gyakorolt hatást is számon kell tartani. Ezen 
felül Európában és a globális világ tekintetében egyaránt komoly problémát és feszült-
séget okoz a gazdasági menekült hullám, amely természetéből és jellegéből adódóan 
sehol a Földön nem jelent gyógyírt a munkaerő felhasználás kérdéseire.

A szezonális munkaerő helyzete hazánkban

Az idény, vagy szezonális munkaerőre a mezőgazdasági munka jellege és annak 
időben nem állandó élőmunka igénye miatt van szükség. Minderre a KSH 2020-ban 
megjelent a koronavírus járványnak a mezőgazdasági idénymunkával összefüggő 
lehetséges hatásaival foglalkozó tanulmánya is rámutat. A 2. ábra az idénymunkások 
munkaerő-felhasználási arányát mutatja hazánkban az egyes alágazatokban a teljes 
ráfordításon belül. Jól látható, hogy a szántóföldi ültetvényeken (pl. dinnye, szamóca), 
a gyümölcstermesztésben, a szőlészetben és a kertészetben hazánkban is jelentős 
szerepet tölt be az idénymunka, amelynek havi átlagos létszámát a 3. ábra mutatja.

A mezőgazdasági idénymunka éven belüli csúcsa júliusban van. Mintegy 10 ezer 
fő az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott idénymunkások átlagos 
állományi létszáma. A COVID-19 után mutatkozó, és a szomszédságunkban zajló 
háború miatt felerősödött, elsősorban szezonális munkaerőhiány megszüntetését új 
humán erőforrás kapacitás bevonásával lehet tartósan megoldani a mezőgazdaság-
ban. Ennek legpraktikusabb módja a helyben lakó, vidéken élő, vagy települő fiatalok 
érdeklődésének felkeltése az agrárium irányába és az ő bevonásukkal többlet erőfor-
rás biztosítása az ágazat számára. Ugyanakkor, hogy a bevonandó humán kapacitás-
igény kezelhető nagyságú legyen, nagy ütemben kell fejleszteni a humán munkaerőt 
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kiváltó technológiákat, ehhez pedig az innováció eredményeinek gyakorlatba átülte-
tésének gyorsítására van szükség. Ennek segítségével általánosan csökkenteni kell 
a magas élő munkaigényt és ezen belül különösen a szezonális munkaerő kapacitás-
igény technológiai kiváltásában kell nagyot lépnünk előre. 

Ezek mellett sem mondhatunk le a szezonális munkaerőről, de őket elsősorban 
a helyben lakókból kell toborozni, amelyhez a helyi ipari foglalkoztatók rugalmassága 
is szükséges.

2. ábra: Az időszaki alkalmazottak munkaerő-felhasználásának aránya  
a teljes ráfordításon belül

Forrás: KSH, 2020

3. ábra: Mezőgazdasági idénymunkások havi létszáma, 2019

Forrás: KSH, 2020
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Az innovációnak köszönhetően forradalmi változások zajlanak a világ mezőgaz-
daságban, és az ezredforduló óta eltelt két évtizedben nagyobb fejlődés ment végbe, 
mint a megelőző száz évben. A magyar agráriumnak is át kell vennie a technikai-tech-
nológiai innovációkat, hogy helyben járás helyett látványos teljesítmény-növekedést 
lehessen elérni. A versenyképesség javítása érdekében az innovációs eredményeket 
Magyarországon is át kell ültetni a gyakorlatba. Mint az angol példával is rámutattunk, 
a humán erőforrás szükséglet csökkentése az agrár innovációs folyamatok egyik fő 
iránya. A világ, amelyben élünk, drámai módon változik, jelentős változásokat okoz-
va társadalmunkban és abban, hogyan tekintünk a lehetőségekre és hogyan reagá-
lunk a kihívásokra. Az innováció termékre, technológiára, ellátásra és fogyasztásra 
is, tehát átfogóan és komplexen is hat. Elég, ha csak a mirelit pizzára, vagy az ilyen-
olyan „mentes” termékre gondolunk a fogyasztási szokásainkhoz kapcsolódó innová-
ciók tekintetében, de az innovációt kell segítségül hívnunk a klímaváltozásból fakadó 
nehézségek kezelésében is.

Hazai tekintetben az innováció mellett a vidék teljes megújítása a tét. Ehhez a 
1003/2021. (I. 11.) Kormányhatározat lehetőséget és forrást biztosít. A vidéki élet meg-
újítása eredményeként nem csak a helyben maradásról, hanem a vidékre költözés-
ről és a vidéki élet- és munkafeltételek biztosításáról is gondoskodni kell a hosszú 
távú boldogulás és a tartós vonzerő kiépítése érdekében. Mindehhez az előzőekben 
bemutatott angol alsóházi hosszú távú javaslat mintájára, hazánkban is a szezonális 
munkaerőhiányt piaci alapon kezelő, hosszú távú, az innovációt, annak felhasználását, 
az érintettek körének képzését és ösztönzését is forrásokkal támogató összefogást 
javaslunk. A vidéki munkavállalók képzésre irányuló ösztönzése azért is kiemelten 
fontos és ezért ennek attraktív eszközeit ki kell dolgozni, mert sajnos a fiatalok a bizta-
tó szavak és a családi elkötelezettség és minta mellett is csak nagyon szerény arány-
ban jelentkeznek az agrár felsőoktatásba. Ezt mutatja a KSH 2020/2021-es kiadvá-
nya a felsőoktatásról, amelyből az a szakterületeken tanuló hallgatók számát a 4. ábra 
mutatja. Évek óta egymást váltogatva vezeti a negatív dobogót a mezőgazdaság és a 
művészet képzési területe.

