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„… a versenyelőny a globális
gazdaságban egyre inkább olyan
lokális tényezőkből fakad, mint a
tudás, a kapcsolatok vagy a
motiváció,
amivel
a
távoli
vetélytársak nem rendelkeznek.”
Michal Porter (1998)

1. BEVEZETÉS
A disszertáció az utóbbi években felhasznált uniós és hazai források
hasznosulását vizsgálja hazánk vidéki térségeiben, kiemelten a Déldunántúli Régióban, összefüggésben a támogatási forrásokat nyújtó
programok kritikus elemzésével.
Az Európai Unió mezőgazdasági politikája a létrejötte óta folyamatos
átalakuláson megy keresztül. A munkahelyek és a megfelelő mennyiségű
élelmiszer biztosításán túl egyre inkább előtérbe került a környezet
védelme, az élelmiszeripari termékek iránti minőségi igény, a termelés
hatékonyságának növelése, a vidéki táj képének és az adott térség
kulturális identitásának, értékeinek és örökségének a megőrzése is, ezáltal
a népesség helyben tartása. Napjainkra kiemelten hangsúlyt kapott a
versenyképesség javítása, nemcsak az agrárpolitikán belül, hanem az
Unió hosszú távú stratégiai dokumentumaiban, átfogó fejlesztési
elképzeléseiben is.
A vidéki térségek fejlesztése érdekében készült különböző programok
az 1980-as évek végéig elkülönült, ágazatonkénti (mezőgazdasági,
oktatási, kulturális, egészségügyi, infrastrukturális, vállalkozás-fejlesztési
stb.) támogatásra koncentráltak, s nem jelentek meg integráltan, egymást
segítve az adott térségekben. E programok keretein belül a helyi
támogatottak kiválasztása egy felülről lefelé irányuló rendszerben, az
adott elképzelés összefüggéseiből kiszakítva történt. Nem ösztönözték a
helyi fejlesztés közreműködőit arra sem, hogy megszerezzék a térségek
fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásához és azok megvalósításához
szükséges ismereteket, képességeket, készségeket.
Az 1990-es évektől kezdve felismerték a korlátlan növekedés helyett a
fenntartható fejlődés jelentőségét, figyelembe véve a vidéki térségek
környezeti, gazdasági, szociális és kulturális dimenzióit is. Új, innovatív
fejlesztési módszerek kidolgozására került sor, bevonva a helyi
közösségeket is a megoldások keresésébe.
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Az előzőekben vázoltakkal összefüggésben a kutatási téma aktualitása
egyrészt abból adódik, hogy a vidékfejlesztés az Európai Unió fejlesztési
dokumentumaiban – a reformfolyamatok következtében – fokozottan
előtérbe került. A vidékfejlesztés a Közös Agrárpolitika második
pillérévé vált, és egyre nagyobb szerepet kapnak a nem termelési – vagyis
a táj- és természetgazdálkodási, szociális, foglalkoztatáspolitikai
szolgáltatási – feladatok.
J. Delors megállapítása szerint „a vidékfejlesztési politika napjainkban
kulcsfontosságú elemévé vált a gazdasági és társadalmi kohéziónak,
kiteljesítve a vidéki területek hármas – termelői, társadalmi és
környezetvédelmi – funkcióját” (Situation and Outlook, 1997).
Az agrárreformok szándéka szerint fokozódó hangsúlyt kap a
vidékfejlesztés az agrártámogatásokon belül. A hosszú távú
célkitűzésekben a piaci és a közvetlenül termékhez kötődő támogatások
fokozatosan csökkennek, helyüket a termelés szerkezeti átalakítását
ösztönző, valamint a környezeti és vidékfejlesztési feladatokra közvetlen
formában nyújtható támogatások veszik át. A tendenciát erősíti a
világkereskedelmet szabályozó szervezet (WTO) politikája is. Mindezen
törekvések azonban a támogatási összegek változásaiban még nem
tükröződnek markánsan. Pedig az egyre jobban leszakadó, egyre
elmaradottabb és komplex problémákkal terhelt vidék számára
létfontosságú a mielőbbi beavatkozás, a felzárkóztatás segítése, de
legalább a további leszakadás megakadályozása.
Ennek kapcsán a disszertációban górcső alá kerülnek az uniós és hazai
vidékfejlesztési törekvések, valamint a következő tervezési időszak
elképzelései.
A kutatási téma időszerűsége másrészt az eddig lezajlott programok
értékelésének és a tapasztalatok levonásának szükségességéből
következik.
Az Európai Unió támogatásokat csak programozás mentén történő
fejlesztésekhez nyújt. Az alapelv lényege, hogy ne egy-egy projektet
(azaz egy-egy létesítményt, egy-egy akciót) támogassanak, hanem egy
adott terület egészének, vagy meghatározott alrendszerének fejlődését
befolyásoló hosszabb távon érvényesülő komplex programokat
(Rechnitzer J., 1998).
A programozás elkerülhetetlen eleme az értékelés, mely magában
foglalja a források hasznosulásának vizsgálatát, ezáltal állapítható meg a
kitűzött célok elérésének hatékonysága és fogalmazhatók meg javaslatok
az esetleg szükséges módosításokra vonatkozóan.
A kutatás alapját képezi az eddigi vidékfejlesztési programok által
felhasznált források hasznosulásának vizsgálata, amit összefüggéseiben
6

még nem értékeltek hazánkban, viszont a jövőben – a programozás
részeként – kötelező feladata lesz a szaktárcáknak, nemcsak a
vidékfejlesztési, hanem az ágazati programok esetében is.
A harmadik szempont, mely igen aktuálissá teszi a vizsgált témakört,
az a LEADER szemlélet előtérbe kerülése az Unió fejlesztéspolitikájában.
