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Bevezetés 

 

Az 1989 rendszerváltást követően Magyarországon a mezőgazdaság 

szerkezete teljesen átalakult. Átalakultak a mezőgazdasági szövetkezetek, 

földek magán tulajdonba kerültek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt 

és azt követően rengeteg pályázati lehetőség nyílt meg számunkra. A magyar 

mezőgazdaságnak nagy szüksége van a külső támogatásokra, hogy fel tudja 

venni a versenyt az Unió tagállamaival szemben. A mezőgazdasági területek 

jobb kihasználásával esetlegesen jobb jövedelmezőséget lehet elérni. A vidék 

infrastruktúráját erőteljesen kell fejleszteni. 

 

Budapesten születtem és a mai napig ott élek. A vidéki életbe az egyetemi 

éveim alatt kaptam bepillantást. Talán ezért tudom objektívabban megítélni a 

lehetőségeket, mert tapasztalatom nincs a mindennapok során. A 

mezőgazdaság sajátosságait és egyedi vonásait csak kívülről látom, ezáltal 

talán jobban meg tudom ítélni a benne rejlő lehetőségeket. Saját 

környezetemből nem tudok konkrét témát kiemelni, ezért a pályázati 

rendszerekről készítem a dolgozatomat, amely a mezőgazdaságban és 

vidékfejlesztésben rejlő lehetőségeket próbálja bemutatni. 

 

A dolgozatban áttekintem és vizsgálom a Magyarországon elérhető 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatokat az Uniós csatlakozást 

megelőző időszakban illetve napjainkban. A csatlakozási folyamat és az azt 

követő időszak nagyon nagy segítséget nyújtott, nyújt a magyar gazdáknak. 

Magyarország kitűnő éghajlatának köszönhetően széles körűen 

hasznosíthatók a földterületek mezőgazdasági szempontból. A 

mezőgazdaságból élő emberek nem ismerik sajnos teljes körűen a számukra 

lehetőségeket biztosító támogatási illetve pályázati rendszereket. 
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Dolgozatomban nekik szeretnék segíteni, hogy jobban megismerhessék az 

őket illető támogatási lehetőségeket, különös tekintettel az állattenyésztésre. 

Figyelmet szentelek az elektronikus támogatási formák ismertetésére valamint 

a pályázati lehetőségek és azoknak a benyújtásával kapcsolatos 

információkra. Megpróbálok rávilágítani arra, egy kérdőíves felmérés alapján, 

hogy hogyan lehetne segíteni azoknak a gazdáknak, akik nem ismerik eléggé 

a pályázati lehetőségeket. Szeretném megkönnyíteni azoknak az állattartó 

gazdáknak a helyzetét, akik baromfi vagy sertés tartással foglalkoznak, egy 

általam készített szakértői rendszer segítségével, mely pontosan megmutatja, 

hogy mire és milyen mértékű támogatásra jogosult. A rendszer célja, hogy a 

gazdák ne vesszenek el a jogszabályok útvesztőjében.  
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1. A pályázatok, támogatások fontossága  

A pályázatok fontossága abban rejlik, hogy a városokban és a vidéken élő 

emberek életszínvonala minél inkább közelítsen egymáshoz. A gazdák 

számára elengedhetetlen, hogy tisztába legyenek azzal, hogy a saját 

környezetükben milyen lehetőségek vannak, hogy gazdaságukat fejleszteni 

tudják. Rá kell világítani arra, hogy aki nem él a felkínált lehetőségekkel, az 

lemarad és a többiekkel szemben behozhatatlan hátrányba kerül. Tudatosítani 

kell a gazdákban, hogy a fejlesztés az egész nemzetgazdaság érdekét 

szolgálják. Nem szabad leragadni egy bizonyos termék termelésénél, vagy 

egyfajta állat tenyésztésénél, hanem igenis ha az igények azt mutatják, akkor 

tudni kell váltani. Ezekhez a váltásokhoz és a korszerűsítések 

megvalósításához nyújtanak segítséget a pályáztok. 

A közös agrárpolitika megteremtése érdekében nagyon fontos a különféle 

pályázatok kiírása valamint a támogatások egységesítése. Fontos, hogy a 

gazdák megismerjék a rájuk vonatkozó támogatási formákat valamint, hogy a 

pályázatokat milyen módon és formában kell benyújtani az illetékes 

hatóságokhoz. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kiszélesítette a vidéki 

gazdák lehetőségeit, nem csak a mezőgazdasági területen, hanem a közvetlen 

környezetük fejlesztése érdekében is lehet támogatásokat igényelni. (Vörös, 

2004) 

1.1. A pályázatok felépítése 

Legfontosabb dolog az, hogy a projekt és a pályázat fogalma nem cserélhető 

össze. Először minidig a projekt ötlet születik meg, ezután kell 

megkeresnünk, azt a pályázati forrást, melyhez a tervezett tevékenységünk 

megvalósításához támogatásra számíthatunk. Nem szabad összekeverni a 

projekttervezést és a pályázatírás sorrendjét, mivel a projekt meghatározott 
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célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, a 

pályázat viszont egy dokumentum, melynek az a funkciója, hogy a 

projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. A pályázat tehát akkor születik, 

amikor már kidolgozott projekttervünk van. A sorrend nem cserélhető fel. 

 

A pályázatot mindig a pályázati kiírásnak megfelelően kell elkészíteni. A 

pályázati kiírás minden esetben tartalmazza, hogy milyen űrlapokat és előírt 

mellékleteket kell tartalmazzon a beadandó pályázat. A pályázati űrlap célja, 

hogy a megvalósítandó projektünkről lényegre törő, egyértelmű és átfogó 

információt adjunk. Mindig a projektünknek megfelelő pályázatot kell 

keresni, nem pedig a pályázathoz projektet felállítani. Mindig követni kell a 

pályázati kiírásban közölt feltételeket. (Damjanovich K, 2003) 

Fogalmi meghatározás 

„A jelentkezés valamilyen formában közzétett felhívásra történik, a részvétel 

olyan versenyhelyzet vállalását jelenti, amelyben a felhívó egyben 

meghatározza a feltételeket, a játékszabályokat is. A részvétel nem kötelező, 

mint ahogy a díjazás, az eredményes részvétel garantálása sem elvárató.” 

(Damjanovich K, 2003) 

A pályázatoknak régi hagyományuk, számos formájuk van. Pályázhatunk 

díjért, állásért, támogatásért, valamilyen jog vagy lehetőség elnyeréséért. A 

pályáztató lehet kormányzati, önkormányzati szerv, cég, intézmény, 

alapítvány, egyesület, vagy éppen magánszemély. Ettől függően a pályázóval 

való viszony hierarchikus és független. A pályázat meghirdetésének formái: 

nyílt, zárt és meghívásos. 
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1.1.1. A pályázat elkészítése 

A kész projektterv alapján készítjük el a pályázatunkat, amelynek meg kell 

felelnie a pályáztató szervezet elvárásainak. Az elvárásoknak megfelelő 

részletezésekkel az ott megadott struktúrák alapján kell elkészíteni. A 

pályázatot minden esetben a támogató által kibocsájtott pályázati űrlapon kell 

benyújtani. Különös figyelmet kell arra fordítani, hogy valóban az elvárt 

információkat szolgáltassuk. Nem abból kell kiindulni, hogy mi mit akarunk 

mondani, hanem, hogy a pályázat kiírója mire kíváncsi. Ügyelni kell arra, 

hogy az elvárt információkat a pályázati kiírásnak megfelelő módon 

szolgáltassuk. Arra kell törekedni, hogy csak azok a témák kerüljenek 

megjelenítésre, amelyek a pályázati kiírásban is szerepelnek. Gondolnunk kell 

minden esetben arra, hogy nem mi vagyunk az egyedüli pályázók, hanem 

sokan írnak pályázatot. Aki a pályázatot elbírálja, annak minden egyes 

pályázatot át kell olvasnia. Amennyiben a pályázatunk túl hosszúra sikeredik 

és túl sok részletre kitérünk, akkor a kiíró szerv elsiklik a célunk felett és 

ezáltal elveszítjük a lehetőséget arra, hogy ötletünkhöz támogatást 

kaphassunk.  

 

A pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt minden esetben meg kell 

győződnünk róla, hogy a pályázat benyújtásának minden feltételével tisztában 

vagyunk. Lényeges, hogy a pályázati kiírást minden esetben figyelmesen 

olvassuk el, mert nem biztos, hogy az a pályázat pont nekünk van kitalálva. 

Amennyiben nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérhetünk külső segítséget 

is. Napjainkra aránylag jól működő falugazdász hálózat került kiépítésre, akik 

szakmailag is felkészültek. Ha mégsem akarunk külső szakértőt igénybe 

venni és internet hozzáféréssel rendelkezünk, nagyon sok fórumon segítséget 

kaphatunk a minket érintő témákban. Egy jó pályázat megírásához nem 

elhanyagolható informatikai ismeretekre is szükség van. Minden esetben 
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tisztában kell lenni a pályázati alapdokumentumokkal, ilyenek a pályázati 

felhívás és a pályázati útmutató. Ezeknek a tüzetes átolvasása után meg kell 

győződnünk róla, hogy minden formai, tartalmi, pénzügyi előírásnak meg 

tudunk felelni. Abban az esetben, ha figyelmetlenség, vagy tájékozatlanság 

folytán formailag hibásan nyújtjuk be a pályázatot lehetséges, hogy érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítják pályázatunkat. Néhány esetben a pályázati felhívás 

lehetővé teszi a hiánypótlást.  

Számtalan különféle pályázati űrlap létezik, de az alábbi alapvető 

információkat mindegyik tartalmazza: 

 adatok – a projekt címe és alapadatai, a pályázó (és partnerének) 

elérhetősége 

 projektleírás – amely a projekt megvalósítás teljes folyamatának 

ismertetését jelenti 

o a tervezett projekt rövid összefoglalása 

o a tervezett projekt célja 

o a projekt várható eredményei és hatása 

o a projektben részt vevő partnerintézmények szakértelme és 

feladatai 

o monitoring (nyomonkövetés) és értékelés, azaz, hogyan 

biztosítják a projekt ütemterv szerinti végrehajtását és a munka 

értékelését 

o Az eredmények terjesztése (disszemináció) 

o Tevékenység ütemezése és időterve, azaz egy áttekinthető 

munkaterv, az egyes feladatok végrehajtásáért felelősök 

megjelölésével 

 Költségvetés 

 Mellékletek: a pályázatban leírtak alátámasztására szolgáló 

dokumentumok, igazolások, valamint a partnerek szándéknyilatkozata. 
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Kizárólag olyan mellékleteket csatoljunk a pályázathoz, amelyekre a 

támogató kifejezetten igényt tart. 

A pályázati űrlap kitöltéséhez különböző külső segítségeket is igénybe 

vehetünk. A pályáztató szervezet általában biztosít konzultációs lehetőséget, 

pályázatíró szemináriumot, és különböző nyomtatott formában elérhető 

pályázatíró kalauzokat. Mindig meg kell bizonyosodni arról, hogy a kitöltött 

és beadott pályázati űrlap minden egyes kérdésére választ adtunk. 

Bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban egyértelműen és világosan 

válaszoltunk a feltett kérdésekre. Akik a pályázatot elbírálják nem 

gondolatolvasók, ötleteinket csak akkor tudják értékelni, ha értelmesen leírjuk 

azokat. (Kozári, 2004) 

1.1.2. A pályázat benyújtása 

A pályázathoz tartozó útmutatót minden esetben figyelmesen végig kell 

olvasni, mert a pályázatokhoz szükséges összes információ megtalálható 

benne. Azok a pályázatok számíthatnak támogatásra, amelyek eleget tesznek 

a kiírásban megfogalmazott követelményeknek. Ami a kiírásban illetve az 

útmutatóban nincs benne, az nem is kérhető rajtunk számon.  

A pályázat bírálata két lépcsős. Első lépcsőben formailag bírálják el 

pályázatunkat és csak azok a pályázatok kerülhetnek szakmai bírálatra 

amelyek megfeleltek minden alaki, formai és tartalmi követelménynek. Ennek 

ismeretében mindenképpen tanácsos időt és figyelmet fordítani a formai 

követelményekre, hiszen sok értékes munka veszhet kárba, egy pecsét, egy 

melléklet, vagy aláírás hiánya miatt.  

1.1.3. Formai tudnivalók a pályázatokkal kapcsolatban 

- Minden esetben meg kell győződni arról, hogy jogosultak vagyunk e 

pályázásra és csak olyan szervezeteket vonjunk be egy esetleges 
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együttműködésbe, amelyek a pályázati kiírásban meghatározott 

feltételeknek megfelelnek. 

- Gondoskodni kell arról, hogy pályázatunkat a megfelelő formátumban 

adjuk be a kiírásnak megfelelő példányszámban. A pályázó szervezet 

felelős vezetőjének eredeti aláírásával s a szervezet 

bélyegzőlenyomatával hitelesíteni kell a dokumentumot.  

- A pályáztató szervezet általában az interneten is letölthető pályázati 

űrlapot  bocsájt rendelkezésünkre. A pályázat elkészítéséhez mindig ezt 

használjuk. A kért adatokat pontosan adjuk meg és minden rovatot 

figyelmesen töltsünk ki.   

- A meghatározott terjedelmi korlátokat mindig tartsuk be, azokat ne 

lepjük túl. 

- Különös figyelmet kell fordítani a beadási határidő betartására. Ez lehet 

a postára adás dátuma vagy a beérkezés ideje, mindig a pályázati 

kiírásban foglaltak az irányadók. 

- Általában a pályázatot nem csak papíron, hanem elektronikus formában 

is be kell nyújtani. Ezekben az esetekben a papíron és az interneten 

beadott pályázatnak minden esetben meg kell egyezni. Amennyiben 

eltérés van mindig a papír alapú a mérvadó. Az elektronikus úton való 

benyújtás a pályázatok feldolgozását könnyíti meg.  

- Amennyiben a pályázat benyújtásának nyelve nem magyar akkor erről 

az útmutató egyértelműen rendelkezik. Előfordulhat egyes EU-s 

pályázatoknál, hogy az Unió valamely hivatalos nyelvén kell beadni.  

- Költségvetés elkészítésénél ügyelni kell az igényelhető összeg 

nagyságára. 
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- A költségvetés elkészítése során inkább többször ellenőrizzük le, de 

véletlenül se legyen benne számszaki hiba. A legkisebb számszaki hiba 

is pályázatunk elutasítását vonhatja maga után.  

- Amennyiben saját önerőre is szükség van, ennek az igazolását se 

felejtsük el csatolni. (Damjanovich K, 2004) 

 

A pályázat a beérkezést követően egy regisztrációs sorszámot kap, melyre a 

későbbi kommunikáció folyamán minden esetben hivatkozni kell.  

1.1.3.1. Pályázat tartalmi szempontjai 

- Együttműködési megállapodás kidolgozására van szükség, amennyiben 

a projektben több fél közreműködésére van szükség. A 

megállapodásnak ki kell térnie a feladatok, kockázatok, költségek, 

szellemi és egyéb tulajdonjogokra. Ajánlatos kinevezni a projekt élére 

egy projekttervezőt, aki felelős a tartalmi és pénzügyi megvalósításért. 

Ezeket a megállapodásokat célszerű mindig írásba foglalni. 

- A projekt céljainak minden esetben összhangban kell lenni a pályázati 

kiírásban közzétett célkitűzésekkel. Ezen felül túl is kell mutatni azok 

általános vonásain. Pontosan meg kell mutatnunk pályázatunk 

létjogosultságát és egyértelművé kell tenni, hogy a támogatás, mint 

eszköz miért alkalmas céljaink megvalósítására. A projekt tartalmára és 

célcsoportjaira vonatkozó konkrét, mérhető célokat kell 

megfogalmazni. 

- A költségvetésnek minden esetben összhangban kell lennie a 

munkatervvel és a leírt tevékenységgel. A költségvetés szempontjából 

szem előtt kell tartani a költséghatékonyság elvét, el nem számolható 

költséget még véletlenül se tervezzünk.  
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- A pályázónak a kiírásnak megfelelő saját forrás biztosítását vállalnia 

kell, amely lehet pályázattípustól függően anyagi, vagy természetbeni 

hozzájárulás. A támogatás a projekt költségeihez való hozzájárulás  

nem fedezi az ezzel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget. 