A felsőfokú agrárképzésben 2020. évben végrehajtott agráregyetemi tudományos 
és oktatási koncentráció nemcsak a szakmai koncentrációt, hanem a fiatalok számá-
ra attraktív képzési feltételeket is biztosítja. E mellé a jövedelem és komplex ösztön-
zők segítségével erősíteni kell a fiatalok agrárszakterület iránti érdeklődését. A hely-
zet nem egyszerű, mert a fiatalok alacsony fokú érdeklődése nem ország specifikus, 
sajnos az egész EU-ban hasonló a helyzet. Mindez nem akadályozhat minket abban, 
hogy ne változtassunk ezen a helyzeten. 
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4. ábra: A nappali felsőfokú alap-, mester és osztatlanképzésben részt vevő hallgatók  
képzési terület szerint, 2021 

Forrás: KSH, 2021

Vessünk egy pillantást az alábbi képre. A kép 1965-ben készült és számos tanulság 
vonható le belőle napjainkra! A képen szépen felkészített, szalmával bélelt faládákba 
csomagolnak egyforma méretű dinnyét exportra. A szezonális munkát több generáció 
végzi összefogásban és környezetkímélő módon. Mindez jól szemlélteti a minőségi 
terméket, a jól szervezett minőségi munkavégzést és ezáltal a versenyképességet 
1965-ből!

5. ábra: Dinnyeexport Heves megyéből 1965-ben 

Forrás: Fehérváry Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár
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A kép láttán, fontos ajánlás, hogy ma se csodálkozzunk a piaci elvárásokon, hanem 
jussunk el arra a szintre, amelyet már évtizedekkel ezelőtt teljesíteni tudtunk minő-
ségben, mennyiségben, technológiában és szállítási feltételekben! 

A szezonális munkaerőhiány hosszú távú megoldása mellett ne feledkezzünk meg 
az azonnali lépésekről sem és legyen bátorságunk azokat megtenni a hazai szezoná-
lis munkaerőhiány kezelésére. Fontoljuk meg a régen jól és eredményesen használt 
elemeket ezen a területen. Az ifjúság szemléletének és tárgyi tudásának nem ártana, 
ha a nyári szünet periódusára ismét a szezonális munkák tárgyához és helyszínéhez 
igazodó nyári táborokat, az évkezdéshez kapcsolódva pedig betakarító táborokat 
szerveznének mind a közép, mind a felsőoktatás hallgatói számára. Természetesen a 
megfelelő erkölcsi és anyagi motiváció biztosítása és az önkéntesség alapján. Ennek 
szabályozási szükségletét ki lehet alakítani. A szezonális munkavállalás adminiszt-
rációjának általános egyszerűsítése mellett szintén munkaszervezési és szabályo-
zási feladat annak kialakítása, hogy az ipari, szolgáltató szférában főtevékenységben 
dolgozók – nem elszenvedve semmilyen munkavállalóii hátrányt és nem szabadság, 
hanem a munkaidő terhére (p. fizetés nélküli szabadság) – lehetőséget kapjanak akár 
több száz kilométerre eső szezonális mezőgazdasági munka vállalásra. A szabályozás 
mellett ez jelentős szervezési feladatot jelent a fogadóoldal részéről is. Cselekedjünk 
azonban azonnal és fejlesszük a képességeinket a hosszú távú megoldás érdekében 
is. Ne feledjük, saját érdekünkben védeni kell a hazait, de ezt akkor tudjuk megtenni, 
ha van hazai termék, szolgáltatás és munkaerő.
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 DIGITÁLIS ÁTALAKULÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN

Mezőszentgyörgyi Dávid1 és Bolyki Bence2

Az agrár- és élelmiszeripar az elmúlt ötven évben jelentősen átalakult és a változás 
sebessége jelentősen megnőtt. Általános levárás az ágazattal szemben a csökkenő 
környezetterhelés és egészségesebb élelmiszerelőállítás. A munkaintenzív ágazatból, 
először a termelés fokozását segítő kemikáliák jelentek meg, majd ezek szabályozá-
sára a precíziós mezőgazdaság, végül pedig a smart farming. Napjainkban már jelen 
vannak a digitalizáció legújabb elemei is a robotizáció, a big data, illetőleg a mestersé-
ges intelligencia alkalmazása.

Digitalizáció a mezőgazdaságban még nem teljesen definiált fogalom. Értünk alatta 
precíziós technológiákat, robotizációt, GPS vezérlést, de elektronikus közigazgatást is. 
Biztosan kijelenthető, hogy az egyes termékpályák működésének digitalizációja javítja 
a termelők értékesítési pozícióját. Az ellátási láncok rövidítése és a fogyasztók minél 
pontosabb kiszolgálása csökkenti az értékesítési kockázatokat, ami növeli a termék-
pályák által elért jövedelmet. A digitalizáció új jövedelmi forrásokat teremt az online 
értékesítéssel az élelmiszergazdaság és a vidéki turizmus területén is. A vidéki élet-
minőség javulását segíti a digitális technológiák és szolgáltatások elterjedése a ház-
tartásokban, a kis gazdaságokban, a nagyvállalati szektorban és a közigazgatásban.

Az utóbbi időben publikált elemzésekből látható, hogy magas növekedési potenciál 
várható a precíziós gazdálkodási beruházásokban. Ezzel együtt a termelés hatékony-
ságának növekedése várható. Érdekes antagonizmus, hogy egyszerre van munkaerő-
hiány, de nagy az igény a kevés számú magasan képzett szakemberekre. Az expo-
nenciálisan növekvő adatbázisok és adatforgalom kieszközölte a „big data” rendszerek 
megjelenése ebben a szektorban is.

A mezőgazdaság sem kerülheti el a digitalizációt és különösen jó lehetőségeket 
kínál neki a távközlés jelenlegi forradalma, például az 5G. A gazdákat azonban ködös 
ígéretekkel nem lehet megnyerni – kézzelfogható, közvetlen hasznot hajtó és bizonyí-
tott előnyök kellenek.