A szemlélet lényege az innovatív, integrált, ágazatközi megközelítésű,
alulról induló, partnerségben megvalósuló kezdeményezések támogatása,
az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, összességében a
vidék gazdasági fejlődésének segítése érdekében.
A LEADER a legsikeresebb közösségi kezdeményezése az
integrációnak. Ezt felismerve a 2007-2013-as agrár- és vidékfejlesztési
tervekben már, mint horizontális alapelv jelenik meg a LEADER
szemléletmód. Egyrészt önálló tengelyként szerepel, másrészt az elveit
kötelező beépíteni a további tengelyek intézkedéseibe is.
A térségi szereplők stratégiai tervezési és megvalósítási ismereteinek,
együttműködési készségének fejlesztése, az innovatív, újszerű
megoldások terjesztése, a helyi elképzelések térségi szintű megvalósítása
jelentősen javítja a térség belső erőforrásainak feltárását, fenntartható,
hatékony hasznosítását. Mindezek által hozzájárul mind a foglalkoztatás
bővüléséhez, mind pedig a vidéki életminőség javításához. Hazánkban
pedig a vidékfejlesztés egyik legfontosabb kérdése, hogy a mezőgazdaság
hány családnak tud távlatilag megélhetést nyújtani, valamint, hogy milyen
jövőkép áll azok előtt, akik szintén a vidéki térségekben élnek, de nem a
mezőgazdaságból? Ehhez kapcsolódóan a dolgozat feldolgozza az eddigi
hazai LEADER programok tapasztalatait.
A disszertáció – a kapott kutatási eredmények segítségével – igyekszik
komplex képet alkotni az eddigi vidékfejlesztési programok
sikerességéről, illetve javaslatokat megfogalmazni egy eredményes és
hatásos jövőbeni vidékfejlesztési politikához.
A javaslatok megfogalmazásánál nem táplálok túlzott illúziókat, hiszen
a gyakorlat tapasztalatai szerint csak lassan megy a vidékfejlesztési
politika előre, az agrárpolitika és a regionális politika közelítése
fokozatosan és kis lépésekben történik, de a gleccserek (értsd: a
„befagyasztott” politikai szándékok, illetve racionális gazdasági lépések)
bár lassúak, ugyanakkor megállítani azokat nem lehet (Errington, 2001).
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
A vidékfejlesztés rendkívül összetett, komplex tudományterület. Az
irodalmi áttekintésben igyekeztem tehát a vidékfejlesztés történeti,
gazdasági, szabályozási rendszerét részletesen számba venni. Ehhez
megvizsgáltam az Európai Unióban végbemenő változások, elsősorban a
kohéziós politikára és a közös agrárpolitikára vonatkozó reformok
Magyarországra, a magyar vidékpolitikára gyakorolt hatását. Ezek
ugyanis mind olyan tényezők, melyek a vidékfejlesztés kereteit adják,
helyi szinten befolyásolni azonban nem lehet, ezekhez alkalmazkodni
kell.
Összegyűjtöttem továbbá a lehetséges vidékfejlesztési módszereket,
melyek között van olyan, amely csupán az agrárágazat fejlesztését,
hatékonyságának növelését tekinti elsődlegesnek. Van azonban olyan,
endogén erőforrásokra alapozó fejlesztési módszer is, mely integrált és a
helyi szereplők partnerségére építve garantálja a fenntartható fejlődést.
Az eddigiek alapján kiinduló feltételezésem, hogy a vidéki területek
fejlesztésének legmegfelelőbb módja az endogén vagyis a belső
erőforrásokra, helyi értékekre támaszkodó, azokra integrált módon építő,
programalapú vidékfejlesztés lehet. Ekkor beszélhetünk csak hosszútávon
fenntartható fejlesztésről. Magyarország pedig mind a természeti, mind a
kulturális és társadalmi erőforrások terén igen jó lehetőségeket nyújt a
fenntartható vidékfejlesztés számára (Nemes, 2000/b). Tény azonban,
hogy ez jelenleg pusztán lehetőség, amelyet hatékonyan kihasználni csak
külső erőforrások, elsősorban tenni akaró szakértelem és a folyamat
beindításához nélkülözhetetlen pénzügyi források alkalmazásával lehet.
A kérdéskör országos szintű elemzése messze meghaladja egy doktori
értekezés kereteit, ezért vizsgálataimat a Dél-dunántúli régió adatbázisára
alapozva végeztem. Úgy gondolom – ismerve mások kutatásainak számos
eredményét – e térség egyedi problémái meglehetősen pontosan jelzik az
ország többi vidékének helyzetét is.
A disszertáció célkitűzései – a hipotézis alátámasztására – az
alábbiak:
1. A vidékfejlesztéssel kapcsolatos uniós és hazai szakirodalom komplex
elemzése, abból a célból, hogy mennyire hasznosíthatók az elméleti és
gyakorlati munkák, kutatások a vidékfejlesztési beavatkozások
megalapozása során.
2. Az eddigi „vidékfejlesztési programok” cél és hatásvizsgálata, különös
tekintettel a helyzetfeltárás és a stratégiai célok összhangjára, valamint
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arra, hogy milyen hangsúlyt kap a belső erőforrások használata a célok
elérésének érdekében.