- Minden projekt esetében egyéni cselekvési tervet és disszeminációs 

stratégiát kell kidolgozni, ezáltal a projekteredmények és a projekt 

kapcsán nyert hasznos tapasztalatokat széles körűen érdemes 

terjeszteni.  

- Minden egyes fázist dokumentálni kell, ezeket a dokumentációkat zárt 

helyen kell őrizni. 

- A projekt megvalósítása során amennyiben el kell térni az eredeti 

tervtől, azt a lehető leghamarabb közölni kell az illetékes 

szervezetekkel. Esetleges nagyobb változtatások és eltérések esetén 

külön engedélyre vagy a támogatási szerződés módosítására is szükség 

lehet. Amennyiben nem adunk tájékoztatást az esetleges 

módosításokról, előfordulhat, hogy az egész támogatást megvonják 

tőlünk (Tóth, 2004)  

1.1.3.2. Pályázat előnyei hátrányai 

A pályázat az írásbeli anyagok minden előnyével és hátrányával rendelkező 

támogatásszerző eszköz. A pályázati anyag azon a feltételezésen alapul, hogy 

a pályázó szervezet és a leendő támogató közös értékekkel és/vagy célokkal 

rendelkezik.  
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A pályázaton szerzett pénznek előnyei és hátrányai egyaránt vannak: 

Előnyök: 

 Egyszerre nagyobb összeg áll a házhoz. 

 Elképzeléseinket kamatoztathatjuk. 

 Viszonylag kényelmesen szerzett pénz, hiszem a szobában ücsörögve 

meg tudjuk írni a pályázatot és nem kell lótni-futni a pénz után. 

Alacsonyak a költségek. 

 Segít a tervezésben; egy jó pályázathoz részletesen végig kell 

gondolnunk mit is fogunk tenni. 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy a támogatóval jó kapcsolatot építsen ki és 

megvitassunk bizonyos kérdéseket. Néhány pályáztató technikai 

segítséggel, képzésekkel és tanácsadó szolgálattal is szolgál pályázói 

számára. 

 Egy esetleges saját ötletünkhöz társakat tudunk találni. 

Hátrányok: 

 A különböző alapok általában csak a divatos témákra adnak pénzt 

 A döntéshozatal elhúzódhat 

 A pénzt csak a programra lehet felhasználni. A pályázati forrásból 

származó pénz felhasználása szinte kivétel nélkül kötött, nem lehet vele 

szabadon gazdálkodni. A támogatók többsége nem támogat működési 

költségeket, azt saját magunknak kell kigazdálkodnunk 

 A közfelfogás szerint állandóan jelentéseket kell írni a támogatónak. 

 A pályázatot érvénytelennek minősíthetik  
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2. Mezőgazdaság helyzete Magyarországon és a kapcsolható 

pályázati lehetőségek 

 

Magyarország természeti adottságai igen kedvezőek. Igaz, hogy jelentős 

lemaradásaink vannak az EU-n belül, ezeket a hatalmas különbségeket 

kellene minél hamarabb leküzdenünk. Jelentős segítséget nyújtanak ebben az 

Uniós források, amelyeknek a lehetőségeit az alábbiakban mutatom be.  

2.1. Strukturális problémák a mezőgazdaságban 

Az elmúlt évek során jelentős aránytalanság alakult ki a magyar 

mezőgazdaságban a növénytermelés és az állattenyésztés között. A 

növénytermelés jelenlegi szintje túltermeléshez vezetett, amely tartós piaci 

egyensúlytalanságot eredményezett. Magyarország szerkezete hosszabb távon 

is a gabonatermelésre épül. Magyarország kettős kihívás elé néz: a termelés 

diverzifikációja és új lehetőségek feltárása által biztosítani kell a 

növénytermesztés termékeinek felhasználását, ugyanakkor a 

növénytermesztés technológiai modernizációja szintén elengedhetetlen. A 

tőkehiány – mely a szektor szereplőinek többségére jellemző – akadályozza a 

gazdálkodók versenyképességét. (Szűcs, 2003) 

2.1.1. Állattenyésztés 

Az állattenyésztés arányának növelése kulcsfontosságú a növénytermesztés 

szerepének és hozzáadott érték fokozásában. 

A tőkehiány következtében az állattartó gazdaságok technológiai 

korszerűsítési beruházásai elmaradtak, visszaestek. A tartós tőkehiány az 

állatállomány csökkenését, a gazdaságok versenyképességének romlását 

eredményezte. 
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A magyar állattenyésztés a minőségi termék-előállítás irányába elmozdulva 

jelentős potenciállal bír a hozzáadott érték teremtésében és új munkahelyek 

létrehozása terén. Külső piacról érkező támadásokat nem tudjuk kezelni, és 

ellene tenni sem nagyon tudunk. Erre nagyon jó példa az ausztriai székhelyű 

Négy Mancs Alapítvány által készített tiltólista a magyar liba és 

kacsatöméssel szemben. Az alapítvány tiltólistára helyezte a Zala-baromfi 

Zrt.-t, ezáltal a cég elvesztette nagyon jó piaci pozícióját, munkahelyek 

szűntek meg, sőt egy időre az üzem teljes egészében leállásra kényszerült. 

Mára már bebizonyosodott, hogy a házi baromfik testfelépítéséből fakadóan, 

egyáltalán nem zavarja őket, ha megtömik. A kacsa és libamáj 

termékismertetőjén már fel van tüntetve, hogy tömött baromfi mája. A 

tiltólista továbbra is él, az Alapítvány magyarországi címe megszűnt, az újabb 

kifogás, hogy csak magyarul van feltüntetve. Ez az akció több száz család 

megélhetését veszélyezteti, kezdve az állattartóktól a feldolgozó iparban 

dolgozókig. A külföldi országok nagy áruházláncai levették a polcaikról 

ezeket a termékeket. 

Gyenge a termelés, feldolgozás és értékesítés közötti integráció. Az 

állattenyésztéssel foglalkozó egyéni gazdaságok esetében tapasztalhatók a 

legnagyobb lemaradások az EU környezetvédelmi, állatjóléti és 

minőségbiztosítási előírásainak teljesítésében. Az állattartó épületek és a 

beépített technológiák átlagéletkora 30-35 év. A növénytermesztés jobban 

tudott igazodni a környezeti feltételek változásaihoz, ezért az elmúlt években 

a mezőgazdaságra vonatkozó fejlesztési törekvések a növénytermesztésben 

sokkal jobban érvényesültek. A műszaki színvonal és a termelési hatékonyság 

tekintetében jelentős a különbség a két ágazat között. (Fogarassy, 2004) 
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2.1.2. Szükségletek 

A fentiekből következő szükségletek közé tartozik a termelési szerkezetváltás 

ösztönzése a piaci orientáció növelésének irányába, a technikai modernizáció 

szükségessége a versenyképesség és a hozzáadott érték növelése érdekében, 

kapacitásbővítés, valamint lépések a gazdálkodók konstrukciójának javítása 

érdekében. A terméklánc szereplői közötti együttműködés ösztönzése, 

valamint az innováció erősítése ugyancsak kiemelkedő jelentőséggel bír, 

A mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás versenyképességét, a piacok 

megtartását más eszközökkel is segíteni kell, ezért indokolt a beruházási, 

fejlesztési támogatások rendszerének átalakítása. Alapvető fontosságú, hogy a 

támogatások előnyben részesítsék az innovációt, a fejlesztéseket, a minőségi 

termelést, az energia- és költségtakarékosságot, az alternatív energiatermelést, 

a környezet megóvását, az állatjóléti feltételek megteremtését. A 

versenyképesség növelése nem képzelhető el a műszaki-technikai-

technológiai megújulás nélkül. 

A gabonapiaci feszültségek tovább növekedhetnek Magyarországon – részben 

az innovációs rendszer tervezett megszüntetése miatt - a termelők 

jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése érdekében ezért termelési- és 

piaci struktúraváltás szükséges. Ennek egyik piaci konform módja az 

energetikai célú növénytermesztés növelése. 

Mivel a termelési szerkezetet a piaci igényekhez kell igazítani, a humán és 

takarmányozási célú árú-gabonatermelés mellett az energetikai célú 

felhasználás feltételeinek megteremtése is alapvető fontosságú. 

Az Európai Unió megújuló energia előállítására vonatkozó előírásainak 

betartása, valamint a szerkezetváltás elősegítése céljából szükséges a 

megújuló energia előállító és hasznosító kapacitások kiépítése.  
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Az állattenyésztés területén a versenyképesség és a termékminőség növelése a 

környezetvédelmi és állatjóléti beruházások ösztönzésén, a termelés 

modernizációján valamint új termelési módszerek bevezetésén keresztül 

érhető el. 

Az alapvető élelmiszereket előállító szakágazatokban a környezetvédelem, az 

élelmiszerbiztonság, minőség- és márkafejlesztés, az értékesítés területén 

jelentős beruházási igények jelentkeznek. 

A piaci lehetőségek jobb kihasználása érdekében szükséges a termelők, 

feldolgozók, kereskedők közötti együttműködés összehangolása, erősítése. 

Ösztönözni kell a termelőket a piacon való együttes fellépésre, termelői 

csoportok, szervezetek alakítására. A versenyképesség egyik alapvető 

feltétele a termelés, feldolgozás és értékesítés integrációja. A termelői 

csoportok érdekeit szolgáló beruházások kiemelt figyelemmel kezelendők. 

A kertészeti ágazat fejlesztése indokolt, mivel a vidékfejlesztési és 

foglalkozáspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű. Az ágazat piacorientált 

szervezettségének érdemi növelése a termesztés, feldolgozás technológiájának 

fejlesztését, az ágazati marketingtevékenység megerősítését és a képzési-

szaktanácsadási program megteremtését igényli. 

Fontos fokozni az ágazati szereplők innovációval kapcsolatos 

fogadókészségét. Célja: a kutatás-fejlesztés, az innovációs szolgáltatások 

rendszerének és infrastruktúrájának kialakítása, az informatikai hálózat 

kiépítése, ennek hátterét az információs és kommunikációs technológiák 

működtetése adja. 

A mezőgazdasági termelők és erdőtulajdonosok körében kiemelt fontosságú a 

szaktanácsadási, tájékoztatási és üzemviteli szolgáltatások igénybevételének 

elősegítése, ösztönzése is. A termelők képzettségi színvonalának erősítése 
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érdekében célzott szakmai képzésekre van szükség, elsősorban az állatjóléti, 

az alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos információk 

területén. Valamint agrár-környezetgazdálkodási, korszerű üzemvezetési, 

erdészeti és gazdasági-jogi ismeretek átadása tekintetében. Végül, de nem 

utolsó sorban a fiatal általános farm-menedzsment ismereteinek bővítésére is 

nagy szükség mutatkozik. 

A gazdálkodás eredményességének javítása érdekében szükséges a termőföld 

minőségének javítása, vízkészleteink megóvása és ésszerű hasznosítása. 

Mindehhez komplex, vízgazdálkodáshoz igazodó infrastrukturális fejlesztések 

kellenek. (Horváth, 2001) 

2.2. Strukturális alapok 

Az Európai Unió tagállamai közötti regionális különbségek csökkentése, a 

gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése céljából fejlesztési alapokat 

hozott létre strukturális alapok néven. Az alapok hozzájárulást nyújtanak 

fejlesztési programok végrehajtásához annak érdekében, hogy egyének és 

csoportok számára lehetővé váljon a társadalmi és gazdasági szerepeik aktív 

ellátásához szükséges képességek fejlesztése, továbbá az elmaradott régiók 

külön támogatásban részesüljenek, hogy az életszínvonaluk az EU fejlettebb 

régióinak szintjéhez közeledjenek. 

Az Európai Unióba belépni kívánó országok számára három előcsatlakozási 

alap állt rendelkezésre, amelyek kifutó rendszerben az Európai Unióhoz való 

csatlakozás után is pályázhatók. Ezen programok lényege, hogy a jelölt 

országok megismerkedjenek az Európai Unióban honos struktúrákkal, 

intézményekkel, támogatási formákkal, és felkészülnek a tagság pillanatától 

kezdődően rendelkezésre álló Strukturális és Kohéziós Alapok 

támogatásainak felhasználására. 
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 A PHARE programok hazánkban 1990-ben indultak el, intézmény-

építésre és a beruházások támogatására koncentrálva. 2000-től 

kezdődően a PHARE főként a gazdasági és szociális kohézióra 

összpontosít, melynek keretében regionális területfejlesztési és 

humánerőforrás-fejlesztési projektek támogatására került sor. 

Mindemellett a PHARE továbbra is támogatja az intézményfejlesztést 

 2000-től az ISPA program környezetvédelmi és közlekedési projektek 

megvalósításához nyújt támogatást 

 Szintén 2000-től a SAPARD program a fenntartható mezőgazdaság- és 

vidékfejlesztés számára ad segítséget 

A strukturális alapok elsősorban nemzeti programokat támogatnak, de olyan 

innovatív projektek is támogathatók, amelyek bátorítják a határokon átívelő, 

újszerű megközelítések kidolgozását és megvalósítását. A strukturális alapok 

kizárólag kiegészítő hozzájárulást nyújtanak a programok nemzeti 

finanszírozásához, ami maximum a költségek 75%-át jelentheti. 

A strukturális alapokon belül az EMOGA (Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Gazdasági Alap), aminek 17% részesedése van az alapok által 

nyújtott támogatásból: 

 Segít megőrizni a mezőgazdaság és termőföld közötti kapcsolatot 

 Javítja és támogatja a vidéki térségekben kulcstevékenységnek számító 

mezőgazdaság versenyképességét 

 Biztosítja a vidéki területeken folytatott tevékenységek 

diverzifikációját 

 Támogatja a vidék népességfenntartó szerepét 

 Elősegíti a természetes környezet, a tájkép és a vidék kulturális 

örökségének megóvását és javítását 
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Az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) elősegíti a régiók fejlettségi 

szintje és életszínvonala közötti különbségek csökkentését, valamint a 

legkedvezőtlenebb helyzetű régiók hátrányainak leküzdését segíti. 

Az ERFA támogatásait a következő területeken koncentrálja: 

 Versenyképességet növelő termelő infrastruktúrafejlesztés, főleg kis- és 

középvállalatok esetén 

 Új technológiák és innovációk bevezetését támogató kutatás-fejlesztése 

 Az információs társadalom fejlesztése 

 A környezet védelme és rehabilitációja a gazdasági fejlesztések során 

 Nemzetközi, határokon átnyúló és interregionális együttműködések 

Ahhoz, hogy Magyarország felhasználhassa az EU támogatásokat, meg kellett 

határozni fejlesztési céljainkat, az ezek eléréséhez szükséges stratégiáit és 

munkaprogramot. A terveket a tagországok egyeztetik az Európai 

Bizottsággal, majd a tervek elfogadását követően megjelennek a pályázati 

felhívások. A strukturális alapokból elnyerhető támogatás csaknem 2 milliárd 

euró, azaz megközelítőleg 520 milliárd forint kerülhetett lehívásra 2004-2006 

között. (Flamm, 2002) 
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3. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok 

A közös agrárpolitika az európai gazdasági közösség 1958-as megalakulását 

követően elsőként közösségi hatáskörbe vont területek egyike. Kereteit 

részletes, a tagállamok által kötelezően betartandó szabályok határozzák meg. 

Magyarország a többi újonnan csatlakozó országgal együtt vállalta, hogy 

ezeket a szabályokat belépéstől átveszi és alkalmazza. A kötelezettségek alól 

néhány pontosan definiált tartalmú és időtávú kivételt igényeltünk, és 

kaptunk. Az EU ugyanakkor elismerte az új csatlakozók jogát a közösségi 

vívmányok által biztosított valamennyi támogatásra, de egyes 

támogatástípusok teljes körű bevezetését szintén csak átmeneti idő alatt 

vállalta.  