1 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, MATE, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, a Juh és Kecske Ágazatért 
 Egyesület elnöke 
2Bolyki Bence, Agroinform, portálvezető
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Ahogy minden szektor, az agrárium jövője is a digitalizációs technológiák alkalma-
zásában rejlik. Ebben az esetben azonban szélesebb körben kell érteni a digitalizációt 
– bele kell foglalni mindazon megoldásokat, amelyek megkönnyíthetik a vidéken élők 
életét, lehetővé teszik számukra a nyereséges gazdálkodást.

Számos digitális technológiát már ma is széles körben alkalmaznak a magyar 
mezőgazdaságban. Ilyen például a GPS által segített precíziós szántóföldi növényter-
mesztés vagy a drónok használata. Ugyanakkor például az üvegházi növénytermesz-
tés és az állattenyésztés még számos kiaknázatlan lehetőséget rejteget.

A gazdákat sem mindig egyszerű meggyőzni. Mint a társadalom egészében, itt is 
van néhány merész újító, míg a többség követő magatartást tanúsít. Leginkább a fia-
talok fogékonyak az új megoldásokra, illetve azok, akik elérték azt a termelési szín-
vonalat, ahonnan már csak a digitális technológiákkal lehet továbblépni. A többieket 
előbb meg kell győzni, a gyakorlatban is be kell bizonyítani, hogy a megoldás hasz-
nos lehet számukra. Ha ez sikerül, akkor már hajlandóak megtanulni a használatát és 
alkalmazni, de mielőtt képezni lehetne őket, először evangelizációra van szükség.

A közeljövőben azok az innovációk lehetnek a legérdekesebbek az agrárium szá-
mára, amelyek kihasználják a gyorsan fejlődő távközlésben rejlő lehetőségeket. 
Az egyik ilyen a szenzorok adattovábbítását lehetővé tévő NB-IoT hálózat, amely már 
Magyarországon is elérhető. A következő nagy ugrást az itthon várhatóan a folyama-
tosan megjelenő 5G hálózatok jelentik majd. Az autóipar már nagyon várja a techno-
lógiát, de nincs semmi akadálya annak, hogy az ott elfogadott vezérléstechnológiát a 
mezőgazdaságban is alkalmazzák.

A jövő egyik kulcskérdése a mind nagyobb mennyiségben keletkező adatok hasz-
nosítása lesz. Ma jellemzően a gépgyártók vagy -forgalmazók kezelik ezeket az adato-
kat, de az adat azé, akinél keletkezik – vagyis a legtöbb esetben a gazdáé. Az adatfel-
használásban „win-win” szituációt kellene kialakítani. Ennek egyik módja az lehetne, 
hogy a gazda egyrészt pénzt kap a tőle begyűjtött adatokért, másrészt hozzáférhet 
az ezen adatok alapján kielemzett, számára könnyen hasznosítható információkhoz 
– például, hogy mikor kell a külső körülmények elemzése után valószínűleg perme-
tezni, vagy hogy az adott év gazdálkodásában hol voltak a kritikus pontok. Az infor-
mációkat feldolgozó vállalkozás pedig külső szereplőknek is értékesítheti az aggregált, 
anonimizált adatokat.

Az agrárium szereplői – ideértve a Kormányzatot is – felismerte, hogy a vidék és a 
mezőgazdaság digitalizációja már elkerülhetetlen a versenyképesség javítása érdeké-
ben. Emellett fontos megemlíteni, hogy e szektorban a növekedési lehetőség minden-
képp két számjegyű, de elemzések szerint 20–30% míg, ha a hazai kiindulási alapot 
vesszük, akkor akár az 50%-ot is elérheti középtávon. Az Ipar 4.0-hoz hasonlóan az 
agrárium is a Farming 4.0 fázisba lépet, azaz az autonóm eszközök elterjedése után, 
azok hálózatba szervezése következik. A szektor „robbanás” előtt áll, a most belépők 
vagy jelen lévők jelentős verseny előnyt tudnak realizálni az akár csak fél évvel később 
csatlakozókhoz képest is.
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A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG FELÉRTÉKELI  
AZ ÜZLETI TERVEZÉS FONTOSSÁGÁT

Bács Zoltán1, Nábrádi András2 és Szabó Levente3

Az Európai Bizottság a precíziós farmgazdálkodást olyan lehetséges mezőgazdasá-
gi gyakorlataként jelölte meg, amelyet az ökoszisztémák fejlesztéséhez a 2022 utáni 
Közös Agrárpolitika keretében is támogathatnak az egyes tagállamok, tehát egy olyan 
gyakorlatról van szó, amelynek érvényesülését maga az EU Bizottság is támogatja 
(European Commission, 2021). Mindez nem meglepő, ha annak céljaira tekintünk. 
A precíziós mezőgazdaság ugyanis olyan gazdálkodási stratégia, amely összegyűj-
ti, feldolgozza és elemzi az időbeli, térbeli és egyedi adatokat, és más információkkal 
kombinálva támogatja a gazdálkodási döntéseket a becsült változékonyságnak meg-
felelően, a mezőgazdasági termelés hatékonyabb erőforrás-felhasználása, termelé-
kenysége, minősége, jövedelmezősége és fenntarthatósága érdekében. A precíziós 
mezőgazdaság optimalizálja a költségeket, a hozamot, valamint a környezeti terhe-
lést, amely kiemelt jelentőséggel bír a fenntartható környezet védelme érdekében.

Az Európai Bizottság mellett az Európai Parlament is évek óta kiemelten foglalko-
zik a témakörrel. Kutató Intézetük 2017 októberében publikált anyaga szerint a precízi-
ós mezőgazdaság olyan technológia alkalmazását jelenti a mezőgazdasági termelés-
ben (általában élelmiszer) és a mezőgazdasági ráfordításokban (föld, energia, víz, mű-
trágya, növényvédő szerek stb.), amely azok arányának javítását szolgálja (Europena 
Parliament, 2017).