3. A Dél-dunántúli régión kívülről érkező támogatások, pénzügyi források
felmérése és hatásaiknak vizsgálata. Nyilvánvaló, hogy a vidéki
területek fejlődésére az összes ágazati politikához kapcsolódó hazai és
az Unió által társfinanszírozott támogatás kihatással van. Ezeknek a
hatásoknak a felmérése messze túlnyúlik a doktori értekezés határain,
és azt is figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott, a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Operatív
Programjaihoz kapcsolódó támogatások, illetve a közvetlen kifizetések
még folyamatban vannak, így ezek hatásainak vizsgálatára az n+2
szabály miatt majd csak 2008 után kerülhet sor. Ennek megfelelően
kutatásom témájául azon támogatások hatásainak elemzését
választottam, melyek nevükben is vidékfejlesztési támogatások és azok
közül is azokat, melyek már lezárultak (Vidékfejlesztési Célelőirányzat,
SAPARD). Természetesen a SAPARD fejlesztések megvalósulása még
folyamatban van, hiszen a támogatási szerződés aláírását követően 2 év
áll a kedvezményezettek rendelkezésére a beruházás befejezésére,
vagyis 2006 végéig kell lezárulnia a programnak. A nyertes
pályázókkal való szerződéskötések azonban már megtörténtek és a
fejlesztések is döntő többségben lezajlottak.
4. A negyedik kutatandó terület annak felmérése, hogy életképesek
lehetnek-e a régióban az endogén, integrált vidékfejlesztési programok.
Mivel ennek eklatáns példája a LEADER közösségi kezdeményezés,
ezért áttanulmányoztam ezt a programot is és megpróbáltam feltárni a
már lezajlott LEADER+ jellegű kísérleti program, valamint az idén
tavasszal elindult AVOP LEADER+ program eddigi tapasztalatait.
A disszertáció megírásával tehát a következő kérdésekre keresem a
válaszokat:
• Sikeresen hasznosulnak-e az elméleti és gyakorlati munkák a
vidékfejlesztési intézkedések megalapozása során?
• Mely vidékfejlesztési szemléletmód és az általa alkalmazott
módszerek felelnek meg leginkább a fenntartható vidékfejlesztés
kritériumának?
• Milyen programok készültek a vidéki térségek felzárkóztatásának
segítésére, az ott élők életminőségének javítása érdekében? Sikerülte elérniük a programoknak a kitűzött célokat?
• Hogyan hasznosultak a Dél-dunántúli régióban a programok mentén
felhasznált források?
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• Milyen tapasztalatokkal zárultak a Dél-dunántúli régióban az eddigi
LEADER kezdeményezések?
Úgy ítélem meg, hogy a kutatás során kapott eredmények, új ismeretek
átadása, a puszta tényfeltárás önmagában nem sokat javít a vidéken élők
helyzetén. Ezért a dolgozat 6. fejezetében több, jobbító szándékú
következtetést és javaslatot fogalmazok meg, melyeknek – reményeim
szerint – gyakorlati haszna is van.
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
3.1 A fogalmak áttekintése
Mielőtt nekilátunk a vidékfejlesztés kérdéseiről beszélni, célszerű
tisztázni, mit is értünk vidék, vidékfejlesztés alatt, hogyan is történik a
vidéki térségek lehatárolása. A fogalmak definiálása nem pusztán elméleti
kérdés, sokkal fontosabb gyakorlati szempontból, hiszen a
vidékfejlesztési programok csak vidéki térségekben megvalósuló
fejlesztéseket támogatnak, vagyis meg kell határozni a vidékpolitikai
beavatkozások konkrét célterületeit.
3.1.1 A vidék, a vidéki térségek lehatárolása
Az Európai Tanács által elfogadott Vidéki Térségek Európai
Chartája szerint „…a vidéki térség olyan szárazföldet, belső vagy
tengerparti területet jelent, amely a kisvárosokat és a falvakat is magába
foglalja, gazdaságilag, szociálisan egységes egészet alkot és
összehasonlítva a városi térségekkel
- számottevően alacsonyabb a lakosság, a gazdasági tevékenység, a
szociális és kulturális tevékenységek koncentrációja, és
- a terület nagyobb részét mezőgazdasági, erdőgazdasági,
természetvédelmi és kikapcsolódási célokra használják fel” (BudaySántha, 2001).
Az OECD1 által használt meghatározás a helyi térségeket abban az
esetben nevezi rurálisnak2, ha a népsűrűség 150 fő/km2 alatt van.
Régiós szinten (NUTS III), az OECD három régiós alaptípust különböztet
meg:
- Dominánsan rurális régiók, melyekben a lakosság több mint 50%a él „vidéki közösségben” (amire vonatkozik a fenti meghatározás
a 150 fő/km2 alatti népsűrűségről).
- Szignifikánsan rurális régiók, ahol a lakosság 15-50 %-a él
„vidéki közösségekben”.
- Dominánsan urbánus régiók, ahol a lakosságnak kevesebb, mint
15 %-a él vidéki közösségben (Kovács, T., 2003).
Az Európai Unió rurális térségeknek a 100 fő/km2 népsűrűség alatti
területeket tekinti. Eszerint az EU népességének 17,5% él vidéken, ami az
1

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.
Európában a hagyományos (pl. mint a magyar) falutól eltérő, modernebb falu, kisváros
és a körülöttük lévő táj megjelölésére használják a ruralitás fogalmat. Tévesen az angol
rural szót vidéknek fordították, ez az egyik oka a hazai vidék definiálási nehézségének
(Kovács, T., 2003).

2
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EU területének nem kevesebb, mint 80%-t jelenti, Magyarország
területének pedig 94%-a, vagyis a fővárosi agglomeráció kivételével az
ország egész területe vidék (Póla, 2004).