A közös agrárpolitika által biztosított támogatások a következő fő 

csoportokba sorolhatók: 

 Közvetlen termelői támogatások 

 Piacok stabilizálását szolgáló intervenciós és export támogatások 

 Beruházási támogatások 

 Szerkezetváltást, környezetvédelmet, vidékfejlesztést szolgáló egyéb 

támogatások 

A magyar termelők és forgalmazók a tagság első napjától kezdve teljes joggal 

részt vehetnek a közösségi intervenciós rendszerben, illetve pályázhatnak 

exporttámogatásokra. A közösségi jogszabályok által biztosított intervenciós 

felvásárlási árak, egyes termékek piacról történő átmeneti vagy végleges 

kivonásához kapcsolódó támogatások (pl.: borfelesleg lepárlási támogatása, 

zöldség-gyümölcs szektor kivonási támogatásai és egyes feldolgozási 

támogatásai, sertéshús magántárolási támogatás), illetve az 
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exporttámogatások 100%-os szinten érvényesülnek a magyar termelőkre, 

forgalmazókra is. (www.euvonal.hu) 

 

A támogatások típusai: 

 Előcsatlakozási eszközök 

o PHARE 1990 óta nyújtott támogatás célja kezdetben a 

piacgazdasági átmenet és a politikai demokrácia kiépítésének 

elősegítése. A későbbi évek folyamán az EU tagságra való 

felkészülés, az integrációs folyamat társfinanszírozása volt. Az 

EU előírásai szerint a PHARE forrásokat a csatlakozást szolgáló 

jogharmonizációs intézményfejlesztési feladatokra, illetve 

beruházások finanszírozására kellett fordítani. A PHARE részben 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális 

Alap előfutárának tekinthető. 

o Az előcsatlakozási szakaszban lévő országok strukturális 

felzárkózását segítő eszköz az ISPA (Instrument for Structural 

Pilicies for Pre-Accession). Az ISPA területei a 

környezetvédelem és a közlekedés az EU csatlakozás 

előkészítéséhez nyújt segítséget. A csatlakozást követően az 

ISPA-ból megvalósuló projektek automatikusan a Kohéziós 

Alapból és annak szabályai szerint kapják forrásaikat.  

o SAPARD célja kettős: egyrészt segítséget nyújt a tagjelölt 

országnak az uniós jogrend átvételéhez, beleértve Strukturális 

Alapok, különös tekintettel pedig az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garancia Alap fogadására való felkészülést, 

másrészt hozzájárul a fenntartható mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés megteremtéséhez.  
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 Regionális politika forrásai 

o Strukturális alapok, melynek négy része van. Ezek az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs 

Szekciója, Halászati Orientáció Pénzügyi Eszköz. 

o Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az alap célja, hogy a 

különböző térségek életszínvonal és fejlettségi szintjén 

tapasztalható különbségeket csökkentse, valamint 

legkedvezőtlenebb adottságú térségek elmaradottságát enyhítse. 

Az elmaradott térségek fejlesztésében vállal szerepet valamint a 

térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltását segíti elő. 

o Európa Szociális Alap célja, hogy a foglalkozás bővítését 

elősegítse, a vállalkozási szellem és az esélyegyenlőség 

támogatásával. A humán erőforrásokba fektet be, és képzéseket 

és átképzéseket valósít meg.  

o Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap – 

Orientációs Szekció célja a több funkcióssá vált mezőgazdaság 

és a termőföld közötti kapcsolat fenntartása, a mezőgazdaság 

versenyképességének javítása, kulturális örökségek megőrzése. 

A környezeti viszonyok és a tájak megőrzése és javítása. A 

vidéki közösségek megtartásának segítése, és építése. 

o Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz célja a halászat 

modernizálása a halászat jövőjének biztosítása érdekében. A 

versenyképes halászat fenntartása, a halászattól függő térségek 

fellendítésének segítése. Halászati termékek kínálatának és 

hasznosításának javítása.  

o Strukturális Alapok esetében az egyes projektekhez nem 

közvetlenül a különböző alapokból, hanem egy vagy több Alap 
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által finanszírozott programokból támogatási rendszerekből 

nyújtható támogatás. Ezeknek a programoknak, támogatási 

rendszereknek a nagy része a Nemzeti Fejlesztési Terv alá 

tartozik. Kis része az EU által előre meghatározott célokra, így a 

határon átnyúló nemzetközi együttműködések ösztönzésére, vagy 

a humán erőforrások az esélyegyenlőséget a központba helyező 

fejlesztésére kerülhet felhasználásra. 

o Kohézió Alap finanszírozásával környezetvédelmi illetve 

közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek valósulnak meg 

az EU elmaradott tagállamaiban. Kiemelt területei: a közlekedés 

területén a vasúti közlekedés, közúti közlekedés, a belvízi 

hajózás, a polgári régi közlekedés, valamint a kombinált szállítás. 

A környezetvédelem területén a levegőszennyezés csökkentése, 

felszíni és a talajvizek védelme, az ivóvíz ellátás biztosítása, 

szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás. A Kohéziós Alap 

meghatározott projekteket támogat, amelyek a Kohéziós Alap 

stratégiája alapján kerülnek kiválasztásra. (Horváth, 2001) 

 

 Közös Agrárpolitika forrásai 

A közös agrárpolitika megvalósulását EMOGA Garancia Szekciója szolgálja, 

mely két fő részre bontható. Termékekhez kötődő illetve terület alapú 

kifizetések: ártámogatások, export-visszatérítések, valamint területpihentetési 

támogatások. Ezen intézkedések fő célja a mezőgazdaság szerkezeti 

átalakulásának elősegítése illetve a fenntartható vidékfejlesztés és az 

alternatív tevékenységek biztosítása. 
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 EU intervenciós intézkedései 

Az intervenciós intézkedések célja a piaci zavarok kezelése. A közösség által 

finanszírozott felvásárlások átmenetileg jelentős mennyiségű terméket vonnak 

ki a piacról, amelyek később értékesítésre kerülnek a piaci zavarok 

megszűnésekor. Az EU intervenciós árakat hirdet meg, amelyek túlnyomó 

részben a belső piaci átlagár alatt vannak. Amennyiben a piaci ár az 

intervenciós ár alá esik a termelő közvetlenül felajánlhatja termékeit 

intervencióra. A hosszú távra meghirdetett intervenciós árak jelentősen hatnak 

a belső piaci árakra 

 

 Egyszerűsített támogatási rendszer (SAPS)  

Támogatást a csatlakozási szerződésben lehetőségként felkínált, egyszerűsített 

területlapú szubvencióként osztják szét. Felhasználható forrás nagyságát a 

csatlakozási szerződésben foglalt kvóták, bázisok, valamint a különböző 

jogszabályokban rögzített érvényes támogatási összegek alapján számították 

ki. 

A gazdák birtokában levő területekre nincs előírva, hogy miként hasznosítsák, 

vagyis bármilyen termesztett növény esetében jár a támogatás, azaz minden 

olyan mezőgazdaságilag művelt területre támogatás igényelhető, amely a 

termelők használatában van. 

 

Kiegészítő nemzeti közvetlen támogatások jogcímen a magyar 

költségvetésből az egységes területalapú támogatás egészíthető ki. A 

növénytermesztési ágazatok közül azok kaphatnak kiegészítő támogatást, 

amelyek az EU-ban is támogatottak. A nemzeti támogatás-kiegészítés 

folyósításának további feltétele, hogy a támogatásra jogosult gazda bizonyos 

növények esetében meghatározott fajtákat termesszen. A gazdálkodók a 

támogatást támogatási kérelemre igényelhetik. A kérelemnek tartalmaznia 

kell a mezőgazdasági termelő regisztrációs számát, a birtok összes 
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mezőgazdasági parcellájának azonosítását lehetővé tevő adatokat, valamint a 

kért támogatási intézkedést. Támogatási kérelmet az MVH-hoz kell eljuttatni. 

 

Itt szeretném megjegyezni, hogy ebből voltak a tavaly előtti évben nagy 

botrányok, mivel ugyanarra a területre több gazda is igényelt támogatást, a 

tisztázatlan földtulajdoni viszonyok miatt. Tudomásom szerint ez mára már 

rendeződni látszik, az internet alapú támogatási kérelmek ezt már ki tuják 

szűrni. 

 

 Nemzeti támogatások 

A Közös Agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó, részben vagy egészében 

közösségi finanszírozású, eddigiekben felsorolt támogatások mellett 

maximum három éves átmeneti ideig lehetőség volt egyes, a csatlakozás 

idején futó nemzeti támogatások továbbvitelére is. Ezeket a támogatásokat a 

belépés napját követő négy hónapon belül be kellett jelenteni az Európai 

Bizottságnál. A bejelentett támogatások közül a KAP szabályaival össze nem 

egyeztetőeket Magyarország köteles legkésőbb a tagság 3. év végéig 

megszüntetni. Az Európai Bizottság azonban a 3 év letelte előtt is vizsgálhatja 

ezen támogatásokat és utasíthatja Magyarországot a megszüntetésükre. Ez 

azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, tehát sem büntetések, sem a 

támogatást már felvett gazdálkodók visszafizetési kötelezettségével nem 

járhat, viszont előnye, hogy a megkezdett projektet be lehet fejezni, de 

emellett más támogatási formákat is igénybe lehet venni. (Halmai, 2004) 

 

 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 

Ennek ismertetésével a későbbiekben részletesen foglalkozom. 
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3.1. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok kezelése 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül valósulnak meg a 

támogatási rendszerek egységes rendszerbe foglalása. Feladatai közé tartozik 

a vidéki élet fellendítése. 

Az MVH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt 

áll, amely országos hatáskörű önállóan gazdálkodó központi költségvetési 

szerv. Az MVH látja el azt a feladatot, hogy különböző mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási rendszereket működtesse és a pályázati anyagokat 

elbírálja. 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok az MVH koordinálja. 

Gondoskodik a pályázatok kiírásáról, az uniós lehetőségek és pályázatok 

megismertetéséről. Az elkészült pályázatokat az MVH bírálja el és dönt azok 

sorsáról 

3.1.1. A SAPARD terv célja háttere és kialakulása 

Magyarország európai unióhoz való csatlakozási folyamatát segítette elő. A 

mezőgazdaság és a vidékfejlesztés elemeit mutatta be. Az európai unió 

direktíváinak elfogadásával Magyarország jogosulttá vált a közösség által az 

előcsatlakozási SAPARD program keretében biztosított támogatások 

igénybevételéhez. Magyarország SAPARD tervét az EU Bizottság hagyja 

jóvá, ezzel a jogi aktussal vált a terv érvényes programmá, a SAPARD 

pénzeszközei pedig hozzáférhetővé váltak számunkra. Az egyes elemek 

megvalósulása a magyar kormánnyal együtt társfinanszírozásban valósultak 

meg.  
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A vidéki települések sok területén meglevő hátrányokat csökkenteni kell. 

Ilyen például:  

- infrastruktúra fejlesztése 

- vidék gazdasági bázisának megszilárdítása 

- vidéki foglakoztatás javítása 

- logisztika 

- korszerű agrárgazdaság 

- munka és kereseti viszonyok bővítése 

- vidék kultúrájának megtartása 

- szakképzések 

Az előcsatlakozási alapok segítségével Magyarország folytatta a taggá 

válásának megteremtését. Felkészült arra, hogy a közösség vívmányait 

átvegye, és a csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket illetve feltételek 

megteremtse. Az adminisztrációs rendszert a közösség elvárásainak 

megfelelően kellett átalakítani. 

 

A SAPARD terv megvalósításával olyan fejlesztések valósultak meg, hogy a 

mezőgazdaságban és az élelmiszer feldolgozásban 25000 munkahely 

stabilizálása történt meg. 

 

A SAPARD terv különböző intézkedéseket fogalmaz meg: 

- piaci hatékonyság növelése 

- HAPCC rendszer bevezetése (dokumentálni kell a különböző termelési, 

tárolási, értékesítési folyamatokat, szigorúan meghatározott normák 

szerint.) 

- jobb minőségű és magasabb feldolgozási fokú termékek előállítása 
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- környezetterhelés csökkentése 

- mezőgazdasági ágazat termelőinek szövetkezése, melyek az egyes 

termékek jobb piacra jutási feltételeit teremti meg. (almatermék tanács, 

szőlőtermék tanács, stb.) 

- munkahelyteremtés és a meglevő munkahelyek megőrzése a vidéki 

térségben 

 

A SAPARD forrásainak felhasználásával elértük, hogy a gépállomány 

korszerűbb lett, a szarvasmarha baromfi, és sertés tartás feltételei javultak. A 

korszerűsített állattartó telepeken az EU követelményeinek megfelelő 

minőségi termékeket állítanak elő. A környezetszennyezés csökkent, a 

korszerű gazdálkodásnak köszönhetően. A foglalkozási feszültségek 

valamelyest oldódtak, nőtt a gazdálkodók szakismerete.  

 

3.1.2 A SAPARD terv általános stratégiája: 

 

A SAPARD terv általános stratégiája három fő elemre épül.  

- az agrárgazdaság versenyképességének növelése 

- környezetvédelem szempontjaink előtérbe helyezése 

- vidéki térségek adaptációs képességének elősegítése 

Ezek a fő elemek összhangban vannak az EU vidékfejlesztési elveivel. Az 

agrárgazdaság modernizációja elsősorban a már meglevő termelőkapacitások 

korszerűsítésében rejlik, de figyelemmel kell lenni a különböző 

környezetvédelmi és környezetkímélő termelési és technológiai eljárásokra, 

valamint az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásokra. A vidéki térségek 

segítésének lényeges szempontja, hogy a vidéken élők életfeltételei és 

megélhetési körülményei javuljanak. A mezőgazdaságban meglevő általános 

tőkehiány mérséklését hivatott csökkenteni. Ezek az intézkedések segítik a 
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műszaki fejlesztéseket, az elavult technológiák korszerűsítésével a termékek 

minősége és piacképessége javul. Az élelmiszeripar korszerűsítésével az 

élelmiszer feldolgozók hátránya csökken. Az infrastruktúra és a logisztika 

fejlesztésével a versenyhátrányunk csökken.  

Magyarország erőssége a kedvező földrajzi elhelyezkedés, termőföldek jó 

minősége, viszonylag olcsó és jó munkaerő.  

 

1. ábra: SAPARD pályázati folyamatábra 

Forrás: www.fvm.hu 

 

A SAPARD program segítségével sikerült 2004. május. 1-én csatlakoznunk 

az Európai Unió tagállamainak sorába. Növekedett azoknak az üzemeknek a 

száma, amelyek megfelelnek az EU élelmiszerbiztonsági, higiéniai és 

állatvédelmi előírásainak. Javult a vállalkozások és a hozzájuk kapcsolódó 

mezőgazdasági termelők piaci pozíciója. Erősödött a fogyasztók bizalma és 

biztonsága, csökkent a környezetszennyezés, egyes térségekben javultak a 

foglalkoztatás esélyei. Logisztikai bázisok épültek. Az infrastruktúra 

fejlődésével a vidék közelebb került a városokhoz.  

 



 

32 

 

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

bemutatása 

Az AVOP az európai unióhoz való csatlakozás utáni pályázatok összessége. 

Azáltal, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett, jogosult az unió 

fejlesztési alapjainak felhasználására, melyet egyrészt a Kohéziós Alap, 

másrészt a Strukturális Alap nyújt. Az alapok felhasználásához nemzeti 

stratégiát dolgoztak ki, amely a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). 

Az AVOP továbbviszi és beépíti a hazai agrártámogatási rendszer elemeit, 

számol az előcsatlakozási programok (PHARE, SHAPARD) adta 

lehetőségekkel, a programok keretében megvalósuló fejlesztésekkel. 

Kiemelkedő szerepe a mezőgazdasági termelés feltételeinek 

egyenlőtlenségeiből adódó területi különbségek kiigazításában, 

csökkentésében, a vidék szociális problémainak megoldásában, az ökológiai, 

a természeti értékek fenntartásában, megőrzésében, a környezet védelmében. 

A Magyarország által beadott programozási dokumentumokról folytatott, 

2003 végére lezárult tárgyalások alapján 2004-2006 időszakban a 

Magyarország számára létrehozott Közösségi Támogatási Keret öt operatív 

programon keresztül valósul meg, ezek egyike az AVOP, amely a többi 

operatív programmal együtt biztosítja stratégiai célkitűzések megvalósítását. 