Megfogalmazásukban a precíziós mezőgazdaság, angolul Precision agriculture 
(PA), vagy precíziós farmgazdálkodás egy modern mezőgazdasági gazdálkodási kon-
cepció, amely digitális technikákat használ a mezőgazdasági termelési folyamatok 
nyomon követésére és optimalizálására. Például ahelyett, hogy egy egész mezőgaz-
dasági területen ugyanazt a műtrágyamennyiséget alkalmaznák, vagy egy nagy állat-
populációt azonos mennyiségű takarmánnyal etetnének, a területen belüli körülmé-
nyek változásait mérik, és ennek megfelelően igazítják a trágyázási vagy betakarítási 
stratégiát. Hasonlóképpen, a nagyobb populációban az egyes állatok szükségleteit 
és körülményeit is értékelik, és a takarmányozást állatonkénti alapon optimalizálják.

A PA-módszerek a mezőgazdasági termelés mennyiségének és minőségének 
növelését ígérik, kevesebb ráfordítás (víz, energia, műtrágya, növényvédő szerek 

1 Prpf. Dr. Bács Zoltán, kancellár, intézetigazgató, DE, GTK, Számviteli és Pénzügyi Intézet
2Prof. Dr. Nábrádi András, tanszékvezető egyetemi tanár, DE, GTK, Gazdaságtudományi Intézet, Vállalat gaz da-
ságtani Tanszék

3Szabó levente, vezérigazgató, KITE 
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stb.) felhasználásával. A cél a költségmegtakarítás, a környezetterhelés csökkenté-
se, valamint több és jobb élelmiszer előállítása. A PA-módszerek főként az új ér-
zékelő-technológiák, a műholdas navigációs és helymeghatározási technológia, 
valamint a dolgok internetes kombinációjára épülnek. A technológia a világban és 
Európa-szerte egyre nagyobb teret hódít a gazdaságokban, és egyre inkább segíti a 
gazdák munkáját. A PA fokozott alkalmazása jelentős hatást gyakorolhat az európai 
mezőgazdaság jövőjére.

Az Európai Parlament tagjai részére készített tanulmány célja, hogy tájékoztatást 
adjon az aktuális helyzetről, a lehetséges jövőbeli fejleményekről, a társadalmi aggo-
dalmakról és az európai döntéshozók számára megfontolandó szakpolitikai lehető-
ségekről. A mezőgazdasági termelés jövőbeli fejlődésére vonatkozóan előretekintést 
tesznek és ezekkel összefüggésben az alábbi következtetéseket emelik ki: 

1. A precíziós mezőgazdaság jelentősen hozzájárulhat az élelmezésbiztonsághoz 
és az élelmiszerbiztonsághoz:

 y A PA már most is kínál technológiai megoldásokat arra, hogy kevesebből 
többet termelhessünk;

 y A PA fokozza az élelmiszerbiztonságot és a növényegészségügyet.
2. A precíziós mezőgazdaság elősegítheti a fenntarthatóbb gazdálkodási módokat:

 y A kulcsfontosságú precíziós technológiák már használatban vannak, és 
pozitív hatást gyakorolnak a környezetre;

 y A PA fenntartható termelékenységnövekedést eredményez.
3. A precíziós mezőgazdaság szélesebb körű társadalmi változásokat fog kiváltani:

 y A precíziós technológiák már széles körben elérhetőek, de elterjedésük még 
mindig alacsony;

 y A PA befolyásolni fogja a munkamódszereket és az életkörülményeket a 
mezőgazdasági területeken;

 y Új mezőgazdasági üzleti modellek vannak kialakulóban;
4. A precíziós mezőgazdaság új készségek elsajátítását igényli:

 y Technológiai készségek;
 y Környezeti készségek;
 y Menedzseri készségek.

5. A mezőgazdaság nagyfokú változatossága az EU-ban, különösen a gazdaságok 
mérete, a gazdálkodási típusok, a gazdálkodási gyakorlatok, a termelés és a foglalkoz-
tatás tekintetében a PA körüli lehetőségek és aggályok tagállamonként nagyon elté-
rőek lehetnek.

Az Európai Parlament tagjai részére készített tanulmány következtetései közül a 
későbbiekre utalva kiemeljük a mezőgazdasági termelők szakmai és menedzsment 
készségeire és képességeikre vonatkozó igény hangsúlyos megjelenését.

Az 1980-as évektől kezdve az USA a precíziós mezőgazdaság legnagyobb és 
legkorábbi alkalmazója. A kanadaiak és az ausztrálok szintén nagy arányban alkal-
mazzák a rendszert. A nyugat-európai országok egy évtizeddel az USA után kezd-
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ték el az alkalmazást, és jelentős eredményeket értek el a kis gazdaságok szintjén 
is a technológia használatában. Magyarországon is előrelépés történt a gazdasági 
és társadalmi szereplők terén egyaránt. Ezt kiválóan szemlélteti, hogy a 13. Európai 
Precíziós Mezőgazdasági Konferencia (ECPA), Budapesten került megrendezésre 
2021. július. 18–22. között (Environmental Sciences Europe, 2021). A konferencia 
témája az „Innovatív precíziós mezőgazdasági technológiák és megoldások elfoga-
dása” volt. A világjárvány miatt a konferencia hibrid rendezvény volt. Két társaság 
– a Precíziós Mezőgazdaság Nemzetközi Társasága és a Precíziós Mezőgazdaság 
Magyar Társasága – közreműködött a rendezésben. A nemzetközi konferencián el-
sősorban tudományos kutatók, egyetemi oktatók, cégvezetők és gazdálkodók vet-
tek részt. A rendezvény öt plenáris és 22 tudományos ülésszakból állt. A tudomány 
mellett a hazai üzleti élet aktivitását mutatja ezen a területen az a tény, hogy évek 
óta nagy sikerrel kerül megrendezésre a Precíziós Gazdálkodási Konferencia és Kiál-
lítás (PREGA) is. A különböző prognózisok, beleértve az USA és az EU hivatalos elő-
rejelzéseit is, a precíziós farmgazdaságok szerepének és befolyásának folyamatos 
és dinamikus növekedésével számolnak az elkövetkező évtizedekben. Az innováció 
és technológiai fejlődés robbanása az ipar és szolgáltatási szektor oldaláról óriási kí-
nálati piacot biztosít ezen a területen és a technológiától várt várakozások a keresleti 
oldalt is növekedésben tartják. Az Észak-Amerikai piac várható alakulását mutatja 
az alábbi ábra.