Az EU vidék-definíciója szerint a községi jogállású települések mellett
a 10.000 főnél nem nagyobb lélekszámú városokat és azokat a térségeket
tekintjük vidékinek, ahol az országos átlagnál nagyobb a mezőgazdasági
foglalkozásúak aránya és nagyobb az agrárgazdaság súlya. Ezeken a
területeken kisebb a zsúfoltság, a gazdasági tevékenység szorosan kötődik
az élő környezethez, a népesség foglalkoztatásában és a gazdaságban
jelentős a mezőgazdaság szerepe (Dorgai, 1999/a). Magyarországon
eszerint 2931 község és 68 kisváros sorolható a vidék kategóriába, ami az
ország területének 83%-át, lakosságának pedig 42%-át teszi ki (Sarudi,
1997).
A számok és az adatok nem mindig nyújtanak valós képet egy adott
terület tényleges helyzetéről. Az Európai Unió tagállamainak
településszerkezete a történelmi folyamatok során másképpen alakult,
mint hazánké, ezért ezt az eltérést a lehatárolásnál is figyelembe kell
venni.
A SAPARD terv megalkotása óta hazánkban hibridmegoldásként
azokat a térségeket tekintik vidéki térségeknek, ahol a népsűrűség 120
fő/km2-nél alacsonyabb, illetve a 10.000 fő alatti településeket,
függetlenül a közigazgatási besorolásról. Megítélésem szerint ez a
megközelítés teszi lehetővé a legkorrektebben a vidékfejlesztési
támogatások célterületeinek lehatárolását.
Hazánkban a köznyelv a vidék fogalmát többféleképpen értelmezi. A
fővároson kívül eső településeket a népesség nagy része vidéknek tartja,
sőt a saját településén kívül eső területeket is így nevezi (Kovács, 2003).
Ki kell emelni, hogy a vidék értelmezése egyedül Magyarországon jelenti
a fővároson kívüli területek összességét! Ez a tény nagyban hozzájárult a
hazai „vidék” definiálási nehézségeihez.
A vidék szó használatakor érezhető egyfajta alá-fölérendeltségi
viszony, mögötte húzódik a vidéki társadalom kisebbségi érzése (Csatári,
2004). Mivel a vidéknek – mint területi egységnek – nincs jogszabályban
lefektetett meghatározása (bár a területfejlesztésről szóló törvény és az
1998-as Országos Területfejlesztési Koncepció is használja a vidék
fogalmát, de egyik sem definiálja), így azt a különböző szakterületek
(szociológia, geográfia, ökonómia, agrárszféra) szakemberei saját
nézőpontjukból határozzák meg. A vidék besorolási kísérletek (Dorgai,
1998; Fehér, 1998 a és b; Kovács T., 1998; Romány, 199;, Győri-Nagy,
2001) közös jellemzője, hogy a mezőgazdaság és az agrártársadalom
szempontjából vizsgálódnak. Mások komplex társadalmi-gazdasági
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mutatószámok segítségével a fejlettségbeli különbségeket kutatják
(Czuppon, 2005). Csatári Bálint (2004) vidéki térség helyett a vidékies
térség elnevezést használja.
A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló
64/2004. (IV. 15.) Korm. Rendelet 1. § (1) pontjának c) bekezdése
meghatározza a vidékfejlesztési térségek fogalmát. Vidékfejlesztési
térségeknek nevezzük azokat a térségeket amelyekben a terület
népességének kevesebb, mint 50%-a él 120 fő/km2-nél magasabb
népsűrűségű településen, az 1990. évi népszámláláskor az országos vidéki
átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya, az
országos átlag alatt van az egy főre jutó személyi jövedelemadó alap,
továbbá a munkanélküliség 1999. december 20-án az országos átlagot
meghaladta.
Ez a megközelítés már kicsit tágítja a vidékről, mint támogatandó
célterületről kialakított képet, hiszen az agrárágazatban foglalkoztatottak
száma (ami a valóságban folyamatosan csökken és jelen tendenciák
mellett az agrárágazat a jövőben is munkaerő kibocsátó ágazat lesz!)
mellett figyelembe veszi az egy főre jutó jövedelem és a munkanélküliség
mérőszámokat is, megítélésem szerint valósabb képet adva a vidékies
területekről.
A Nemzeti Agrárprogram szerint: “Vidék az a terület, ahol a
mezőgazdasági tevékenység, a zöldfelület (erdő, természetes táj) dominál
és aprófalvas településszerkezet, alacsony beépítettség, illetve népsűrűség
jellemez.” (Agrárprogram, 1997a).
Ez a szemlélet is a mezőgazdaság dominanciáját hangsúlyozza, ennek
veszélyeit már fentebb kifejtettem. Ez persze véletlenül sem azt jelenti,
hogy az agrárágazat ne töltene be fontos szerepet vidéken, sőt. Az
agrárgazdaság a társadalom érintettségében, érdeklődésében és
megítélésében gazdasági súlyánál3 lényegesen nagyobb jelentőséggel bír
(Az Agrár- és Vidékfejlesztés Nemzeti Stratégiája, 2004). Az agrárium a
vidékfejlesztés egyik alapvető területe, az élelmiszertermelés színtere ma
is és a jövőben is, de nem csak kizárólagosan az egyetlen fejlesztendő
terület!