Az AVOP a mezőgazdaság és a vidéki térségek elemzését, a célokat, és 

fejlesztési irányokat mutat, meghatározott stratégiát, valamint az intézkedések 

céljának és tartalmának rövid összegzését foglalja magába. (Galló, 2004) 

 

2004. május 3-tól az alábbi jogcímekre lehetett pályázni: 

- a mezőgazdasági beruházások támogatása 

- halászati ágazat strukturális támogatása 

- fiatal gazdálkodók induló támogatása 
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- szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 

- mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 

- a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 

- mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 

- falufejlesztés és –megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének 

védelme és megőrzése 

- LEADER+ 

(www.fvm.hu) 

3.1.2.1. Az AVOP céljai és prioritásai 

Az Operatív Program specifikus céljai: a mezőgazdasági termelés és 

élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása, valamint a vidék 

felzárkóztatásának elősegítése. Ezeket a célokat a következő prioritások 

fejezik ki: 

 

1. Prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezőgazdaságban: 

A prioritás intézkedései a halászatot is magába foglaló mezőgazdasági 

termelés versenyképességét kívánják növelni a termelési költségeket 

csökkentő, a termékek hozzáadott értékét és minőségét növelő, a környezet 

védelmét, a higiéniai és állatelhelyezési feltételeket javító beruházások 

támogatásán keresztül. A prioritás ösztönzi a fiatal gazdák vállalkozás-

indítását, támogatja a gazdaságok gazdasági életképességének növelését, a 

mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozók számára megfelelő 

szakismeretek megszerzését, célzott tanfolyamokon való részvételét, a bővülő 

piacok által támasztott követelményekhez való alkalmazkodást és 

környezetbarát gazdaságirányítás kialakítását. 

 



 

34 

 

2. Prioritás - Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása: 

A prioritás támogatja az élelmiszer-feldolgozó ipar fejlesztését a technológia, 

a kapcsolódó logisztikai, tároló- és raktárkapacitások, valamint az 

informatikai háttér modernizálása révén. A beruházások elsődlegesen a 

fogyasztók egészségének védelmét, az élelmiszerbiztonságot, a termékek 

minőségének javítását, a környezet védelmét (hulladék és melléktermék-

kezelés), valamint az értékesítési csatornákhoz való nagyobb alkalmazkodást 

szolgálják. 

 

3. Prioritás - Vidéki térséges fejlesztése: 

Ez a prioritás a vidéki térségek legfőbb strukturális gyengeségeinek, mint az 

infrastruktúra elmaradottságának és a vidéki települések mezőgazdasági 

termeléstől való nagyfokú függésének felszámolását célozza. Három 

specifikus célt tartalmaz: a vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, a 

foglalkoztatás javítása; a vidéki környezet vonzóbbá tétele; kísérleti, integrált 

kistérségi programok (LEADER+ megközelítés) kidolgozása és 

megvalósítása. (www.fvm.hu) 

 

Minden egyes operatív programhoz van egy-egy program kiegészítő 

dokumentum, mely egy egyfajta hidat képez a tervezés és a végrehajtás 

között. Az operatív programból kiindulva, annak végrehajtási részleteit leírva 

ad részletes tájékoztatást a végrehajtás számára. 

A 2004-2006 időszakban az AVOP-hoz 317,2 millió € pénzügyi hozzájárulást 

juttat. Ezeket a forrásokat 2006. december 31.-ig lehetett szerződéssel lekötni, 

a kifizetések legkésőbb 2008 végéig folyhatnak.  
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3.1.2.2. Az AVOP felhasználása 

Az AVOP forrásokat különböző célokra lehet fordítani. A prioritásokhoz 

kapcsolódó intézkedések 

 

1. prioritás 

1.1. Mezőgazdasági beruházások támogatása. Az intézkedés egyrészt 

a mezőgazdasági alaptevékenység hatékonyságát javító 

beruházásokra lehet fordítani. A növénytermelésben az 

állattenyésztésben (szarvasmarha, sertés, baromfi, juh, kecske, 

nyúl, méh ágazatban), valamint a gépek, technológiai 

berendezések korszerűsítésére, az agrotechnikai és technológiai 

színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre, másrészt a termékek 

minőségét javító új technológiák, a termelést és az értékesítést 

elősegítő információs rendszerek bevezetésére irányul. 

1.2. A halászati ágazat strukturális támogatása: Az intézkedés a 

tógazdaságok halastó építéseire, korszerűsítésére, telepi 

infrastruktúrájának fejlesztésére, a korszerű (innovatív) 

haltermelési technológiák bevezetésére, továbbá a 

környezetvédelmi követelmények messzemenő figyelembevétele 

mellett a geotermikus energiát hasznosító, iparszerű haltermelő 

rendszerek építésének és korszerűsítésének támogatására irányul. 

Ezeken kívül a már meglévő halfeldolgozók kapacitásának 

kihasználtság-javítását és új kis méretű (mini) halfeldolgozók 

létesítését, valamint, a halválaszték bővítése mellett, az új 

termékek piacra történő bevezetését is szolgálja. A termelői 

szervezetek marketing és egyéb tevékenységének támogatásával 

az intézkedés hozzájárul a halfogyasztás növeléséhez. A 

hagyományos természetes vízi halászat tradíciójának megőrzését, 
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és az ebből élő helyi lakosság megélhetését a halászati 

felszerelések beszerzésének támogatása szolgálja. 

1.3. Fiatal gazdálkodók induló támogatása: A célok eléréséhez a 

kritériumoknak megfelelő, első gazdaságot alapító, fiatal 

vállalkozók pályázat útján, vissza nem térítendő egyszeri 

tőkejuttatást és a gazdaság indításához felvett hitel futamideje 

alatt kamattámogatást vehetnek igénybe. Ezek a juttatások segítik 

a gazdaság beindítását, a gazdálkodás eredményessé tételét, a 

környezetvédelem alapvető követelményeinek megteremtését.  

1.4. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása: Az intézkedés 

keretében olyan szakképzés támogatható, amely hozzájárul a 

gazdálkodók és a mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet végző 

egyéb személyek szakismereteinek és szakmai alkalmasságának 

fejlesztéséhez 

 

2. prioritás 

2.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének 

fejlesztése. Célkitűzése, a termékek minőségének emelése, és 

konkrét piaci igényeket kielégítő, valamint új piaci lehetőséget 

kihasználó termékek előállítása, feldolgozása, értékesítése, ezek 

infrastruktúrájának fejlesztése. Ez az intézkedés a feldolgozás 

korszerűsítésére irányul. Támogatásban részesülnek továbbá a 

feldolgozáshoz és a különböző kereskedelmi csatornákhoz 

kapcsolódó informatikai és logisztikai fejlesztések.  

3. prioritás 

3.1. A vidéki jövedelemszerzések bővítése. Ez az intézkedés a 

vállalkozók és a vállalkozások mezőgazdaságon belüli és kívüli 

tevékenységi köreinek bővítését célozza. Különös tekintettel az 
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egyedi, kiváló minőségű és nem pusztán élelmiszer típusú 

mezőgazdasági termelésben és feldolgozásban rejlő lehetőségek 

kihasználása. Az előállított termékek értékesítési lehetőségeinek 

javítása. 

3.2. A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése. A 

mezőgazdasággal foglalkozó emberek a termékek magasabb 

minőségi színvonalon nagyobb termésbiztonság elérésével 

alacsonyabb költségekkel történő előállításában, szállításában és 

értékesítésében legyenek érdekeltek a környezetterhelés egyidejű 

csökkentése mellett. Az intézkedés révén megteremthető a 

kiszolgáló infrastruktúra és a földtulajdoni, földhasználati 

viszonyok jelenleg még gyakran hiányzó összhangja. 

3.3. A falufejlesztés. Az intézkedés keretében a települések összképe, 

állapota megőrizhető, valamint ápolható és fejleszthető. A helyi 

közösségi szemlélet kialakításának és erősítésének fontos 

motiváló tényezője. A meglevő értékeke egy esetleges új funkció 

telepítésével a helyi foglalkoztatási és jövedelemszerzési 

viszonyokat is javíthatja. Tompulhat a különböző területek 

elszívó hatása, ezáltal növekszik a helyben maradás esélye.  

3.4. LEADER+. Ez az intézkedés a helyi kezdeményezéseken 

alapuló, ezáltal a vidékfejlesztés céljait leginkább megvalósító 

intézkedés. Lényege, hogy a kiválasztott kistérség a saját maga 

által fontosnak tartott vidékfejlesztési terveket megvalósítsa. 

Támogató tevékenységeit tekintve négy fő részre oszlik: 

3.4.1. a potenciális helyi akciócsoportok felkészítése, helyi 

vidékfejlesztési tervek kidolgozása, 

3.4.2. korlátozott számú helyi vidékfejlesztési terv 

megvalósítása, 
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3.4.3. térségek közötti együttműködések erősítése közös 

fejlesztések által, 

3.4.4. hálózatépítés, hálózatba történő bekapcsolódás, 

A LEADER intézkedés pályázati rendszere az AVOP intézkedésektől eltérő, 

itt először a helyi akciócsoportok kiválasztása történik meg, majd ezek által 

pályáztatott és kiválasztott projektek elbírálására kerül sor központi szinten. 

 

Az AVOP egyik prioritása és intézkedése a technikai segítségnyújtás, 

melynek feladata, hogy elősegítse a program irányítását, végrehajtását, 

folyamatos nyomon követését és ellenőrzését. Az intézkedés 

kedvezményezettje az AVOP Irányító Hatósága (FVM). A technikai 

segítségnyújtásból fizethetők például a program tevékenységeinek 

előkészítésével, tájékoztatással, kiválasztással, értékeléssel, és nyomon 

követéssel kapcsolatos költségek, valamint a helyszíni ellenőrzésekhez 

kapcsolódó és a bizottsági ülések alkalmával felmerült költségek. 

 

Az egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) célja, hogy fejlett 

informatikai technológiával támogassa a pályázati rendszereket. Hatékony és 

átlátható működéshez kapcsolódó adatok nyilvántartását és feldolgozását. Az 

EMIR lehetővé teszi, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap hazai 

intézményrendszerének egymástól távol álló szervezetei ugyanazzal az 

adathalmazzal, adatbázissal tudjanak dolgozni. (www.fvm.hu) 

3.1.2.3. Az AVOP intézkedései   

1. A vidéki jövedelemszerzések bővítése 

Az intézkedés célja a foglalkoztatás bővítése, a mezőgazdasági vállalkozások 

életképességének növelése. A vállalkozások függőségének csökkentése az 

elsődlegesen támogatott alaptermékek előállításától. A mezőgazdasághoz 



 

39 

 

kapcsolódó alternatív jövedelemforrások feltárása. Az intézkedés a 33. 

cikkely több – azonos célt szolgáló – intézkedéseit egyesíti. Az 

agrártevékenység és mezőgazdasághoz közeli tevékenységek 

diverzifikációját, minőségi mezőgazdasági termékek értékesítését, 

idegenforgalmi tevékenységek ösztönzését, valamint a kézművesség 

ösztönzését. 

 

2. A mezőgazdaság fejlesztésével összefüggő infrastruktúra fejlesztése 

Az intézkedés célja a mezőgazdasági vállalkozások, gazdaságok, tanyák 

gazdasági feltételeinek javítása, infrastrukturális szükségleteinek kielégítése. 

Elsősorban mezőgazdasági célokat szolgáló utak, hidak építése, felújítása, 

gazdaságok energiaellátásának, öntözőrendszerének fejlesztése. Talajjavítás, 

és a talajvédelem hatásfokának növelése, a talajpusztulás mérséklése. 

Összevontan a termőföld minőségének javítását mezőgazdasági 

vízgazdálkodás irányítását tartalmazza. 

 

3. Alapvető szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára 

Az intézkedés célja elsősorban olyan szolgáltatások kialakítása, amely 

lehetővé, vonzóvá és ösztönzővé teszik a vállalkozások indítását, fejlesztését 

vidéki térségben. Új vagy a megszűnés által veszélyeztetett alapszolgáltatások 

kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások és a helyi 

lakosság napi igényeinek kielégítéséhez. Összességében az újraparcellázás és 

a gazdálkodókat segélyező és vezetési szolgáltatások létrehozását tartalmazza.  

4. Falumegújítás és fejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi örökségének 

védelme, megőrzése 

Az intézkedés célja a vidéki emberek gazdasági és szociális tevékenységeinek 

megújítása. A közösségek kulturális értékeinek megőrzése. Mindez magában 

foglalja a vidéki népesség helyben tartását, gazdasági és társadalmi 
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aktivitásának növekedését, az életminőségének javítását, valamint az épített, 

természeti és kulturális örökség, az identitás megőrzését és megújítását. 

 

5. LEADER (kísérleti, integrált kistérségi programok) 

A Bizottság (közösség) kezdeményezésének célja a vidéki térségek integrált 

fejlesztési stratégiáinak kiszélesítése és terjesztése. A vidékfejlesztés ezen új 

modelljei a kialakult hatékony LADER hálózaton keresztül mindenki számára 

elérhetővé válnak. A LEAER+ program elérhető a közösség minden vidéki 

térsége számára. 

3.1.2.4. Az AVOP pályázatok folyamata 

 Pályázat benyújtása 

Az AVOP pályázatokat postai úton AVOP pályázat felirattal, a pályázó 

nevének és címének feltüntetésével, az intézkedés megjelölésével 

tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldeni. A pályázatot egy eredeti 

és egy vagy két másolati nyomtatott példányban a tartalomjegyzéknek 

megfelelő sorrendbe lefűzve kell elküldeni. A pályázati adatlapot nyomtatott 

forma mellett elektronikusan, vagy CD lemezen is be kell nyújtani. A nem 

postai úton érkezett pályázatot, valamint a hiánypótlást az MVH közvetlenül 

nem veszi át.  A pályázat benyújtásának és hiánypótlásának időpontja az 

igazolt postára adási dátum, amennyiben nem tudjuk hitelt érdemlően igazolni 

a postára adás dátumát, akkor MVH-ba való beérkezés lesz az érkeztetési 

dátum.  

Mindig ügyeljünk arra, hogy a pályázati adatlap helyesen legyen kitöltve. Az 

elkészített pályázatot célszerű többször átnézni, esetlegesen egy külső 

konzulenst felkérni, aki rávilágíthat olyan hibákra, amelyeket mi nem vettünk 

észre. Érdemes a pályázati csomag tartalomjegyzéke szerint ellenőrizni az 

összeállított pályázatot, nehogy valami kimaradjon. 
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Az MVH beérkezett pályázatokat úgynevezett alapjogosultsági ellenőrzésnek 

veti alá, ezután következik a tartalmi, formai és teljességi ellenőrzés. Ezt 

követően az esetleges előzetes helyszíni szemle. Az esetleges hiánypótlás után 

a pályázat befogadására kerül sor. A MVH értékeli a pályázatot, majd döntést 

hoz róla, melynél néhány esetben kifogással élhetünk. (Galló 2004) 

 

 Alapjogosultsági ellenőrzés 

Az alapjogosultsági ellenőrzés azt jelenti, hogy ha az alapjogosultsági 

feltételeknek nem felel meg a pályázat, akkor hiánypótlási eljárás nélkül 

elutasításra kerül, tehát nincs módunk pályázatunk kijavítására. Az általános 

alapjogosultsági feltételek a következők: 

o a pályázatot az arra jogosult személy nyújtotta be, 

o a fejlesztés helye Magyarország, 

o a pályázat eredeti és másolati példányban is be lett nyújtva, a 

pályázati adatlap CD lemezen is, 

o a pályázat a megfelelő kirendeltségére került benyújtásra, 

o további speciális feltételek, melyik az egyes pályázati felhívások 

írnak elő, 

 

 Tartalmi, formai és teljességi ellenőrzés. 

Az alapjogosultság ellenőrzése után folytatódik a pályázat ellenőrzése, 

amennyiben valamilyen hiányosság mutatkozik úgy hiánypótlásra szólítanak 

fel, amelyet 15 napon belül kell teljesíteni.  

Az általános tartalmi, formai és teljességi feltételeket be kell tartani. Ilyenek a 

pályázati adatlap teljes körű kitöltése, az igényelt AVOP támogatás összege 

megfelel-e a pályázati felhívásban leírt összegnek, illetve a beruházás 

költségvetésében megfelelő arányban szerepel-e az AVOP támogatás, az 

elszámolható és nem elszámolható költségek számszaki és tartalmi 

egyezősége. Fontos, hogy a beadandó pályázathoz, megfelelően kitöltött 
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nyilatkozatok és igazolások csatolva legyenek. Részletes és tételes 

költségvetést kell készíteni, amennyiben szükséges a jogerős építési engedélyt 

is csatolni kell. 

 

 Előzetes helyszíni szemle 

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján a pályázat 

megfelelősége nem biztosított a MVH előzetes helyszíni szemlét tarthat, 

melyről a szemle előtt két munkanappal értesíti az illetékes hivatal a pályázót. 