1. ábra: A precíziós farmgazdasági piac várható növekedése Észak-Amerikában

Forrás: Grand View Research, 2020
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Ugyanakkor látni kell, hogy a precíziós mezőgazdaság technológiája még fejlődik 
és így jelenleg nem, vagy korlátozott képességben old meg egyes feladatokat. Például 
a precíziós gazdálkodás célja, hogy színolvasó technológiával értékelje a levelek zöl-
dülését, hogy lehetővé tegye a nitrogénműtrágya hatékonyabb felhasználását, ami a 
nitrogénműtrágya és ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának megtakarítását 
eredményezné. A levélzöldség mérése közvetett és csak viszonylag durva informáci-
ót nyújt arról, hogy a növény elegendő nitrogénhez jut-e. Más talajparaméterek még 
kevésbé pontosak: a talaj humusztartalma és minősége például még nem mérhető 
kielégítően nagy területen, és főleg nem egy szántóföldön való áthaladás közben. To-
vábbi példaként lehet említeni, hogy a talaj foszfortartalmának mérésére sincs még 
mindig olyan mérési módszer, amely a „pontos” alkalmazás alapjául szolgálhatnának, 
így a talaj termékenységére vonatkozó információk nem teljesek. (Beste, 2021) A még 
fejlesztés alatt álló technológiák mellett már számos innovációs és digitalizált eljá-
rás nyújt biztos támpontot a technológiai folyamatok tervezéséhez, de mind az adott 
technológiai lehetőségekről, mind pedig azok korlátairól a felhasználónak, saját érde-
kében, tájékozottnak kell lennie.

A mezőgazdaságban a digitalizáció legnagyobb előnye a munkaidő/munkaerő és 
az inputanyag ráfordítások megtakarításán keresztül a termelékenység potenciális 
növekedésében mutatkozik meg. 

Ez növelheti a fenntarthatóságot a műtrágyák, növényvédő szerek és üzemanyag 
használatának csökkentése, valamint az állatjólét javítása révén. Az eddig azonosított 
műtrágya-, növényvédőszer- és üzemanyag-megtakarítások alacsony, egyszámje-
gyű százalékos tartományban mozognak egyelőre. Ez a hatékonyság szempontjából 
észszerű, de ennek a jelenleg néhány százalékos inputanyag felhasználás csökke-
nésnek tőke- és műszaki ráfordítása jelentős és mindez az ökológiai egyensúly ala-
kulásának kérdésén túl, a gazdaságosság, a megtérülés kérdését is felveti. Ez pedig 
egyértelművé teszi, hogy nem csak a technológiai oldalt kell alaposan megtervezni a 
precíziós mezőgazdaság alkalmazásának tervezése során, hanem az új technológiától 
várható hatását a bevétel és költségmegtakarítás tekintetében, és vizsgálni kell annak 
viszonyát és időbeli alakulását az új, alkalmazni kívánt technológia bekerülésével és 
finanszírozásával. A precíziós formálódásról szóló döntést részletesen kidolgozott üz-
leti terv alapján kell a felhasználónak meghoznia.

Ugyanakkor a precziós gazdálkodás megkívánja a rendszerszemléletet, vagy-
is akkor lehet pontosan, precízen tervezni és termelési egység, gazdaság szinten 
eredményesen és hatékonyan termelni és üzemeltetni (függetlenül a mezőgazda-
ság, azon belül is leginkább a szántóföldi növénytermesztés külső környezetnek 
való kitettsége mellett), ha a legújabb műszaki megoldásokat és azok gyakorlati 
alkalmazását át tudjuk ültetni a fajspecifikus termesztés-, tartás- és takarmányo-
zási technológiákba, azok végrehajtásába, majd a mért és egyben egyed, illetve 
helyspecifikus adatok összegyűjtését követően az adatfeldolgozás fázisában a leg-
újabb IT megoldások, alkalmazások segítségével, használatával, nem az átlagolás 
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elvéből kiindulva határozzuk meg a fajlagos ráfordításokat, hozamokat, költségeket, 
bevételeket és eredményt.

A fentieknek megfelelően már az üzleti tervezésnél figyelembe kell venni az egye-
di, egyéni adottságokat (legyen az genetika, talajtípus vagy bármilyen más, az em-
ber által nem vagy csak nehezen befolyásolható tényező) és a faj, egyed, hibrid, vagy 
éppen fajtaspecifikus igényeket, hiszen csak az adottságok és a specifikus igények 
ismeretében tudunk elszakadni az átlagolás elvétől a ráfordítások, illetve a költségek 
tervezésekor. Ugyanígy kell eljárni a fajlagos hozamok, bevételek tervezésekor, annak 
érdekében, hogy az adottságokból fakadó és az egyediségben rejlő potenciálokat meg 
tudjuk feleltetni a termelés színvonalának, adott esetben fokozva az intenzitást, annak 
érdekében, hogy a maximális hatékonyságot érjük el a termelés során, mind ökonó-
miai, mind naturális értelemben.

A rendszerszemlétet egyben azt is jelenti, hogy a precíziós gazdálkodási rendszer 
akkor tud igazán eredményes lenni, ha az nagy területre, létszámra kiterjeszthető 
(ez szántóföldi növénytermesztés esetében hektárban, állattenyésztés esetén pedig 
egyedszámban mérhető), folyamatosan fejleszthető (mind méret, mind ágazat, mind 
technológiai tudás tekintetében, ahogyan a legújabb genetikai, technikai, technológiai 
vívmányok megjelennek a gyakorlatban), a gyakorlati felhasználó számára könnyen 
adaptálható (természetes adottságoktól, mérettől, intenzitástól, fajtól stb. függetle-
nül) és egyben felhasználóbarát.