A 2005. végén elfogadott új Országos Területfejlesztési Koncepció
(OTK) újabb, területi szempontokat vezet be a vidéki térségek
lehatárolásába, a vidéki térségeken belül is területi szemléletű orientációt
kínál a fejlesztéseknek. A koncepció megfogalmazásában a jelenlegi
térségi alapú lehatárolások területileg gyengén koncentráltak, és túlzottan
heterogén társadalmi-gazdasági-környezeti adottságú térségeket fűznek
3

A mezőgazdaság GDP-ből való részesedése 2004-ben 3,3 % volt. (KSH, 2006)
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egybe. Bár továbbra is célszerűnek tartja a könnyen kezelhető,
népsűrűségre és népességszámra épülő lehatárolásokból való kiindulást,
új lehatárolást javasol, mely három kategóriát különböztet meg (OTK,
2005):
1. Urbanizált kistérségek: A vidéki terük néhány településre
korlátozódik, így fejlesztésükben a vidékfejlesztés alárendelt, nem
feltétlen jelenik meg. Vidékfejlesztési stratégiáik elsősorban a központ
és a vidéki terek kapcsolatát érintően önállóak, egyéb irányaik főként
a szomszédos, jellemzően vidéki térségekéhez kötődnek. Speciális
célként jelentkezhet itt (és 2-es kategóriában is) a központhoz közeli
agglomerálódó vagy egyéb urbanizációs hatásoknak kitett települések
vidéki kulturális és természeti értékeinek megőrzése és helyi
közösségeik revitalizálása (nem feltétlen a vidékfejlesztési politika
eszközeivel biztosítandó).
2. Urbanizált területekkel rendelkező vidéki kistérségek: Kistérségi
fejlesztésükben mindig jelen van a vidékfejlesztés, azonban urbanizált
központjuk és potenciális vagy létező agglomerációja (urbanizált
lakott területekkel szomszédos települések, tanyák) fejlesztéseinek
többsége ettől, a város és vidékének kapcsolatától független.
3. Jellemzően vidéki kistérségek: Fejlesztésükben a vidékfejlesztési
jelleg dominálhat.
Az új OTK-hoz hasonlóan Magyarország Új Vidékfejlesztési
Stratégiája (Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiája, tervezet, 2004) is
a hivatalos statisztikai kistérséget tekinti kiinduló téregységnek. Eszerint
egyrészt a lehető legpontosabb és nagyrészt EU-konform kritériumok
alapján települési és kistérségi szinten határozza meg a különböző
vidékiség-indexeket, másrészt nyitva hagyja a rendszert a nem teljesen
vidékies térségek támogatása felé is.
A stratégia különböző elhatárolási-besorolási szempontot fogalmaz
meg:
- A népsűrűség, a népesség települési-területi koncentrációja, a vidékies
településszerkezet markáns jellemzői.
- A mezőgazdaság és annak területhasznosítása, termelési adottságai,
volumene, foglalkoztatottsága, az ágazat sajátos „kistérségi”
dominanciája.
- A vidékies társadalom jellemzői, az elöregedés, az elvándorlás, az
alacsony gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, stb.
A népsűrűség és a népesség területi-települési koncentrációja alapján a
168 kistérségből 100 tekinthető „vidékiesnek”, ebből 40 abszolút
vidékies, 19 db erőteljesen vidékies, 41 db pedig vidékies térségnek
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minősül. A mezőgazdaság súlya alapján történő vizsgálódáskor
szembetűnik, hogy a vidékies térségekben magasabb a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak aránya, az erőteljesen vidékies térségekben az átlagos
arány 15 %. A vidékies térségek társadalmi jellegzetességei az
elvándorlás, az elöregedés, az alacsony képzettség és a munkanélküliség.
A magyarországi vidékies térségi jellemzőket összesítve az alábbi
területi kép rajzolódik ki (1. ábra). A Magyarország Új Vidékfejlesztési
Stratégiája szerint a vidékfejlesztést ezeken a területeken kellene
alkalmazni.

1. ábra: A kistérségek vidékiségi jellemzőinek összevont adatai
Forrás: MTA RKK ATI, Kecskemét, 2004

Amennyiben a jövőben a támogatások igénybevételéhez szükséges
területi lehatárolás alapjául a fenti rendszer szolgálna, azzal kapcsolatban
vannak bizonyos fenntartásaim. Tény, hogy az uniós csatlakozásból
adódóan a régiók szerepének növekedése mellett a kistérség az a szint,
amely az eddigieknél lényegesen nagyobb gazdasági, társadalmi és
közigazgatási szerepet tölt majd be.
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A jelenleg zajló folyamatok4 is ezt a tendenciát tükrözik. Ez a szint –
főleg a többcélú kistérségi társulások (lassan teljes körű) létrejötte óta –
kiválóan meg is felel a területfejlesztés és a közszolgáltatások fejlesztése
terének, sőt a vidékfejlesztés tervezési területének is. Megítélésem szerint
azonban a vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett területek – a
2005. évi OTK és a Vidékfejlesztési Stratégia által képviselt – kistérségi
szintű megközelítésmódja általánosít és elfedheti a településszintű
különbségeket. A Dél-dunántúli régióban a vidékies térségek közé nem
tartozó kistérségekben a települések csak az ott lévő nagyvárosok
mutatószámai miatt kerülnének ki a fejlesztés alól, hiszen a városokban
viszonylagosan magasabb a népsűrűség, az országos átlagnál alacsonyabb
mezőgazdasági népesség száma és a gazdasági aktivitás is jelentősebb az
átlagnál. Ebből kifolyólag például a Kaposvári kistérség a maga 77
településével nem minősülne vidékies térségnek, pedig Kaposvár határát
bármely irányban elhagyva a környező településeken az összes „vidéki”
problémával találkozhatunk.
Meglátásom szerint a kistérség tehát kiváló tervezési terepe a
vidékfejlesztésnek, de nem megfelelő szintje a támogatások
igénybevételéhez szükséges területi lehatárolásnak.
3.1.2 A vidékfejlesztés
A vidékfejlesztésnek több, különböző megközelítési módja létezik.
Vizsgáljuk meg először a szemléletmódokat.