A szemle során a pályázatkezelő meggyőződik a pályázatban rögzítettek 

valóságtartalmáról, és arról, hogy egyáltalán létezik-e a pályázó. Ezen kívül 

vizsgálja a pályázat megvalósíthatóságának feltételeit, a tervezett projekt 

hatását, valamint az időközben felmerült egyéb kérdéseket.  

 

 Hiánypótlás 

Amennyiben valamilyen tartalmi és formai hibát követük el hiánypótlásra 

fognak felszólítani. Fontos, hogy ha a hiánypótlás az adatlapot is érinti, azt 

CD-n is be kell nyújtani újra. A hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 15 nap. 

Amennyiben ezután is valamilyen hiányosság van, a pályázat elutasításra 

kerül. 

 

 Befogadás 

A MVH befogadó nyilatkozatot küld, amennyiben a pályázat jogosult és 

hiánytalan. Ez a befogadó nyilatkozat nem jelenti a támogatás automatikus 

odaítélését. Ez kizárólag azt igazolja, hogy a pályázat követelményeinek 

megfelel, formailag, tartalmilag és teljesség szempontjából. Tulajdonképpen a 

fejlesztés vagy beruházás ettől az időponttól elkezdhető saját felelősségre. 

Mivel a támogatás még nem biztosított, lehet, hogy a későbbiekben egy fillért 

sem kapunk rá. Ezért érdemes megvárni a MVH döntését a pályázatunk 

sorsáról. 
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 Értékelés 

A pályázatok egy pontozásos bírálati rendszer szerint kerülnek értékelésre, 

pontszámok alapján sorrendet állítanak fel az egyes pályázatok között. Ez a 

pontrendszer megtalálható a pályázati csomag kitöltési útmutatásában. Az 

intézkedésként meghatározott minimálisan elérhető pontszám alatti 

pályázatok elutasításra kerülnek. Ezt a tényt is szem előtt kell tartanunk a 

pályázat megírása folyamán. Érdemes végignézni a pályázati kiírásban 

szereplő súlyozási pontokat. Vigyáznunk kell arra, hogy inkább az olyan 

kérdésekre fektessük a fő hangsúlyt, amelyek magasabb súlyozási ponttal 

szerepelnek a kiírásban, nehogy a kevés pontszám miatt csússzunk le a 

megpályázott támogatásról. 

 

 Döntés 

A MVH az elbírált pályázatokról országos rangsort készít, az AVOP döntés 

előkészítő bizottsága részére. Ez a bizottság tesz javaslatot az AVOP Irányító 

Hatóság vezetőjének a rendelkezésre álló források erejéig, a támogatási 

döntés meghozatalára. Amennyiben pályázatunk támogatást nyer, akkor erről 

értesítést kapunk s rövid időn belül aláírhatjuk a támogatási szerződést. 

Amennyiben pályázatunkat elutasították erről is értesítést kapunk. 

 

 Kifogás 

A MVH elutasító határozata ellen egy alkalommal kifogással élhetünk. Ezt 

írásban kell benyújtani az MVH elnökének címzett és a kirendeltséghez 

benyújtott levél formájában tehetjük meg. Itt is érvényesül a tizenöt napos 

határidő. 

Kifogás a benyújtástól számított harminc napon belül kerül elbírálásra, 

amelyről írásban értesítést kapunk. A döntés ellen további jogorvoslatnak 

helye nincs. (www.avop-palyazat.hu) 
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A fentiekből kiderül, hogy vannak olyan hibák, amelyeket semmi szín alatt 

nem szabad elkövetnünk a pályázat elkészítése során, mivel ha valamilyen 

kiírási kötelezettségünknek nem teszünk eleget, akkor még javításra sincs 

lehetőségünk. Pályázatunk azonnal elutasításra kerül. Ugyanakkor azoknak a 

hibáknak az esetén, amelyeknek a kijavítására az MVH lehetőséget ad egy 

alkalommal hiánypótlással élhetünk. Nagyon oda kell figyelnünk a határidők 

pontos betartására, valamint tartalmi, formai és alaki követelményeknek 

mindig meg kell felelni. A pályázati kiírásban minden követelmény 

részletesen szerepel, amit érdemes többször alaposan végigolvasni, nehogy 

elcsússzunk egy banánhéjon. Amennyiben nem súlyos hibát vétettünk 

egyszer, de csakis egyszer van lehetőségünk hiánypótlásra, ezt mindig szem 

előtt kell tartani. Inkább ötször olvassuk át, ne sajnáljuk rá az időt, minthogy 

egyszer valami kimaradjon. Figyelmesen át kel olvasni a pontozás bírálati 

rendszerét, hogy nehogy olyan hibába essünk, hogy nagyon kevés pont miatt 

csúszunk le a pályázatról. 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013. évig 

terjedő időszakára kb. 1250-1290 Mrd forint fog rendelkezésre állni 

vidékfejlesztésre. 



 

45 

 

4. Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

Lezárultak az uniós csatlakozási folyamatok, melyre az AVOP forrásai 

nyújtottak fedezetet. 2007-től átalakul a vidékfejlesztési támogatások 

rendszere. 2007 és 2013 között a keretet az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) határozza meg. Lényegesen jobb feltételekkel 

lehet pályázni különféle projektekre, mivel kevesebb vagy semmilyen 

önrésszel nem kell rendelkezni a gazdának. Az AVOP esetében 2008 év 

végéig használhatók fel a források, ez azt biztosítja, hogy nem ragadnak bent 

pénzek, ez úgy történik, hogy az EMVA bizonyos forrásaira viszik át az 

AVOP pénzét, de csak azokra a forrásokra  lehet átvinni, amelyekre az EU 

mezőgazdasági bizottságától engedélyt kaptunk. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) az Európai 

Tanács 1698/2005/EK sz Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) finanszírozott támogatásokról szóló rendelet alapján elkészített, a 

2007-2013 évekre vonatkozó magyar vidékfejlesztési program stratégiai 

kereteit tartalmazza. 

Hazánknak 2007-2013 között mintegy 5 milliárd euró fejlesztési forrás 

igénybevételére van lehetősége. Az agrárium, a vidéki környezet és a vidéki 

térségek fejlesztésére tudjuk költeni. 

Ezzel lehetővé válik, hogy a megkezdett szerkezetváltás folytatódjon, 

valamint, hogy a vidéki térségek leszakadása lelassuljon és megkezdődjön a 

társadalmi-gazdasági felzárkóztatás. 

A Stratégia a lisszaboni célkitűzésekkel és a Göteborgban megfogalmazott 

elvekkel összhangban kívánja megteremteni a mezőgazdaság fejlesztéséhez, a 

vidék környezeti értékeinek megőrzéséhez, a vidéki térségek gazdaságának 
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megerősödéséhez és a vidéki társadalom kohéziójához szükséges fejlesztési 

kereteket. 

Az elmúlt időszak nemzeti forrásból finanszírozott, valamint uniós 

társfinanszírozással megvalósuló agrár-vidékfejlesztési programjainak 

tapasztalatain alapulva a Stratégia célja, hogy – összhangban az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervvel és a vonatkozó közösségi és hazai 

fejlesztési dokumentumokkal – kijelölje az agrár-vidékfejlesztés irányait, 

célkitűzéseit, és meghatározza a célok elérésének módját, eszközeit. 

Az azonosított szükségletekre és a fejlődési potenciálokra a program öt 

prioritást kíván megcélozni: 

I. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor 

versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a 

termelési szerkezetváltás elősegítése. 

II. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, 

különös tekintettel az innovációs készség, a piacorientált szemlélet 

elterjedése. 

III. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése. 

IV. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki 

jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség 

javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

V. Helyi közösségek fejlesztése.  

A prioritások végrehajtására négy támogatási tengely került kidolgozásra: 

I. tengely: A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és 

erdőgazdaságban, valamint élelmiszer-feldolgozásban. 
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II. tengely: A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti 

értékek figyelembe vételével. 

III. tengely: A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek 

diverzifikálása. 

IV. Tengely (LEADER): Helyi közösségek fejlesztése . 

1. táblázat: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásai 

€-ban 

Intézkedéscsoport 

Összes 

közpénzből 

történő 

hozzájárulás 

Az EMVA-

hozzájárulás 

mértéke % 

Az EMVA-

ból nyújtott 

összeg 

Tengelyek 

közötti arány 

I. tengely 2 384 995 192 75 1 788 746 394 48% 

II. tengely 1 522 337 357 80 1 217 869 885 31% 

III. tengely 583 562 653 75 437 671 990 12% 

IV tengely 261 651 733 80 209 321 386 5% 

Technikai 

segítségnyújtás 

202 978 314 75 152 233 735 4% 

Összesen 4955525250  3805843 392 100% 

Forrás: www.emva.hu 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai  

A stratégián alapuló Program megvalósításával Magyarország az európai 

mezőgazdasági modell működését kívánja követni, melynek keretei 

hazánkban már létrejöttek: erősödik a mezőgazdaság multifunkcionális 

http://www.emva.hu/
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jellege, megindult a vidéki térségek összehangolt, a forrásokat és a fejlesztési 

elképzeléseket integráló fejlesztése, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a 

fenntarthatósági szempontok, az élhető környezet megteremtése, s egyfajta 

szolgáltatássá válik a szélesebb társadalom számára a környezeti 

szempontokat érvényesítő agrárgazdálkodás. 

A hazai agrár-vidékfejlesztés legfontosabb feladata a vidéki térségek lakosság 

alacsony gazdasági aktivitásából, az alacsony foglalkoztatottságból és ezáltal 

alacsony jövedelmi szintből fakadó társadalmi feszültség kezelése. Ez 

egyrészt a kedvező mezőgazdasági adottságok és a vidék elmaradottsága 

között feszülő ellentmondás feloldását jelenti. 

A vidéki térségek gazdaságának megerősítésére a Stratégia három szálon 

kínál megoldást. 

Egyrészt a jó mezőgazdasági adottságokra alapozó, versenyképes, a térség 

kistermelőinek szolgáltatásokat nyújtó, azokat integrációval segítő, a helyi 

társadalom formálásában, aktivizálásában aktív szerepet vállaló 

mezőgazdasági üzemek támogatása által. 

Másrészt a megerősödő családi gazdálkodók, fiatal gazdák, kisebb 

gazdaságok támogatása révén, amelyeknek egy része a vidékfejlesztési 

források felhasználásának segítségével képes a termelés és a jövedelmezőség 

növelésére, a méretgazdaságosság révén költségoldalon versenyelőny 

elérésére. Másik részük számára a nagy hozzáadott értékkel rendelkező piaci 

réseket kitöltő termékszerkezet előállítása, illetve a gazdaság diverzifikációja 

jelentheti hosszú távon a termelés fenntartását, a megélhetést. 

Harmadrészt a vidéki mikro-vállalkozások erősítésével, ahol lehet térségi 

alapon, integrált módon, a térség sajátosságaira, kitörési pontjaira alapozva. 
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Ezen három fejlesztési irány mentén elérhető, hogy a vidéki településeken 

növekedjen a munkahelyeket teremtő foglalkoztatók száma, akik a térség 

adottságait kiaknázva képesek a helyi gazdaságot katalizálni, a vállalkozások 

összefogását előmozdítani, a munkalehetőséget jelentősen csökkenteni. 

A fokozódó gazdasági aktivitás csak a jelenlegi, alacsony környezetterhelés 

megőrzés esetén kínál fenntartható fejlődési lehetőségeket a vidéki térségek, a 

települések számára. Ezért a megvalósuló fejlesztések mindenkor a térség 

környezeti, természeti értékeinek megóvásával kell, hogy párosuljanak. 

Mindazonáltal a sikeres vidéki gazdaság csak szükséges, de nem elégséges 

feltétele a sikeres és élhető települések megteremtésének. Mindehhez szükség 

van még egy innováció-orientált – ám a hagyományokat tiszteletben tartó, 

azokra alapozó – modernizációra az alábbi területeken: 

 szolgáltatások elérésének javítása az új – infó-kommunikációs – 

technológiák felhasználásával, 

 falumegújítás – örökségvédelem, 

 kapacitásfejlesztés, innovatív vidékfejlesztési hálózatok kialakítása. 

A vidéki térségek infrastrukturális – közlekedési, belterületi – fejlesztési 

igényei, valamint a vidéki egészségügyi, oktatási alapszolgáltatások 

finanszírozása az agrár-vidékfejlesztés keretein és lehetőségein is túlmutat, 

így ezen fejlesztések és igények megvalósítása illetve kielégítése csak több 

tárcát és fejlesztési programit átfogó vidékpolitika révén lehetséges.  

A fenti – leginkább fejlesztés orientált – célkitűzések mellett a stratégia a 

helyi közösségek megerősödését, a helyi partnerség kiépülését, a 

szubszidiaritás elvével összhangban a helyi demokrácia megerősítését is célul 

tűzi ki a LEADER elveket követő partnerségek támogatása révén. 
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5. Mezőgazdasági pályázat elektronikus alapon történő 

benyújtásának vizsgálata 

Magyarországon a mezőgazdasággal foglalkozó gazdálkodók széles körű 

támogatásban részesülnek. Az interneten több csatornán hozzáférhetőek a 

pályázati lehetőség, ilyen az fvm, emva, palyazat.eu honlapjai, ezen felül még 

nagyon sok található. Kialakításra kerültek az e-pályázatok. Sokféle 

támogatási igényt és pályázatot interneten keresztül is be lehet adni. Ezért is 

lényeges a vidék infrastruktúrájának fejlesztése. A pályázók elégedettségének 

és a pályázati rendszer hatékony működésének a feltétele, hogy a pályázatok 

egyszerűen és közérthetően legyenek kiírva, ami nem minden esetben valósul 

meg. Ezen, vagyis a pályázati kiírások nyelvezetén kellene finomítani, hogy a 

nem pályázatíró szakember is megértse a támogatás módját, célját és lényeget. 

Az elmúlt évek kedvezőtlen tapasztalatai alapján nem csak a kiírásokat kell 

egyszerűsíteni, hanem az elszámolásokat is valamint a kifizetéseket 

valamilyen szinten gyorsítani kellene. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

már mutat erre irányuló törekvéseket, abban az irányban, hogy a 10 millió 

forint alatti pályázati összegeknél nem kell külön-külön jelentéseket írni, 

hanem elegendő csak a végén elszámolni a felmerült költségekkel. Nem 

szabad azonban elfelejteni, hogy a könnyítések mindig két élű fegyverek, azt 

sem szabad hagyni, hogy a gazdálkodó visszaéljen ezzel. A pályázati rendszer 

minden fázisát, de különösen az elszámolási időszakokat gyorsítja és 

egyszerűsíti az elektronikus, internet alapú, interaktív kommunikáció 

bevezetése.  
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5.1. Kérdőíves elemzés 

A kérdőíves megkérdezés jelentősége abban van a pályázatok területén, hogy 

felmérjük a gazdák igényeit. Meg kell ismerni a véleményüket és biztosítani 

kell, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a pályázati lehetőségeket. 

A kérdőíves módszer hatékony, informatív alkalmazásának két követelménye 

van. Egyrészről meg kell felelni az adott térségben élő gazdálkodó igényeinek 

megfelelő pályázati és támogatási rendszert kell kialakítani. Biztosítani kell új 

pályázati lehetőségeket is. A kérdőívek feldolgozásával nyert információk 

alapján körvonalazni kell a célokat és eszközöket. Másrészről megbízhatónak 

kell lennie, a kérdőíveknek megfelelő számú információt kel tartalmazniuk a 

helyzetkép hiteles megrajzolásához. Legmegbízhatóbb a teljes körű felmérés, 

de ez igen költséges és hosszadalmas, ezért mintavételes módszereket kell 

alkalmazni. A kérdőíves felmérésem csak az internethasználók körében lett 

közzétéve, az internettel nem rendelkezők megkérdezésére nem volt 

lehetőségem. A kérdőíves megkérdezések előnye, hogy mélyebb betekintést 

tesz lehetővé a megkérdezett célcsoport szempontjából. Összekapcsolhatóvá 

tesz bizonyos csoportokat, egy viszonylagosan szélesebb körű ismereteket 

szolgáltat a témáról. 

Azért tartom fontosnak a kérdőíves megkérdezést, hogy a pályázók mennyire 

vannak tisztában a különböző támogatási módokkal, igényelnek e bővebb 

tájékoztatást az őket érdeklő témában. A kérdőíves megkérdezés során 

információhoz jutok, a pályázók összetétele tekintetében. A támogatási 

kérelmek túlnyomó részt internet alapúak, ezért tartottam fontosnak, hogy 

elektronikus formában tegyem közzé az általam elkészített kérdőívet.   