Itt utalunk vissza az EP tanulmányban is megfogalmazott, a mezőgazdasági ter-
melők szakmai és menedzsment készségeinek és képességeinek fejlesztésére vonat-
kozó javaslatra! A készség arra vonatkozik, hogy a gazdálkodó saját meggyőződésből 
igényli az új ismeretek képességek megszerzését, mind technológiai, mind környe-
zeti, mind pedig pénzügyi és menedzsment oldalról. A világ változását elfogadva, a 
gazdálkodónak nyitottnak kell lenni a szakképzésre, a szaktanácsadás igénylésére a 
kívánt fejlesztés technológiai és pénzügyi-gazdasági hatásainak együttes és megala-
pozott megítélése érdekében. Mindennek az általános napi gyakorlatban, a precíziós 
gazdálkodástól függetlenül is így kell menni, de mindkét oldal összetettsége és a piaci 
viszonyokat befolyásoló tényezők nagy száma és bizonytalansága miatt ez különösen 
indokolt a precíziós farmgazdálkodás esetében.

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági szereplők felkészüljenek, szükséges 
az agrár szakképzés és az agrár felsőoktatás fejlesztése a precíziós farmgazdálko-
dás speciális ismereteinek közvetítése érdekében. Ebben a technológiai ismertek és 
az agrobiznisz, azon belül különösen az agrár üzleti tervezési ismeretek közvetítésé-
nek egyensúlyban kell lennie. Mindenkinek tisztában kell lennie az üzleti terven belül 
a pénzügyi tervezés tekintetében, mikor, milyen várakozások mellett valósul meg a 
megtérülés, mikor éri el a tervezett precíziós fejlesztés a fedezeti pontot, honnan „fial” 
a befektetés. 

A hosszútávú korrekt gazdasági együttműködésben érdekeltek már hazánkban is 
felismerték a piaci szereplők, hogy a szolgáltató is jobb üzletet köt, ha a vevő is tisztá-
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ban van minden körülménnyel és a megalapozott információk alapján meghozott fej-
lesztés az érintettek közös sikerét eredményezi. A szolgáltatók ezért saját folyamatos 
képzésük mellett már az ügyfeleik képzésére is gondolnak és tesznek is érte, mind az 
agrár szakképzés, mind az agrár felsőoktatás területén. A precíziós farmgazdálkodás 
esetében a technológiatranszfer mellett a tudástranszfernek is a magyar mezőgazda-
ság fejlődését kell szolgálnia.
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ZÁRSZÓ

AZ ÖNGONDOSKODÁS ÉS A GONDOSKODÁS ADJA 
A VIDÉKI BOLDOGULÁS ALAPJÁT

Zöldréti Attila1

 „Navigare necesse est, vivere non est necesse” 
(Nagy Pompeius)

A politikai, gazdasági és környezeti válságok, mint búvópatakok hol eltűnnek a sze-
münk elől, hol pedig megújult, megsokszorozódott erővel törnek felszínre. Alig múlik 
el néhány jó év, és máris újabb és újabb válságot kell kezelnünk. Nagy Pompeius 
„hajózni muszáj…” felszólítása ma is parancs erejű motiváció a túléléshez és a boldo-
guláshoz. A gyakran használt felszólítás érdekes párhuzamban áll a mai kor esemé-
nyeivel: a császár ugyanis a Szicíliából Rómába gabonát szállító hajósokat buzdította 
arra, hogy a viharos idő ellenére is hajózzanak ki a kikötőből.

Amikor az „Utunk az indulástól céljaink eléréséig – megújuló vidék, megújuló 
agrárium, SAPARD20” címmel szervezett szakmai konferenciát meghirdettük, még a 
COVID-19 veszélyeztetett, most pedig, amikor e kötet zárszavát veti papírra a szerző, 
háború dúl a szomszédunkban, és soha nem tapasztalt aszály sújtja a magyar mező-
gazdaságot. Ebben a helyzetben is talpon kell azonban maradnunk! Meg kell védeni a 
békénket és a megélhetésünket. Ehhez pedig „hajóznunk” kell, és nem ülhetünk ölbe 
tett kézzel! 

A 2022. február 16-án az Agrárminisztérium Kupolatermében megtartott szakmai 
napon elhangzott előadások és hozzászólások – amelyek jelen kötet gerincét képe-
zik – egyaránt azt bizonyítják, hogy a magyar vidék és agrárium szereplői jól látják a 
közös célokat, és helyes helyzetértékelésből kiindulva „navigálják” az előrehaladást. 
A SAPARD Program 20 évvel ezelőtti indulása jó apropót adott arra, hogy megem-
lékezzünk az indulásról, ám a hangsúly elsősorban a jelen és a jövőkép bemutatásán 
volt a konferencián. Ezt a gondolati ívet követik e kötet írásai is. 

A „hajózni”, tehát a megélni muszáj kényszere mellett az igény, az igényesség hajt-
ja a fejlődést. Különösen igaz ez a vidék és az agrárium esetében, ahol az életkörül-
mények kialakításában és fenntartásában sokkal erősebben játszik szerepet az önálló 
cselekvés, az öngondoskodás képessége, mint a nagy ellátórendszereket közvetlenül 

1Dr. Zöldréti Attila elnök, az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztálya, a SAPARD Hivatal korábbi  
elnöke
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nyújtó urbanizált környezetben. A vidéki élet nem csak a megélhetést biztosító jöve-
delem megszerzésében és a gazdálkodásban, hanem a ritkább szövésű gazdasági, 
társadalmi és szociális háló miatt az élet szinte minden területén nagyobb kitartást, 
önállóságot és öngondoskodási képességet igényel. Az agrárgazdálkodók jól ismerik 
ezt a kihívást és hozzá is vannak edződve. Az ő esetükben az igényesség elsősorban 
az éleslátásra, a problémamegoldásra, az új megoldások megtalálására, a tovább-
lépésre, az örökös fejlődésre és arra a felismerésre irányul, hogy ezeknek akkor tud 
valaki megfelelni, ha saját magát is képezi és fejleszti. Ez olyan képesség és erő, amely 
kisugárzik a családra, valamint a szűkebb és tágabb környezetre. 