- Az agrár-ruralista megközelítés szerint a mezőgazdaság a vidéki
térségek meghatározó formálója. A gazdálkodók és a társadalom
között létrejövő szerződés értelmében a termelők szerepe kettős:
egyrészt egészséges, megfelelő mennyiségű élelmiszert, másrészt
közjavakat állítanak elő, mint például a szép, tiszta, pihenésre
alkalmas táj.
- A szuburbán szemlélet szerint a vidék a városi lakosok
életminőségének javítását szolgálja, a mezőgazdaságnak nincs kiemelt
szerepe, a vidéki térségek problémáinak oka a természeti és kulturális
értékek pusztulásában keresendő.
- A felzárkóztató, komplex gazdaságfejlesztő megközelítés értelmében
az elmaradott, perifériára szorult vidéki térségekben a legfontosabb
4

- Az 1996-os területfejlesztésről szóló törvény 2004-es módosításában a Kistérségi
Fejlesztési Tanács intézményének létrehozása;
- a kistérség, mint területi-statisztikai egység definiálása, mely teljes mértékben és
ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a régió és megyék határaihoz;
- a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző, majd 2005. évi normatív
támogatása.
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feladat a felzárkóztatás segítése, az innovatív gazdasági
tevékenységek serkentése, az infrastruktúra fejlesztése komplex,
minden gazdasági ágazatot átfogó fejlesztés keretében.
- Végül az endogén fejlesztési megközelítés alapján a helyi, belső
erőforrások hasznosulását kell segíteni, így garantálva a fenntartható
fejlődést. Ez a megközelítési mód integrált és a helyi szereplők
partnerségén5 alapul (Magyar, 2003.).
A vázolt rendszerezés, valamint a kutatómunka során megerősödött
bennem az a feltételezés, hogy a felsorolt fejlesztési módok közül az
utolsó, vagyis az endogén vidékfejlesztés lehet csak hosszú távon kitörési
pont a Dél-dunántúli régió vidéki térségeiben. Csak a lokális
humánerőforrás aktivitására támaszkodó, a helyi jellegzetességek,
adottságok, belső erőforrások ésszerű használatán alapuló, s a gazdaság
fejlesztését középpontba állító vidékfejlesztés lehet a tartósan
fenntartható. Itt most a fenntartható fejlesztésen nemcsak az ökológiai,
hanem elsősorban a gazdasági és a társadalmi fenntarthatóságot értem.
Természetesen hangsúlyozandó, hogy a mai magyar viszonyok mellett,
önmagában, ez a fejlesztési mód sem állja meg a helyét, mindenképpen
szükséges a folyamatok külső „generálása”. Ez alatt elsősorban a helyi
ötletek, elképzelések felszínre kerülését segítő szakmai segítséget, az
együttműködésre való hajlandóság ösztönzését, és nem utolsó sorban, az
elképzelések megvalósulásához nélkülözhetetlen támogatások, külső
pénzügyi források bevonását értem.
Az ilyen típusú fejlesztések mintapéldái a LEADER program által
támogatott fejlesztési elképzelések. A szóban forgó program mentén
megvalósuló beruházások az előbbiekben említett megközelítési módok
valamennyi feltételének eleget tesznek. A program keretén belül ugyanis
támogatott terület a természeti és kulturális örökség védelme, ezen
adottságok gazdagítása, a vonzó természeti környezet kialakítása; a helyi
gazdaság megerősítése munkahelyteremtés céljából; a közösségek
önszerveződő képességeinek javítása, az együttműködés ösztönzése.
Visszatérve a vidékfejlesztés meghatározásához, két definíciót tartok
kiemelésre érdemesnek.
A Nemzeti Agrárprogramban található értelmezés szerint:
“Vidékfejlesztés mindazon tevékenységek fejlesztése, amelyek a vidéki
településeken
élő
lakosság
megélhetési
körülményeinek,
5

A partnerségek kétféle aspektusban vizsgáljuk. Vertikális partnerségnek tekintjük a
tagállam és az Unió, valamint a tagállamon belül a különböző hierarchikus szintek partnerként
való együttműködését. Horizontális partnerség az egy adott szinten levő szereplők (közszféra,
vállalkozások, civil szervezetek) egyenrangú bevonását jelenti a fejlesztési programok
kidolgozásába, előkészítésébe, végrehajtásába és értékelésébe.
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jövedelemszerzési lehetőségeinek – az életminőség – javítására
irányulnak, továbbá amelyek a természeti erőforrások, a környezet, a táj
megőrzését szolgálják, és amelyek a vidék társadalomban betöltött
funkciói ellátását tartósan erősítik." (Agrárprogram, 1997b).
A Vidéki Térségek Európai Chartája a vidékfejlesztést olyan
komplex tevékenységnek tekinti, „melynek végső célja az, hogy az egész
társadalom érdekében a vidéki térségek tartósan képesek legyenek
gazdasági, ökológiai és kulturális funkciók ellátására” (VTEK, 1996).
Mindkét definícióból jól érezhető, hogy meglehetősen szerteágazó
feladatcsokorról van szó, amely tény nem könnyíti meg a vidékfejlesztési
tervek készítőinek munkáját.
Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, az eddigi vidékfejlesztési
tervek az előzőekben felsorolt megközelítési módok közül leginkább az
agrár-ruralista típusnak felelnek meg, a jövőben azonban elkerülhetetlen
lesz a komplex, integrált vidékfejlesztési tervek megjelenése is.
A Vidéki Térségek Európai Chartája a vidéki térségek feladatait is
összefoglalja. Eszerint megkülönböztetünk
- termelési feladatokat (mező- és erdőgazdálkodás, halászat,
természeti erőforrások fenntartható használata, falusi turizmus,
vidéki szolgáltató tevékenységek),
- ökológiai feladatokat (a természeti alapok, tájak sokszínűségének,
a fajok diverzitásának védelme, az ökológiai rendszerek
megóvása) és
- társadalmi, kulturális feladatokat (közösségi és kulturális
hagyományok fenntartása, falusi értékek megőrzése, fejlesztése)
(VTEK, 1996).