 

Az EMVA Tanácsadó Iroda vezetőjének beleegyezésével összeállítottam egy 

kérdőívet, amivel a támogatási rendszerek hasznosságát és eredményességét, 
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szeretném szemléltetni. A kérdőív felkerült a www.emva.hu honlapra, 

amelyre interneten keresztül lehetett válaszolni. Ezúton is szeretném 

megköszönni az EMVA kft. vezetőjének segítségét és hozzájárulását a 

kérdőív publikálásához. 

A feltett kérdésekkel próbálom megismerni a gazdák tájékozottságát és 

igényeit a mezőgazdasági pályázatokkal kapcsolatban. Az internetes kérdőív 

15 kérdést tartalmaz. Főként arra voltam kíváncsi, hogy az EMVA honlapját 

kik olvassák, milyen pályázati és támogatási elképzeléseik vannak, hol és 

milyen módon szeretnének erről értesülni, és mi a véleményük a különböző 

hivatalok ebben a körben nyújtott tájékoztatásáról. Célcsoportnak tekintem 

azokat az embereket, akik interneten keresztül szeretnének információhoz 

jutni.  A feltett kérdések közül két kérdésre nem érkezett értékelhető válasz, 

egy kérdésre 99%-os, egy kérdésre 98%-os, a többi kérdésre 100%-os 

válaszadási arány teljesült. (maga kérdőív az 1. számú mellékletben található) 

Az általam leglényegesebbnek tartott kérdéseket diagram segítségével 

mutatom be.  

 

2. ábra: Ön milyen szervezeti egységbe tartozik? 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés eredménye 

A válaszok arányából két dologra lehet következtetni. Egyrészt, hogy az 

EMVA honlapját inkább az egyéni gazdák olvassák, ezért az őket érintő 

pályázatok fontosságát kell előtérbe helyezni a honlapon. Másrészt ebből 

Ön milyen szervezeti egységbe tartozik?

51%

25%

8%

17%
Egyéni gazdaság

Gazdasági társaság

Civil vagy érdekképviseleti

szervezet

Tanácsadó
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téves következtetést is le lehet vonni, mert a gazdasági társaságok nem csak 

egy embert képviselnek, lehet, hogy több embert képviselnek összességében 

mint ahányan az egyéni gazdálkodók együttesen válaszoltak. 

3. ábra: Hogyan/Milyen formában szeretne értesülni a támogatási 

lehetőségekről? 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés eredménye 

A következő diagramból kiderül, hogy a támogatási lehetőségek minden 

válaszadót érdekelnek. Legfontosabbnak azt tartanák, ha e-mailben kapának 

tájékoztatást a rájuk vonatkozó támogatásokról. Valószínű azért mert így nem 

kell böngészniük  a weben, mert az néha órákig is eltarthat mire megtalálják 

az őket érintő és érdeklő támogatásokat. Azonban jelentősége van a weben 

való megjelenésnek is. Szükség van szélesebb körű tájékoztatók készítésére, 

valamint előadások tartására. A telefonos megkeresést nem tartják jó ötletnek, 

valószínűleg a sok elfoglaltság miatt nem minden esetben összeegyeztethető a 

telefonálás időpontja.  

 

 

 

 

Hogyan/Milyen formában szeretne értesülni a támogatási 

lehetőségekről?

22%

53%
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6% 2%
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4. ábra: milyen szervezetektől várna el jobb tájékoztatást? 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés eredménye 

A válaszokból számomra az derül ki, hogy a FVMK és a MVH tájékoztatói 

nem teljes körűek, azt még lehet bővíteni. Elképzelhetőnek tartom, hogy a 

gazdák és a gazdálkodók igényt tartanának egy esetleges írott formában 

közérthető nyelven megírt, számukra megfelelő tájékoztató kiadványra, 

amelyre az EMVA alapokból még forrást is lehetne biztosítani. Különös 

hangsúlyt fektetve az őket leginkább érdeklő kérdésekre. Az is kiderült, hogy 

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól és az MVH 

kirendeltségeitől jobb tájékoztatást várnak.  

 

5. ábra: Kitől halott az EMVA-ról? 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés eredménye 
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Az erre a kérdésre adott válaszból kiderül, hogy az EMVA ismertsége 

leginkább az internetezők körébe a legnagyobb, valamint az is kiderült, hogy 

a tanácsadók nem igazán ismertetik meg a gazdákkal az EMVA-t. A szakmai 

körökben viszont az EMVA ismertsége számottevő. 

A fenti kérdőív eredménye alapján szerintem a válaszadók túlnyomórészt még 

nincsenek tisztában az EMVA pályázati rendszerével. A pályázatok iránt 

érdeklődök szívesebben vennék, ha egy esetleges regisztráció után az őket 

érdeklő pályázati lehetőségekről e-maiban kapnának értesítést. A rendelet 

tervezeteket érthetőbb nyelvezeten kellene megfogalmazni. A pontos célok és 

előirányzatok mindenki számára érthetőek legyenek. A gazdálkodók 

szeretnének önmaguk önállóan pályázatot benyújtani, tanácsadó bevonása 

nélkül, mivel a tanácsadó bevonása jelentős anyagi kiadással jár, és ezt nem 

minden gazda engedheti meg magának. Az EMVA jelentőségét jobban 

kellene a médiában reklámozni, több riportot kellene bemutatni, a tv-ben 

rádióban, újságokban a sikeres pályázókkal, hogy mennyire változtatta meg 

mindennapjaikat az új lehetőség. Hazánkban ma még nem teljes az internet 

hozzáférés, a vidéken élő (esetleg tanyán) gazda nem biztos, hogy rendelkezik 

internet hozzáféréssel, ő csak a szomszédtól illetve az írott és látott hírekből 

tájékozódik. Ezt a gazdálkodó kört kellene megközelíteni, hogy ők is 

láthassák a lehetőségeket. Véleményem szerint amennyiben ezek a gazdák 

igénylik, postai úton is tájékoztatást kellene nekik nyújtani. A MVH helyi 

kirendeltségeinek szélesebb körű tájékoztatást kellene nyújtani. Meg kell 

ismertetni a gazdákat az intézet pontozási rendszerével, mert nincsenek vele 

teljesen tisztában. A szakképzett falugazdász hálózatot is bővíteni kell. 
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5.2. EMVA honlap 

Az EMVA honlapja közérthetően egymásra épülve nyújt tájékoztatást. 

Véleményem szerint ebben a témában a legérthetőbb módon és átláthatóan 

mindenre választ talál az érdeklődő. a minket érdeklő kérdésekre azonnali 

választ találunk a gyakran feltett kérdések között, amennyiben nem találjuk 

meg a minket érintő kérdésekre a választ, akkor csak kiválasztjuk, hogy 

melyik témakörbe tartozik és elküldjük kérdésünket az EMVA dolgozói felé. 

Amint a kérdés megválaszolásra kerül a honlapon keresztül bárki számára 

hozzáférhetővé válik.  

Naprakész információkkal szolgál az érdeklődők számára. A nekünk illő 

pályázatok kikeresésében és megírásában is segítséget nyújt. Minden aktuális 

pályázati kiírás megtalálható a honlapon. Az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv valamennyi dokumentuma a megjelenés sorrendjében letölthető erről az 

oldalról is. 

A honlapon regisztrálók a regisztrálás során kiválaszthatják az őket érdeklő 

témákat, amikről a későbbiek folyamán az EMVA Tanácsadó Iroda 

munkatársai a megadott témákkal kapcsolatban e-mail-on keresztül értesítést 

küldenek. 

5.3. E kérelem 

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik valaki az MVH 2008-

ban terület alapú támogatások (egységes terület alapú támogatás), nemzeti 

kiegészítő támogatások, agrár-környezetgazdálkodás, mezőgazdasági 

területek erősítése, stb. tekintetében minden ügyfele számára megteremti a 

támogatási kérelem elektronikus kitöltésének és benyújtásának lehetőségét.  A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gazdálkodók mint ügyfél vagy az általa 

írásban meghatalmazott személy az ügyfélkapun történő bejelentkezés során 

előhívhatja az előző évi kérelmének adatait, amit a telepített kitöltő program 
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segítségével aktualizálhat. A kitöltéskor a program ellenőrzi a formai és 

tartalmi követelményeket, amennyiben hibát észlel kijavítja illetve felhívja a 

figyelmet a hiba kijavítására. Mindezeknek figyelembevételével az 

ügyfélkapun benyújtott nyomtatványnál nem kell aggódnunk, hogy formai 

hiba miatt hiánypótlásra szólítanak fel. Ez a legnagyobb előnye az e-

kérelemnek. Emellett a MVH lehetőséget nyújt a papír alapú támogatási 

igények benyújtására is. A gazdálkodónak kell eldöntenie, hogy milyen 

formátumba kívánja az ügyét intézni. 

Az elektronikus kérelem benyújtás folyamata 

Az ügyfélkapu segítségével az ügyfél, vagy a tanácsadó illetve falugazdász 

azonosítja magát és letölti 2008as területhez kapcsolódó kérelmet. Következő 

lépésben az internetes kérelemkitöltő segítségével aktualizálják az előző évi 

kérelemadatokat 2008-ra vonatkozóan pl.: új parcella felvétele, új parcellarajz 

készítése, stb. A kitöltött kérelmet ügyfélkapun keresztül elektronikus úton 

benyújtják. Véleményem szerint nagyon jó felépítésű ez a program, mivel a 

letöltött kérelem tartalmazza az előző év parcella adatait. Az adatokat 

egyszerűen a 2007-es adatot átírva lehet aktualizálni. A szoftver segítséget 

nyújt abban, hogy felkínálja az ott szükséges kódokat, ami biztosítékot nyújt 

arra, hogy formailag helyesen legyen kitöltve a nyomtatvány. A parcellákhoz 

le lehet tölteni az előző évben benyújtott blokktérképet a parcellarajzokkal, ez 

nagyon nagy segítséget nyújt a 2008-as kérelemben igényelt parcellák 

berajzolásához. A szoftver lehetőséget nyújt az elektronikus parcellarajzolásra 

is. A rajzolás során lehetőség van a berajzolt parcella határát módosítani, a 

parcellaalaprajzokat szerkeszteni. Amennyiben 2008-ban esetleg nem igényel 

arra a parcellára, mint az előző évben, akkor ezt az elektronikus kitöltő 

felületen ki tudja törölni. Amennyiben 2007-hez képest új parcellákra igényel 

támogatást, abban az esetben lehetőség van új sor felvételére. Végül is az 

egész folyamat jól nyomon követhető, amennyiben a gazda saját nevében, 
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saját ügyfélkapus regisztrációval küldi el, akkor semmi egyéb teendője 

nincsen, csak rákattint a véglegesítő gombra és a dokumentum feltöltő 

portálon keresztül feltölti az oldalra. Amennyiben meghatalmazott teljesíti a 

bevallást az is elküldheti interneten keresztül, de minden esetben ki kell 

nyomtatni két példányban, amelyen szerepelnie kell a gazda aláírásának és a 

kitöltő aláírásának is, vagyis a tanácsadónak vagy a falugazdásznak. 

 

Jelenleg a következőkre lehet elektronikus úton támogatást igényelni: 

 Egységes területalapú támogatás; 

 Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti 

támogatás; 

 Energianövények kiegészítő támogatása; 

 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás; 

 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági 

területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó 

támogatás; 

 Kedvezőtlen Adottságú Területeken (KAT) történő gazdálkodáshoz 

nyújtandó kompenzációs támogatás;     

 Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

kompenzációs támogatás; 

 Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítésének 

támogatása; 

 Évelő lágyszárú energiaültetvények telepítésének támogatása. 

Véleményem szerint az elektronikus támogatási igények körét bővíteni 

lehetne. Kisebb volumenű pályázatok benyújtására is lehetőséget kellene 
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teremteni ezen a felületen. A megfelelő pályázati dokumentációkat csokorba 

lehetne kötni és egyszerűsíteni lehetne a pályázat beadását. A kitöltő szoftver 

segítségével minimálisra lehetne csökkenteni a formai hibákat. Az érkeztetési 

igazolásokra sincsen szükség, mert az e-kérelmek és bevallások elektronikus 

időbélyegzőt tartalmaznak, nem lehet a postára fogni a beérkezés csúszását.  

Az elektronikus benyújtás legfőbb előnye a papír alapúval szemben, hogy 

nem enged meg semmiféle formai hibát, papírmentes eljárás környezetbarát 

és költséghatékony. A kitöltéssel kapcsolatos mindennemű problémára 

választ találunk a www.ekerelem.mvh.gov.hu honlapon. Közérthető nyelven 

mindenki számára elérhető, aki internet-hozzáféréssel rendelkezik. Hátránya 

talán az lehet, hogy mindenképpen szükség van internetre, amennyiben nem 

rendelkezik a gazda internet hozzáféréssel meghatalmazást kell adni 

tanácsadónak vagy falugazdásznak amelynek bizonyos költségvonzata is 

lehet. 

A gazdáknak próbálok egy szakértői rendszert létrehozni, amely segítséget 

nyújthat abban, hogy a nekik megfelelő pályázatot kiválasszák.  

5.4. A szakértői rendszer  

Az úgynevezett szakértői rendszerek az információkezelés legfiatalabb 

ágához tartozik. A szakértői rendszerek a tudásalapú rendszerek közé tartozik,  

és könnyen formalizálható, és szabályokkal leírható ismeretanyag esetén 

alkalmazható, és jól strukturálható. A legfőbb feladata a problémamegoldás, 

amit az emberi problémamegoldáshoz hasonlóan próbál megoldani. 

 „A szakértői rendszerek olyan programok, amelyek az ember 

problémamegoldó képességét modellezik.” ( Durkin, 1994) 

Jelenleg ezek a problémamegoldó képességek korlátozottak. A rendszerek 

technikai megvalósításának a problémakör mérete szab határt, és csak 

viszonylag szűk, és jól körülhatárolt körben képese a probléma megoldására. 
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A probléma megoldás általában szakvélemény, tanács, vagy esetlég egy 

konkrét értékelés.  

A szakértői rendszer lényege abban rejlik, hogy egy adott szakterület 

ismeretanyagát felhasználva új gondolatok megvalósítására ösztönöz vagy 

elősegíti azt. A szakértői rendszer kifejezés annyiban félrevezető, hogy nem 

helyettesíthet egy konkrét szakértőt, hanem olyan programok amelyek 

képesek az emberi problémamegoldásokat szimulálni. A szakértői rendszerek 

az alapvető logikai elemekre támaszkodnak és ezeket kezelik (pl.: színek, 

rangsorok).  A gazdasági életben egyre inkább szükség van egy úgynevezett 

információbróker (infóbróker) tevékenységére, ami elviekben azt jelenti, hogy 

nyilvános, bárkinek egyszerűen és az esetek többségében költségmentesen a 

rendelkezésre álló adatok és információk alapján állítja elő megrendelés 

szerinti tudásanyagot. 

„A szakmai és üzleti információk gyűjtését, rendszerbe szervezését és 

szolgáltatását végző szervezettel (egyénnel) az a helyzet: hogy az ő 

szakértelmük magasan értékelt a külső piacok is, „eladható” olyan áron, ami 

fedezhet minden ráfordított költséget. A vállalat számára azonban igazi 

értéket az jelent, hogy ez a szakértelem a vállalati folyamatokba ágyazott, 

több területet érintő tudás, ami gyorsabban célratörőbben, specifikusabban 

érvényesül, és így nagyobb hozzáadott értéket eredményez, mintha a vállalat 

ezt a szakértelmet egy külső, független szolgáltatótól vásárolja meg. Azt 

gondolhatnánk, hogy éppen ezért az ilyen szakértelem nem kihelyezhető: 

valójában azonban létezik olyan megoldás, amely feloldja ezt az 

ellentmondást s a belső és a külső szolgáltató lehetséges előnyeit ötvözve 

nagyobb versenyelőnyhöz juttatja mind a megbízót, mint a megbízottat a saját 

piaci területén”. (Kórody, 2006) Ehhez megfelelő tudású szakembereket kell 

képezni, magabiztos informatikai háttérrel 
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5.4.1 A szakértői rendszer felépítése, működése 

„A felhasználó egy felhasználói felülettel  (user interface) áll kapcsolatban, 

amely a rendszer és a felhasználó közötti dialógust vezérli. A felhasználói 

felület a következtető rendszerhez (inference engine) kapcsolódik. Az 

okoskodás, következtetés (reasoning) lehet adat- vagy célvezérelt. 