Ez a hozzáállás számos területen megmutatkozik, a környezet igényes alakításától 
kezdve az életfeltételek általános javítására törekvésig. Mindehhez persze segítség kell, 
mert egyedül nem megy – vagy csak nagyon nehezen. Segítséget kell, hogy jelentsen 
a család, a szűkebb és tágabb közösség. Ez a segítség pedig szövetséget jelent. Ez a 
gazdálkodásban nem más, mint az összefogás és az integráció. Ezen a téren pedig ma 
még rosszul állunk. Az integráció hiánya a lokális gazdálkodás kitettségét drámaian 
növeli. Lassan évtizedek óta beszélünk róla, de a panaszkodáson túl még nem sikerült 
jutnunk. Az irigység általános emberi tulajdonság, ám sokszor nem csak az össze-
fogás, hanem az öngondoskodás kárára is megy. Hiszen mint tudjuk: minden ember 
elégedett a másik ember jövedelmével, sőt, túlzónak is tartja azt. Ennek szélsőséges 
és szomorú esete, amikor a helyi munkaadó és a helyi munkavállaló kölcsönösen oda-
vissza kerülgetik egymást, aminek eredményeként az egyik munkaerőhiánnyal küzd, 
a másik pedig elsősorban a segélytől várja a megoldást.

Alapelv, hogy segíts magadon és az Isten is megsegít – tehát az öngondoskodásról 
nem lehet lemondani. Ugyanakkor nem lenne szabad elutasítani a segítő, gondosko-
dó kezet sem, és az öngondoskodásban eredményeseknek jó példát és segítő kezet 
kell nyújtaniuk a rászorulók felé. A vidéki szezonális munkaerőhiány a COVID-19 és 
a háború szorításában sajnos felerősödött. Az elért szép példák mellett is a lokális 
közösségek gyengeségét mutatja az, hogy ma már távol-keleti munkaerő is dolgozik 
a hazai földeken.

Ahogyan az a konferencián is elhangzott, és e kötet írásaiból is kiolvasható: erősí-
teni kell a vidéki közösségek népességmegtartó erejét. Az öngondoskodás mellett a 
gondoskodás is szerepet kell, hogy kapjon ebben. Ez a gondoskodás lehet egyéni, csa-
ládi és közösségi is. A magyar történelemben olykor ez már működött. Kölcsey példája 
is mutatja: a költő és fiatalon árván maradt testvéreinek a felneveléséről a gyám, az 
iskola és a helyi közösség gondoskodott. Tanítatták őket, Ferenc pedig országgyűlési 
képviselő is lett. Mi lett volna velük, ha nincs ez a közösségi gondoskodás? Ki írta volna 
meg akkor nekünk a Himnuszt? 

Köszönet illeti az Agrárminisztérium vezetését és különösen Dr. Nagy István 
miniszter urat, hogy segítették a konferencia lebonyolítását és támogatták e kötet 
megjelenését! Köszönet illeti előadóinkat és szerzőinket, hogy időt szakítottak és 
fáradságot vállaltak a konferencia és a kötet sikere érdekében. Köszönet illeti a 
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magyarországi SAPARD Program teljes intézményrendszerében dolgozó valameny-
nyi kollégát a 20 éve megkezdett munkájáért az előkészítésében, az indulásában  
és a lebonyolításában. És természetesen köszönet illeti a konferencia szervezésében 
és e kötet összeállításában résztvevőket a segítségükért, közreműködésükért. 

A SAPARD Hivatalban dolgozó, egykori munkatársaim bizonyára emlékeznek a 
mottónkra: „A SAPARD most és mindörökké”. Ne feledjük a Wass Albert nagyszerű 
könyvének címében megfogalmazott intelmet, amely szerint Elvész a nyom. Bízom 
benne, hogy kötetünkkel a SAPARD Program magyarországi nyomát kicsit leporol-
tuk és megerősítettük annak érdekében, hogy ne vesszen a feledés homályába. Bízom 
abban is, hogy kötetünket az agrárium iránt érdeklődők széles köre olvassa majd, 
megfontolva, végiggondolva az itt leírtakat.

A már példaként szerepeltetett Kölcsey Ferenc iránymutatásával kívánok útravalót 
a jövőre nézve:

 Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

Dr . Zöldréti Attila, a SAPARD Hivatal elnöke aláírja a SAPARD forrásból finanszírozott 
támogatások első átutalását
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SZÍNES MELLÉKLET

„JÓT ÉS JÓL TETTÜNK” KÉPEKBEN

Gyuris Virág Kft.

Nem kopogtat be hozzánk a modern technológia, azért tenni kell!
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 ,,Jót és jól tettünk'' képekben

A Patricius Borház történelmi présháza, mögötte a gravitációs rendszerű 
szőlőfeldolgozó és borászat

Érlelő pince

Patricius Borház Kft.
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Nagykálló-TÉSZ Kft.
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 ,,Jót és jól tettünk'' képekben

PRO-DUCK Kft.