A Charta értelmében tehát a mezőgazdaságon kívüli, egyéb
gazdaságfejlesztés, kiesik a vidékfejlesztés feladatköréből, holott a
jövedelemtermelő tevékenységek diverzifikálása – amely alternatívát
jelent a mezőgazdaságból kiszoruló munkaerő számára, – alapvető
vidékfejlesztési feladat.
A szakirodalom feldolgozása során arra a megállapításra jutottam,
hogy az Európai Unió vidékfejlesztési politikája tulajdonképpen nem
más, mint az agrárpolitika vidékpolitikája. Nem foglalja tehát magába a
nemzetgazdaság egészének vidékpolitikáját, mely utóbbit talán
kedvezőbb lenne regionális-terület-vidékpolitikának nevezni. Ezt a
megállapítást támasztják alá az 1257/99. EK rendelet vidékfejlesztési
intézkedései (1. és 2. melléklet) is, amelyek szinte mind a
mezőgazdasághoz kötődnek. Amikor hazánk vagy a többi tagállam az
átfogó vidékfejlesztési terveit készíti (melyeket az Unió
társfinanszírozásában kíván megvalósítani!), a hivatkozott rendelet
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intézkedéseiből, mint „menüből” lehet választani. Nem véletlenül hívják e
terveket agrár- és vidékfejlesztési terveknek és nem véletlenül az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap a tervek egyik forrása.
Természetesen lehetnek hazánknak ettől eltérő, egyéb fejlesztési
célkitűzései, sőt kell is, hogy legyenek! Ezek megvalósulását azonban
saját központi költségvetésből kell fedeznie, az Unió a saját forrásait saját
– közös – céljainak eléréséhez nyújtja.
A Cork-i Nyilatkozat (The Cork Declaration, 1996) foglalja össze a
vidékfejlesztés alapelveit (a vidék előtérbe helyezése; integrált
megközelítés;
diverzifikáció;
fenntarthatóság;
szubszidiaritás6;
7
programozás ; finanszírozás; egyszerűsítés; irányítás; értékelés), és a
vidék integrált megközelítését hangsúlyozza.
Mit is értünk integrált vidékfejlesztésen? Egyrészt a középpontjában
kell lennie mind az emberi közösségeknek, mind a gazdaságnak, mind a
környezetnek. Másrészt a fejlesztésnek egyszerre kell „felülről lefelé” és
„alulról felfelé” irányulnia: ez azt jelenti, hogy ötvözni szükséges a
szabályzókat, jogszabályokat, a kormányzat támogatását és a lakosság
erőfeszítéseit, erőforrásait és részvételét. Harmadrészt minden szektort
(közösségi, magán, önkéntes, hivatalos) és ágazatot magában kell
foglalnia és a fejlesztést együttműködésekre kell alapoznia (KostovLingard, 2001).
Az integrált szemlélet ábrázolására a vidékfejlesztési szakemberek az
egyensúlyban lévő „négy láb” vagy „négy pillér” modelljét javasolják.
Ezek a pillérek: a lakosság, a gazdaság, a környezet és az intézmények.
Teljes mértékben egyetértek Paccianival és munkatársaival, amikor a
vidékfejlesztési politika kulcsszavait az alábbiakban foglalják össze:
- endogén (benső erőforrásokon, kezdeményezéseken alapul, a helyi
szereplők részvételével),
- integrált (nemcsak a mezőgazdaság, hanem az összes ágazat helyi
szereplőinek tevékenységét fejleszti) és
- fenntartható (tekintettel van a környezeti és kulturális erőforrások
védelmére, újratermelhetőségére) (Pacciani et al., 2001).
Ennek a – jelenleg inkább elméletben, mint gyakorlatban megvalósuló
– szemléletnek kellene érvényesülnie a tényleges vidékfejlesztési
politikában.
6

Szubszidiaritás elve szerint a döntéseket és a végrehajtást arra a szintre kell helyezni, amely a
legtöbb információval és a legnagyobb kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához.
7
A programozásra azért van szükség, mert egy komplex fejlesztési program összhatása sokkal
jelentősebb, mint a külön finanszírozott kisebb projekteké, ezért a Strukturális Alapok támogatásai
nem egyedi projektekhez, hanem valamely térség egészét érintő koherens programok
megvalósításához vehetők igénybe.
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Márczis Márta (2001) véleménye szerint a vidékfejlesztés pillérei az
egyre inkább felértékelődő helyi természeti erőforrások, a lokális
kulturális és gazdasági bázisok és a helyi közösség, mint kiindulási alap.
Úgy vélem, talán helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy sajnálatos módon
ezek a tényezők az elmúlt évtizedekben a gyakorlatban leértékelődtek.
Ezt felismerve igyekszik az Unió megállítani a folyamatot.
Fontos
tisztázni
a
továbbiakban
a
vidékfejlesztés
kapcsolatrendszerét a többi, hasonló témával foglalkozó fejlesztési
területtel. Ha e fejlesztési területek politikai vonatkozásait nézzük,
megállapítható, hogy a területfejlesztési, vidékfejlesztési és az
agrárpolitika egymástól nem elkülöníthető rendszerek, hanem egymással
szimbiózisszerűen együtt élő, egyenrangú területek (Dorgai, 2000).