A tudásbázis szabályok és állítások gyűjteménye, melyet a tudásmérnök 

(knowledge engineer) tölt fel egy területi szakértő (domain expert) tudásának 

számítógépben tárolható alakra "fordításával" (a szakértői rendszerek - ezidő 

szerint legalábbis - csak egy-egy elég szűk tudományterületet ölelnek fel). 

Fontos, hogy az eredeti és a számítógépes tudás közötti fordítási szakadék 

(semantic gap) a lehető legkisebb legyen. 

Számos szakértői rendszerek készítésére alkalmas keretrendszer (shell) áll a 

felhasználók rendelkezésére, melyben a felhasználói felület, a következtető 

rendszer és a tudásbázis struktúrája adott. Egyes rendszereknél azonban ezek 

a komponensek is többé-kevésbé változtathatók. A fejlesztés, változtatás a 

rendszermérnök (system engineer) feladata. 

A szakértői rendszereknek nem csak biztos állításokat kell kezelniök, mind a 

rendszerbeli tudás, mind a felhasználó válaszai tartalmazhatnak 

bizonytalanságot. Ezt a -100 és 100 közé eső bizonyossági tényezővel (CF = 

certainty factor) írhatjuk le. Az egyszerű állításokon és összefüggéseken kívül 

e rendszerek speciális adatelemeket, összetett és hierarchiákban megjelenő 

vázakat (frame) és aktív u.n. démonokat is tartalmazhatnak.  
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6. ábra: A szakértői rendszerek szerkezete 

Forrás: http://free.x3.hu/vinyisoft/science/mesterseges%20int.pdf 

Alapvető elvárás a szakértői rendszerekkel kapcsolatban, hogy 

következtetéseiket megmagyarázzák, s a modern rendszerek tanulni is képe-

sek.” (Kotsis, 1996) 

A szakértői rendszer működéséhez két fontos elem szükséges. Az egyik a 

tudásbázis, ami a „ HA…. AKKOR….” formájú szabályok, tények, 

objektumok heurisztikák segítségével megfogalmazva tartalmazza a 

problémakör ismeretanyagát. A másik fontos elem a következtető rendszer, 

ami a tudásbázisból automatikusan újabb tényeket vezet le és a felhasználótól 

újabb adatokat kérdez, a logikai következtető módszer segítségével. A 

következtetési lánc végén vagy megadja a megoldást, vagy közli, hogy sajnos 

nincs megoldás.  

 

http://free.x3.hu/vinyisoft/science/mesterseges%20int.pdf
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5.4.2 Szakértői rendszer típusai 

• A szabályalapú szakértői rendszer: A munkamemória és a tudásbázis 

alapján határoz meg újabb ismereteket. A munkamemóriában vannak a 

problématerület tényei , a tudásbázis a szabályokkal megfogalmazott 

ismereteket tárolja. 

• Frame-alapú szakértői rendszer: Egy adatstruktúra, amely az objektum 

összes adatát, a hozzá tartozó eljárásokkal együtt tartalmazza 

• Hibrid rendszerek : Az előbb említett két szakértői rendszer 

összekombinálásával alakult ki. 

• Induktív rendszerek: Ebben a rendszerben az eredményt egy végleges 

példahalmaz tartalmazza, mely a példákból szabályokat állít elő. 

• Blackboard rendszerek: Egy adat struktúra, melynek használatát külön 

kell szabályozni. A különböző különálló modulok közös 

munkamemórián keresztül kommunikálnak.  

5.4.3 Szakértő rendszer problématípusok 

Szakértő rendszer típusok (klasszikus osztályzás szerint): 

  

 - interpretáció 

 - előrejelzés 

 - diagnózis 

 - objektumtervezés 

 - tevékenységtervezés 

 - őrzés/monitorozás 

 - hibaelhárítás 

 - javítás 
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 - oktatás 

 - szabályozás 

 

A szakértői rendszerek előnyei: 

- Pótolják a szakértő hiányt 

- A szakértő képességeit növelik 

- A szakértelmet megőrzik 

- A szakértő produktivitását fokozzák 

- A tárgyterület változásait jól követik 

- A tanácsadásban mindig következetesek 

- Mindig rendelkezésre állnak 

- Tudnak dolgozni részleges és nem teljes adatokkal is 

- Eredményüket képesek megindokolni 

- Gyorsabban ad megoldást mint az ember 

- Többféle problémát is meg tud oldani egymás után 

- Nincsenek helyi, időbeli korlátai 

 

A szakértői rendszerek hátrányai: 

- Válaszaik nem mindig helyesek 

- Nincs hétköznapi józan eszük 

- A fejlesztés gyakran évekig tart 

- Az ismeretszerzés bonyolult folyamat 

- Ismereteik egy adott szűk tárgyterületről származnak  

- Nem veszi észre a határait 
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5.5. Egy konkrét szakértői rendszer offline bemutatása 

Az információszolgáltatás offline rendszerű megközelítése a klasszikus 

szakértői megbízáson keresztül a fogyasztói igények kérdőíves felmérésén 

alapszik. Ennek lényege, hogy viszonylag egyszerű, mindenki számára 

érthető hétköznapi kérdések megválaszolásával (input) a felhasználó egy 

objektív felhasználó javaslathoz jut (output), majd a szakértő által felállított 

rendszer adatbázisából kiolvasva a kínálat aktuális lehetőségeit mutatja meg. 

Ezeknek a segítségével lehet virtuális módon ingyenesen, a lehető 

legrövidebb idő alatt szakértői tanácsadáshoz jutni. 

 

Az előbbiekben  ismertetett kérdőívre adott válaszok alapján szeretnék 

létrehozni egy szakértői rendszert, amely segítséget nyújt a gazdáknak a 

támogatásra való jogosultság tekintetében.. A szakértői rendszerem célja: 

Közérthető módón segíteni a jogszabályok közötti eligazodásban. 

 

5.6. Támogatási lehetőségek pozicionálása 

Problémafelvetés: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok és 

támogatások sokrétűsége miatt javítani szeretnék a szolgáltatáson. Jelenleg, a 

baromfi és sertés támogatások odaítélésének feltételeit próbálom egyszerűbb, 

és közérthetőbb módon közvetíteni a gazdák és a jogszabályok között.  

 

A rendszer alapvető célja, hogy segítséget nyújtson a gazdáknak, és 

megkönnyítse a dolgukat, hogy ne kelljen elmerülniük a jogszabályok 

rengetegébe, akik a baromfi- és a sertéstartás után támogatást szeretnének 

igényelni. A modulnak a lényege, hogy tanácsot ad a felhasználónak, 

amennyiben megfelel az előírt jogszabályban szereplő feltételeknek, akkor 

jár-e Neki támogatás és, ha igen akkor milyen mértékben. 
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5.6.1 A baromfi támogatás odaítélésének feltételeiről szóló szakértői 

rendszer kérdési 

 Mire igényelne támogatást? 

o növendék csirke 

o szabadtartásos csirke és gyöngyös 

o pecsenyeliba 

o növendék liba 

o fiatal liba 

o hízott liba 

o pecsenyekacsa 

o növendék kacsa 

o hízott kacsa  

o növendék pulyka 

 

 Ön biztosítja a takarmányok nem kívánatos anyagtartalmának 

mentességét? 

o Igen 

o Nem 

 

 Biztosítja a mechanikai sérülések mellőzését? 

o Igen 

o Nem 

 

 Ön biztosítja az állatok számára a kíméletes állatmozgatást és szállítást? 

o Igen 

o Nem 
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  Ön biztosítja az állati fehérje mentes takarmány használatát? 

o Igen 

o Nem 

 

  Ön biztosítja a takarmányhoz az ivóvíz minőségű vizet? 

o Igen 

o Nem 

 

  Ön kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási, adósságrendezési, vagy 

végelszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt, és jogerős határozatban 

megállapított, jogosulatlanul igénybevett agrár- vagy agrár-

vidékfejesztési támogatásból eredő tartozása nincs. 

o Igen 

o Nem 

 

  Ön vállalja az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó tevékenység 

legalább öt éven át történő folytatását? 

o Vállalom 

o Nem vállalom 

 

  Ön részt vesz a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által 

működtetett Tenyészet Információs rendszerében és Baromfi 

Információs rendszerben? 

o Igen 

o Nem 
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5.6.2. A baromfi támogatás odaítéléseinek feltételeiről szóló szakértői 

rendszer működése 

7. ábra: A baromfi támogatás odaítélésinek feltételeiről szóló szakértői 

rendszer offline részlete az Excel tervező nézetében 

 

 

Forrás: Saját munka 

 

A fenti felhasználói igényeket felmérő kérdéssor és ábra alapján a kérdésekre 

adható válaszlehetőségek szorzatából: 2
8 

x 10= 2560 szakértői tanácsadási 

lehetőséget rejt a kombinatorikai tér. 

 

Input attribútumok: 

- Mire igényel támogatást 

- Ön biztosítja a takarmányok nem kívánatos anyagtartalmának mentességét 

- Biztosítja a mechanikai sérülések mellőzését 

- Ön biztosítja az állatok számára a kíméletes állatmozgatást és szállítást 

- Ön biztosítja az állati fehérje mentes takarmány használatát 

- Ön biztosítja a takarmányhoz az ivóvíz minőségű vizet 

- Ön kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási, adósságrendezési, vagy 

végelszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt, és jogerős határozatban 
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megállapított, jogosulatlanul igénybevett agrár- vagy agrár-vidékfejesztési 

támogatásból eredő tartozása nincs. 

- Ön vállalja az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó tevékenység 

legalább öt éven át történő folytatását? 

- Ön részt vesz a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által működtetett 

Tenyészet Információs rendszerében és Baromfi Információs rendszerben? 

 

8. ábra: Az input attribútumokból generált kód egy része az Excel tervező 

nézetében 

Forrás: Saját munka 

 

Output attribútumok: 

- Támogatásra való jogosultság 

- Támogatás mértéke 
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9. ábra: A szolgáltatás online felülete 

Forrás: saját munka  http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0006_hk 

 

 

 

 

 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0006_hk
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5.6.3 A sertés támogatás odaítélésének feltételeiről szóló szakértői 

rendszer kérdési: 

 Ön rendelkezik az előírtnál legalább 10%-al nagyobb férőhellyel? 

o igen 

o nem 

 

 Naponta biztosít az állatok számára 9órán át természetes, vagy 11 órán 

át mesterséges fényt? 

o Igen 

o Nem 

 

 Biztosítja a takarmányhoz az ivóvíz minőségű vizet? 

o Igen 

o Nem 

 

 Ön biztosítja a megfelelő almozást? 

o Igen 

o Nem 

 

  Ön biztosítja a megfelelő mikroklímát? 

o Igen 

o Nem 

 

  Ön biztosítja a természetes feltételt a tartási rendszerben? 

o Igen 

o Nem 
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  Ön kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási, adósságrendezési, vagy 

végelszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt, és jogerős határozatban 

megállapított, jogosulatlanul igénybevett agrár- vagy agrár-

vidékfejesztési támogatásból eredő tartozása nincs. 

o Igen 

o Nem 

 

  Ön vállalja az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó tevékenység 

legalább öt éven át történő folytatását? 

o Vállalom 

o Nem vállalom 

 

  Az Ön jószága rendelkeznek ELAR számmal? 

o Igen 

o Nem 

5.6.4 A sertés támogatás odaítéléseinek feltételeiről szóló szakértői 

rendszer működése 

10 ábra: A baromfi támogatás odaítélésinek feltételeiről szóló szakértői 

rendszer offline részlete az Excel tervező nézetében 

 

Forrás: Saját munka 
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A fenti felhasználói igényeket felmérő kérdéssor és ábra alapján a kérdésekre 

adható válaszlehetőségek szorzatából: 2
9
 = 512 szakértői tanácsadási 

lehetőséget rejt a kombinatorikai tér 

Input attribútumok: 

- Ön rendelkezik az előírtnál legalább 10%-al nagyobb férőhellyel?  

- Naponta biztosít az állatok számára 9órán át természetes, vagy 11 órán 

át mesterséges fényt?  

- Biztosítja a takarmányhoz az ivóvíz minőségű vizet?  

- Ön biztosítja a megfelelő almozást?  

- Ön biztosítja a megfelelő mikroklímát?  

- Ön biztosítja a természetes feltételt a tartási rendszerben?  

- Ön kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási, adósságrendezési, vagy 

végelszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt, és jogerős határozatban 

megállapított, jogosulatlanul igénybevett agrár- vagy agrár-

vidékfejesztési támogatásból eredő tartozása nincs.  

- Ön vállalja az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó tevékenység 

legalább öt éven át történő folytatását?  

- Az Ön jószága rendelkeznek ELAR számmal? 
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11 ábra: Az input attribútumokból generált kód egy része az Excel tervező 

nézetében 

Forrás: Saját munka 

  

Output attribútumok: 

- Támogatásra való jogosultság 

- Támogatás mértéke 
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12 ábra: A szolgáltatás online felülete: 

Forrás: saját munka, http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0006 

 

 

 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0006
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5.6.4 A két rendszer működésének a lényege 

A felhasználói felületen a legördülő menük segítségével a felhasználó válaszol 

a feltett kérdésekre és az alapján a rendszer a háttérben kialakított 

programozás segítségével egy választ generál. 

Mind  a két esetben a szakértői rendszer két részből áll: 

 Az egyik felület, ami a felhasználó számára van kialakítva, és amelynek 

a struktúrája átmentésre kerül az online változatba,  

  A másik felület a szakértői felület, amely a felhasználói igényekre 

adott megoldások lehetőségeit tartalmazza.  

Jelen adatbázisok megjelenésének dátuma: 2009. április 24., természetesen, 

ahogy jogszabály módosítás történik, vagy egyéb változás az könnyen 

frissíthető jelen rendszerünkben 

 

A rendszer használata 

A rendszer használatához, nem kell mást tenni, csak a megadott kérdésekre a 

lehetőségek közül választani és a végén megnyomni az "Ön jogosult-e sertés 

támogatásra" illetve az „Ön jogosult-e baromfitámogatásra” gombot. Ez után 

a rendszer máris kiadja, hogy jogosult-e, ha igen milyen mértékben, ha nem 

akkor pedig a felhasználó kap egy indokot, hogy miért nem jogosult. A 

rendszernek csak egy feltétele van, hogy minden mezőt ki kell tölteni, 

különben a robotszakértő nem tudja értékelni a válaszokat. Amennyiben nincs 

minden válasz megadva a rendszer hibaüzenetet küld, hogy minden mezőt ki 

kell tölteni. Amennyiben a kérdések és a válaszopciók nem lennének érthetők 

a Felhasználó számára, úgy a kérdések mellett helyzet-specifikus súgó áll 

rendelkezésre. A súgót a kérdés elején látható „help”-re kattintva érheti el a 

felhasználó. 
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5.6.5 Szakértői rendszerek katalogizálása 

Miután elkészültem a két szakértői rendszerrel felvetődött az a probléma, a 

rengeteg szakértői rendszer között közös kapcsolódási pontokat kell keresni. 

Ennek érdekében gondoltam arra, hogy érdemes katalogizálni a szakértői 

rendszereket.  A katalógusban jelenleg még csak azok a szakértői rendszerek 

vannak figyelembe véve, amelyek a www.miau.gau.hu honlapon 

megtalálhatóak. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a jövőben egyre 

kevesebb klasszikus szakkönyv/dokumentum és egyre több 

adatbázis/szakértői rendszer jelenik meg. 

 

A navigációs projekt célja a létezhető szakértői rendszer-variánsok feltárása 

(vö. genetikai potenciál), ill. a még hiányzó, de létezhető kategóriák 

vizualizálása a leendő fejlesztők felé. A célcsoportot mindaddig, míg a már 

létező szakértői rendszerek száma kevés, a leendő fejlesztők jelentik, azonban 

a katalogizált elemek száma előbb-utóbb eléri a kritikus tömeget 

(tartalomfüggően előbb vagy utóbb), s onnantól már a szakértői rendszerek 

között eligazodni kívánók teszik ki a felhasználók zömét. 