Minőségben nem ismerünk el kompromisszumot!
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Vaszkó Gábor operatív igazgató, Vaszkó Péter műszaki igazgató,  
Vaszkó László társalapító, ügyvezető

AGRI-CORN Kft.
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 Pillanatképek a Konferenciáról

Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár  
megnyitja a Konferenciát
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 Pillanatképek a Konferenciáról

Dr . Feldman Zsolt úr, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért  
és vidékfejlesztésért felelős államtitkára 

”Megújuló vidék, megújuló agrárium” címmel tartotta meg előadását

A Konferencia résztvevőinek egy csoportja
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Pillanatképek a Konferenciáról 

Az Európai Bizottság részéről Mihail Dumitru úr, GD AGRI főigazgató helyettese videoüzenetben 
köszöntötte a konferencia résztvevőit
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Dr . Uzsák Katalin asszony, a Miniszterelnökség területi közigazgatás működtetéséért felelős 
helyettes államtitkára előadását tartja

Prof . Dr . Kovács Árpád úr, a Költségvetési Tanács elnöke előadását tartja
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Dr . Juhász Anikó asszony, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára 
a Közös Agrárpolitikához kapcsolódó magyar Stratégiai Terv 2023–2027-ről tartott előadást 

Dr . Detre Miklós úr, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért 
felelős elnökhelyettese előadását tartja
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SAPARD20 EMLÉKLAPOK átadása

Kiemelések az EMLÉKLAPBAN részesülők sorából
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Kiemelések az EMLÉKLAPBAN részesülők sorából
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Kiemelések az EMLÉKLAPBAN részesülők sorából
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Közös felvétel a Pénzügyminisztérium kollégáival

Közös felvétel az Állami Számvevőszék kollégáival
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A vidékfejlesztési politika létrejötte az 1990-es években alapvető paradigmaváltás eredménye  
az Európai Unióban. Az addig kizárólag szektorális politikának tekintett agrárpolitika egyre 
inkább átfogó, a térségi szempontokat is érvényesítő szemléletű szakpolitikává vált. 

A „vidéki” jelző semmiképpen nem azonos az elmaradottal. Európában, de Magyarországon 
belül is rendkívül sokféle vidéki terület létezik. Sok vidéki terület tud élni a lehetőségeivel, építeni 
meglévő adottságaira, természeti vagy kulturális értékekre, vagy a társadalmi tőkére. Az utóbbi 
évek hatalmas infokommunikációs fejlődése, a globalizáció a nagyvárosok hatókörét jelentősen 
megnövelte. A lakosság széles köre számára tette lehetővé, hogy vidéken éljen, de városban  
dolgozzon. Ez pedig nemcsak a vidéken élőknek jelent lehetőséget, hanem a városi lakosság  
vidékre költözését is ösztönözheti. Az infokommunikációs lehetőségek bővülése szélesíti  
a tanulási lehetőségeket, a szolgáltatásokhoz való hozzájutást is.

Ma már vidékfejlesztésen az agrárgazdaság sokszínű társadalmi szerepét, valamint a mező-
gazdaság és a széles értelemben vett vidéki gazdaság összefüggéseit feltáró, az egyenlőt-
lenségeket kezelő, valamint a környezeti kérdéseket is magában foglaló politikát értik. Annak 
végső célja, hogy a vidéki térségek a társadalomban betöltött gazdasági, ökológiai és szo-
ciális funkcióik ellátására tartósan képesek legyenek. Alapvető cél a foglalkoztatási helyzet,  
a jövedelmek, a lakhatási körül mények és a szolgáltatások szintjének fenntartása és javítása; 
a lehetőségekhez mérten a helyi lakosság számának, életformájának és kulturális hátterének 
megőrzése.

A vidékfejlesztésnek fontos szerepe lehet a mezőgazdaság (illetve szélesebben: az élelmi-
szergazdaság) szerkezeti átalakításában. Területi jellege következtében ugyanakkor választ 
kell adnia a vidéki területek gazdasági, szociális és környezeti problémáira, valamint be kell  
illesztenie a mezőgazdaságot és az erdészetet a vidéki gazdaság keretei közé. A vidékfejlesz-
tési programoknak mindhárom elemet (gazdaságfejlesztés, környezetgazdálkodás, vidéki élet-
minőség fejlesztése) vizsgálniuk kell, és mindhármat kezelniük kell, célzott támogatás formájá-
ban. A három elemre jutó forrásoknak lehetőség szerint egyensúlyban kell lenniük. A felosztást 
a programok által megfogalmazott erősségek-gyengeségek befolyásolják, de egyik elem sem 
kihagyható, vagy csökkenthető aránytalanul.

A hazai vidékfejlesztési politika áttekintésének időszerűsége vitathatatlan. A 2022 februári 
konferencia, majd az annak alapján elkészült kötet izgalmas olvasnivalót kínálhat a témakör iránt 
érdek lődők számára. Átfogó képet nyújtanak az agrárgazdasági fejlődésről, az EU vidékfejlesz-
tési politikájának fő irányairól, a 2023–2027. évi Stratégiai Tervről, annak költségvetési hátteréről,  
a vidékfejlesztésben szereppel bíró kormányzati szervezetek működéséről. Tanulságosak  
a regionális projektbeszámolók, s különösen érdekes a visszatekintés az immár két évtizedes 
tapasztalatokra, azok között a SAPARD Program, s az ahhoz kapcsolódó intézményrendszer 
elindulására. A Kitekintés című blokk pedig speciális agrárgazdasági témakörök (pl. a krónikus 
szezonális munkaerőhiány, a digitális átalakulás, a precíziós földművelés) színvonalas áttekin-
tését nyújtja. S csak egyetérteni lehet a frappáns zárszó címében is megjelenő alapgondolatá-
val: Az öngondoskodás és a gondoskodás adja a vidéki boldogulás alapját. A vidékfejlesztési 
politika a vidéki gazdaság változó rendszerében aktívan alkalmazkodó szereplők eredményes 
tevékenységét mozdíthatja elő eszközeivel. 

A korábbiakat is jelentősen felülmúló vidékfejlesztési támogatási lehetőségek jó hasznosí-
tásához a holnap követelményeihez is igazodó, távlatos gondolkodás szükséges a vidéki gaz-
daság és társadalom szereplői részéről. Mindehhez kiváló útjelzőket nyújt e kötet, amelynek 
szerzői a hazai vidékfejlesztés alkotó szereplői.

 Halmai Péter
 egyetemi tanár, az MTA rendes tagja