5.6.5.1 Kiindulási helyzet (alternatív megoldások) 

1. keresőgépek (pl. google): szabadszavas keresés, mely a szolgáltatások 

kulcsszavait képes beazonosítani, de a szolgáltatás jellegét nem, lévén 

ez szavakban nem ölt feltétlenül testet (pl. bizalmi szint) 

2. INFO-PERISZKÓP (menüvezérelt navigáció, startlap.hu, hivatkozás-

katalógusok), mely tetszőleges (kihagyás- és átfedés-mentes 

opciólistákat és zárt kombinatorikai teret nem produkáló, ad hoc 

csoportokat képez) 

3. OSIRIS (könyvtári katalógusok, tezaurusz-ok), melyek 

fogalomkészlete ismét csak ad hoc, azaz kihagyás- és átfedés-mentes 

http://www.miau.gau/
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opciólistákat és zárt kombinatorikai teret nem produkáló. [Annyi 

kiegészítéssel, hogy a 2. és a 3. tartalmilag lényegében ugyanaz, az 

OSIRIS – pl. a bejegyzések adatlapja révén – valóban közelebb áll 

valamivel a könyvtári katalógusokhoz.] 

4. Szakértői rendszer jellegű csoportosítás, milliárdnyi, elvileg létező 

objektum-típus definiálására, mely fa-szerkezet egyes levelei/ágai 

lehetnek esetlegesen technikailag nem létezők, vagy adhatnak 1-több 

találatot, ill. lehet a találatok száma nulla (létező vagyis logikailag 

lehetséges, de még nem létrehozott szolgáltatás, ami a fejlesztők 

számára innovatív jelzés). 
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13. ábra: A navigációs rendszer offline felülete 
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Forrás:Saját forrás,http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs_navi 

Az alábbi szolgáltatás keretében a kérdések mentén lehetséges szakértői 

rendszer variánsok közül a katalogizált és létező szolgáltatások elérhetőségi 

adatai nyerhetők ki. A szolgáltatás abban különbözik egy könyvtári 

tezaurusztól, hogy az itt felvázolt kérdések kihagyás- és átfedés-mentes 

válaszlistáinak (szinte) minden variációja létező szolgáltatást enged 

feltételezni. 



 

82 

 

5.6.5.2 A szakértői rendszerek adatlapja 

A 2009-ben elkészült szakértői rendszerek, amelyek a My-x honlapra 

felkerültek, a felhasználói felületen, ahogy az előzőekben bemutatott baromfi 

és sertés támogatásáról szóló szakértői rendszer is rendelkezik egy adatlappal, 

mely alapján meg lehet tudni, hogy a szakértői rendszerek katalogizálásánál 

milyen feltételek mellett jutunk el a keresett szakértői rendszerhez. 

14. ábra: A szolgáltatás adatlapja 

Forrás: Saját forrás, http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=al_exs0006 
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5.6.6 A szakértői rendszerek felhasználói felületének kialakítása 

Az általam elkészített szakértői rendszerek online változata Javascript 

programnyelven készült.  Ezt a programnyelvet a Netscape fejlesztette ki. Ez 

egy olyan parancsnyelv, amely segítségével létrehozhatunk interaktív Web-

oldalakat. Ehhez a programnyelvhez, egy Javascriptet „értő” böngészőre van 

szükség. „A JavaScript egy HTML oldal minden elemét, és a böngésző 

ablakát is objektumként kezeli. Minden ilyen objektum rendelkezik 

tulajdonságokkal (adatmezőkkel) és megfelelő függvényekkel, amelyeken 

keresztül az oldal szinte minden tulajdonságát megváltoztathatjuk, a böngészô 

egyes részeit programozhatjuk. A böngészô ablaka a JavaScript szemszögéből 

egy ún. window objektum (window-object). Ez bizonyos elemeket tartalmaz, 

mint például a státuszsort. Az ablak belsejébe HTML oldalt tölthetünk, amit a 

JavaScript a document objektumon keresztül kezel. A document objektum az 

aktuálisan betöltött oldalt kezeli, és ezáltal egyike a leggyakrabban használt és 

legfontosabb objektumoknak. Segítségével módosíthatjuk az oldalunk 

megjelenését” (http://www.freeweb.hu) 

Azért ezt a programnyelvet választottam, hogy egyszeri letöltés után online 

kapcsolat nélkül is szabadon lehessen használni. 

Magát a programozást a Windows saját szerkesztőprogramjával oldottam 

meg, az úgynevezett jegyzettömbben. 

5.7 Következtetések, javaslatok 

A baromfi- és sertés támogatás odaítéléséről szóló szakértői rendszerek 

megkönnyítik az ezzel foglalkozó gazdák eligazodását, ezzel időt spórolva, 

hogy ne kelljen az összes rendeletet és jogszabályt végigolvasniuk. 

Vízió: Ilyen rendszer készítése a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben 

megtalálható összes támogatási lehetőségről. A jövőben olyan szakértők 

alkalmazása, akik a minisztériumból kikerülő jogszabályokat, egyből egy 
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szakértői rendszer segítségével közvetítik a gazdáknak, illetve a meglévő 

rendszerek frissítése jogszabályváltozás esetén 

A szakértői rendszerekben történő eligazodást segítő navigációs rendszer 

keretében egyszerűbb megtalálni egy olyan szolgáltatást, ami minket érdekel, 

nem kell felesleges szolgáltatásokkal az időt pazarolni, ami nem az általunk 

keresett problémára ad megoldást.  

Vízió: A következő diák/hallgató-generációnak arra kellene törekedni, hogy 

minél több szakértői rendszert gyártson, amivel eléri, hogy majdnem minden 

lehetőségre érdemleges választ adjon ki a navigációs rendszer. Emellett a már 

meglévő és javítható szakértői rendszerekben az elődök által elkövetett 

esetleges hibákat ki kell javítani. A beállított legördülő-kombinációk 

többségére „nincs ilyen szakértői rendszer” választ kap  cél lenne ezek 

csökkentés, és lehetővé tenni, hogy a felhasználó csak a létező szakértői 

rendszerek között kereshessen 
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Összefoglalás (annotáció) 

Magyarországon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok igen széles 

palettája megtalálható. Az Unióhoz való csatlakozás széles körű támogatást 

biztosított számunkra. A mezőgazdaság egészére érezhető fellendülést hozott. 

Dolgozatomban bemutatásra kerültek a pályázati rendszerek az Uniós 

csatlakozás előtti időktől kezdve. Véleményem szerint a mainál szélesebb 

körben kellene a gazdákat tájékoztatni az általuk igénybe vehető 

támogatásokról és a pályázati lehetőségekről. Az elmúlt években láthatóan 

közelebb került a vidék a városokhoz, a nagy infrastrukturális fejlesztéseknek 

köszönhetően. Lassan Magyarországot átívelő autópályák épülnek, amelyek 

jobban összekapcsolják a termelőket és a fogyasztókat. Környezetvédelmi 

szempontból még nagyon sok javítani való van, de ehhez is nagyon sok 

segítséget nyújtanak az Unió által biztosított források, különös tekintettel a 

bioenergia felhasználására, mely ma még Magyarországon igen csak 

gyerekcipőben jár. Nagyon nagy még a lemaradásunk az Uniós 15-el 

szemben. Kidolgozásra került egy egységes mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

stratégia, melynek minden elemét tartalmazza az Új Magyarország és 

Vidékfejlesztési Terv. Az egységes pályázati és támogatási rendszereket a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) koordinálja, amely 

közvetlenül a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 

felügyelete alá tartozik. 

 

A 2004. május 1-i csatlakozás után Magyarország is részesül az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA). Az alapokhoz való 

hozzájutást segíti az EMVA tanácsadói iroda, amely hathatós segítséget tud 

nyújtani a gazdáknak ahhoz, hogy minél jobban ki tudják használni a 

különböző támogatási formákat és pályázatokat. Az EMVA honlapja minden 

mezőgazdasági gazdálkodó és vidékfejlesztési szakember számára segítséget 
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nyújt. A vidéki ember számára fontos a saját kulturális örökségének 

megőrzése, hagyományainak továbbvitele, mely fejlesztéséhez szintén 

segítséget ad az EMVA.  

 

Dolgozatomban megpróbálok rávilágítani arra, hogy milyen fontos szerepe 

van annak, hogy a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben mindenki 

megtalálja a számára megfelelő pályázatot és támogatási rendszereket. A 

különböző támogatási formák nagyon széles palettája megtalálható, de nem 

biztos, hogy mindig eljut pont ahhoz a gazdához, akinek a legnagyobb 

szüksége lenne rá, aki ésszerűen fel tudná használni.  Ehhez kapcsolódóan az 

EMVA honlapjának segítségével végzett kérdőíves felmérés rávilágít arra, 

hogy nem minden esetben egyszerű a pályázatok megtalálása, a testreszabott 

támogatások felismerése. Az elektronikus támogatások benyújtása sok 

esetben nehézséget okoz a gazdáknak, talán azért, mert nincs kellő 

informatikai tudásuk. 

 

A felmérésből leszűrt információkra alapozva összeállítok egy szakértői 

rendszert, amely segítséget nyújt a támogatási lehetőségek egyszerűbb 

megtalálására különös tekintettel a baromfi- és sertés támogatásokra. Ahhoz 

próbálok segítséget nyújtani, hogy a gazdának ne kelljen az összes 

jogszabályt végigolvasniuk. A szakértői rendszer összeállításánál számomra 

fontosnak tartott egyszerű kérdések megválaszolása után a rendszer 

használója információt kap arra vonatkozóan, hogy milyen támogatásra 

jogosult és annak mértékéről. Az egyetemi hallgatók által elkészített szakértői 

rendszerek könnyebb megtalálása érdekében készítettem el egy navigációs 

rendszert, ami katalogizálja a különböző szakértői rendszereket, ezzel 

megkönnyítve, hogy a felhasználó megtalálja az őt érdeklő szakértői 

rendszert. 
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Mellékletek 

1. melléklet 

Kérdőív 

Válaszadók száma: 207 

 

Kérdések: 

 

1. Ön (207/207, válaszadás 100%) 

a. Egyéni gazdaság (vállalkozó, őstermelő, családi gazda) (113/223, 

51%) 

b. Gazdasági társaság (55/223, 25%) 

c. Civil, vagy érdekképviseleti szervezet (17/223, 8%) 

d. Tanácsadó (38/223, 17%) 

 

2. Regisztrált-e pályázati figyelésre? (207/207, válaszadás 100% 

a. Igen (147/207, 71%) 

b. Nem (60/207, 29%) 

 

3. Hogyan/Milyen formában szeretne értesülni a támogatási lehetőségekről? 

(206/207, válaszadás 100%) 

a. Tájékoztatók, előadások (80/358, 22%) 

b. E-mail (190/358, 53%) 

c. Web (63/358 17%) 

d. Telefon 20/358, 6%) 

e. Egyéb (6/358, 2%) 

 

4. Milyen jellegű információkról szeretne olvasni, hallani? (0/207, válaszadás 

0%) 
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5. A támogatás igényléssel kapcsolatosan, mi érdekli leginkább Önt? (207/207, 

válaszadás 100%) 

a. Szükséges dokumentumok listája (113/426, 27%) 

b. Támogatási feltételek (177/426, 42%) 

c. Támogatási igénylések meghirdetésének időpontja (136/426, 32%) 

 

6. Mennyire találja áttekinthetőnek a rendelet tervezeteket? (207/207, 

válaszadás 100%) 

a.  1-egyáltalán nem (8/207, 4%) 

b.  2-nem nagyon (29/207, 14%) 

c.  3-közepes mértékben (100/207, 48%) 

d.  4-eléggé (68/207, 33%) 

e.  5- teljes mértékben (2/207, 1%) 

 

7. Volt-e AVOP pályázata? (202/207, válaszadás 98%) 

a. Igen (147/207, 34%) 

b. Nem (134/2072, 66%) 

 

8. Milyen szervezetektől várna el jobb tájékoztatást? (205/207, válaszadás 

99%) 

a. Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (143/406, 35%) 

b. MVH kirendeltségei (125/406, 31%) 

c. MVH Központi ügyfélszolgálat (44/406, 11%) 

d. Sajtó(35/406, 9%) 

e. Főiskolák, egyetemek (2/406, 0%) 

f. Szakmai szervezetek (57/406, 14%) 
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9. Mennyire ismeri az intézkedések pontozási rendszerét? 206/207, válaszadás 

100%) 

a. 1-Nem ismerem (46/206, 22%) 

b. 2-Valamenyire ismerem (127/206, 62%) 

c. 3-Jól ismerem (33/206, 16%) 

 

10. Mennyire van tisztában a támogatás igényléséhez kapcsolódó szankciókkal? 

(207/207, válaszadás 100%) 

a. 1-Nem vagyok vele tisztába (37/207, 18%) 

b. 2-Közepesen (104/207, 50%) 

c. 3-Tisztába vagyok vele (66/207, 32%) 

 

11. Helyesnek tartja-e. hogy a támogatás igénylése nem folyamatos, hanem 

időhöz kötött? (200/207, válaszadás 100%) 

a. Igen (82/206, 7%) 

b. Nem (124/206, 60%) 

 

12. Kitől hallott az EMVA-ról? (207/207, válaszadás 100%) 

a. TV, rádió (23/330, 31%) 

b. Internet (132/330, 40%) 

c. Szakmai körökből (103/330, 31%) 

d. Szállító, kivitelező (3/330, 1%) 

e. Tanácsadó (36/330, 11%) 

f. Egyéb (33/330, 10%) 

 

13. Mire nyújtana be pályázatot 2008-ba? 

a. Gép beszerzés (119/373, 32%) 

b. Állattenyésztés (67/373, 18%) 

c. Mikrovállalkozások (36/373, 10%) 

d. Fiatal gazdálkodók (80/373, 21%) 

e. Egyéb (71/373, 19%) 
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14. Milyen gyakran nézi a www.emva.hu weboldalt? (206/207, válaszadás 

100%) 

a. Naponta (72/210, 34%) 

b. Hetente (107/210, 51%) 

c. Havonta (7/210, 3%) 

d. Alkalmanként (24/210, 11%) 

 

15. Van-e fejlesztési javaslata a weblappal kapcsolatban? (0/207, válaszadás 0%) 
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2. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Vékony Viola a Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Informatikus és szakigazgatási agrármérnök 

szak, nappali tagozatának végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a „ 

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelés online szakértői 

rendszerrel – különös tekintettel az állattenyésztésre”címmel védésre 

benyújtott szakdolgozatom saját munkám eredménye, melynek elkészítése 

során a felhasznált irodalmakat korrekt módon kezeltem. 

 

 

 

Gödöllő, 2009.09.25. 

 

 

 

 

      ……………..………………………… 

             a hallgató aláírása 
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3. melléklet 

 

 

A SZAKDOLGOZAT RÖVID BEMUTATÁSA 

 

 

Készítette: Vékony Viola 

A szakdolgozat címe: Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások 

kezelése online szakértői rendszerrel – különös tekintettel az állattenyésztésre 

Belső konzulens neve, beosztása: Dr Tóth Tamás, egyetemi docens 

Külső konzulens neve, beosztása: Vulcz László, vidékfejlesztési 

támogatások igazgatója 

 

Kulcskifejezések: 

Mezőgazdaság áttekintése. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok 

kezelése. Baromfi- és sertés támogatás odaítéléséről szóló szakértői rendszer 

bemutatása. Szakértői rendszerek katalogizálása.  

A dolgozat rövid leírása: 

A dolgozatom első felében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok, 

támogatások fontosságát vizsgálom. A dolgozat másik felében az általam 

elkészített kérdőíves elemzés során levont következtetés alapján készített 

baromfi- és sertés támogatás odaítéléséről szóló szakértői rendszereket 

részletesen elemzem. Majd a dolgozat végén egy úgynevezett navigációs 

rendszer ismertetésére kerül sor, ami a szakértői rendszerek katalogizálását 

takarja, és segíti a felhasználót, hogy megtalálja az őt érdeklő szakértői 

rendszert.  
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4. melléklet 

 

 

IGAZOLÁS 

 

 

A hallgató neve: Vékony Viola 

 

A belső konzulens neve, beosztása: Dr. Tóth Tamás, egyetemi docens 

 

Nevezett hallgató a 2009/2010-es tanévben a szakdolgozatának készítése 

során a konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített szakdolgozatát 

„Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői 

rendszerrel – különös tekintettel az állattenyésztésre” címmel bemutatta és 

annak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával 

egyetértek. 

 

 

 

Gödöllő, 2009. 09. 25 

 

 

    ……….……………………………. 

         a konzulens aláírása 

 

 