Vizsgáljuk meg közelebbről a vidékfejlesztés területfejlesztéshez
fűződő viszonyát. Kulcsár, Kozári (1998) értelmezésében a vidék- és a
területfejlesztés között sajátos mellérendelt viszony ismerhető fel.
Eszerint a területfejlesztés biztosítja a vidékfejlesztés hátterét, a regionális
szintű nagyberuházásokkal, infrastruktúrafejlesztésekkel. Homlokterében
a gazdasági, pénzügyi értékrend áll, míg a vidékfejlesztés „kincsei” a
benső erőforrások, helyi közösségek, természetes környezet stb. (Fehér,
1998).
Kétélű a kapcsolat a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés között. Míg az
agrárpolitika szektorális politika, addig a vidékfejlesztés területi politika,
közéjük egyenlőségjelet tenni nem lehet. A mezőgazdaság és a vidék
kapcsolata egy olyan változáson megy keresztül, ahol a mezőgazdaság –
mely korábban fő húzóágazat volt – egyre inkább veszít jelentőségéből és
a vidékfejlesztést egyre kevésbé a mezőgazdaság, hanem az attól elérő
faktorok kell, hogy meghatározzák.
Azt gondolom, hogy a vidékfejlesztésnek a gazdasági diverzifikációt
kell elősegítenie, a mezőgazdasági tevékenység fejlesztése mellett a kisés közepes méretű ipari tevékenységek, valamint vidéki szolgáltatások
fejlődését kell támogatnia, a természeti erőforrások fenntartásával, a
kulturális, rekreációs tevékenységek fejlesztésével.
A korábban már kifejtett gondok (a jelenleg működő vidékpolitika a
mezőgazdaság vidékpolitikája csupán) miatt azonban – a LEADER
programon kívül – erre nem nagyon látok esélyt.
Megállapítható viszont – és ezt a későbbiekben bizonyítom is –, hogy
az eddigi vidékfejlesztési programok agrárstruktúra-átalakítási
intézkedései az agrárpolitikai eszköztár elemei és mint ilyenek, mögöttük
erős, gazdasági (kereskedők, feldolgozók, gazdálkodók) lobbi érdekek
húzódnak meg. Tudvalévő, hogy az uniós agrárpolitikát legfőképpen a
farmer szervezetek alakítják ki képviselőiken keresztül az egyes
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agrárminisztériumokban és a minisztereken keresztül Brüsszelben.
Kisebb-nagyobb eltéréssel, de hasonlóan működik a rendszer nálunk is.
A vidékfejlesztés területi politika révén, lényegesen kevesebb
„háttértámogatást” tudhat magáénak. A vidéki társadalomnak azon rétege,
amely nem kapcsolódik szorosan a mezőgazdasághoz, egy viszonylag
szervezetlen, de széles érdekcsoportot jelent, amely érdekei
érvényesítéséhez nem rendelkezik kellően befolyásos lobbi erővel. A
mezőgazdasági termelők, akik maguk is vidéken élnek, számára sem
lényegtelen, hogy milyen viszonyok (infrastrukturális, társadalmi,
kulturális stb.) között élnek. Azonban, ha választani kell, hogy a szűkös
anyagi keretek hogyan kerüljenek elosztásra (mennyit fordítsanak a
mezőgazdaság korszerűsítésére és mennyit a vidéki életkörülmények
javítására – és itt most nem a falumegújításra gondolok!), akkor
egyértelműen az első terület mellett teszik le voksukat. Ezt támasztja alá
az OECD tanulmánya is (OECD, 1998), mely szerint a vidékfejlesztés
kívánatos hosszú távú hatásait maguk a gazdálkodók is jóval kevésbé
értékelik, mint a rövid távú anyagi előnyöket. Véleményem szerint már
csak ezért sem szerencsés, hogy ugyanazon pénzügyi alap támogatja a
mezőgazdaság és a vidék fejlesztését, ezzel a két terület érdekcsoportjait
óhatatlanul is konkurenssé téve.

3.2 Vidékfejlesztés az Európai Unióban
3.2.1 Az EU agrár- és vidékfejlesztési politikája
Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája a közös agrárpolitikából
nőtt ki, abban jelent meg. Ez nem azt jelenti, hogy a vidék fejlesztését a
Strukturális Alapok vagy a Kohéziós Alap nem támogatja, azonban az
Unióban a vidék fejlesztése az agrárszektor működésétől, állapotától,
teljesítményétől elválaszthatatlan.
A Közös Agrárpolitika (KAP) célja kezdetben az élelmiszerellátás
javítása volt a családi gazdaságban történő termelés támogatásával
(mesterségesen magasan tartott és garantált árak rendszerével, erősen
védett piaccal és exporttámogatással), az agrártermékeket feldolgozó és
piacra vivő családi gazdaságok és egyéb vállalkozások szerkezeti
modernizálásával, a méltányos paraszti jövedelem biztosításával.
A KAP olyan „sikeresen működött”, hogy tej-, hús-, búza-, bor- és
egyéb termékek feleslegét eredményezte a Közösségen belül. Ez a
tagállamokat arra késztette, hogy újragondolják a támogatási politikát.
Mindemellett 1988-ban az Európai Bizottság kiadott egy jelentést „A
vidéki társadalom jövője” címmel, ami elismerte, hogy a Közös
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Agrárpolitika és a Strukturális Alapok együttesen sem irányultak a vidéki
régiók valódi szükségleteire, sőt valójában hozzájárultak a rurális
területek jelentős problémáinak kialakulásához (pl. intenzív
mezőgazdaság okozta környezeti károk). A jelentés rávilágított, hogy a
vidéki területeknek többre van szükségük, mint egy szűken csak a
mezőgazdaságra összpontosító szabályozásra, vagyis hogy a
vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság fejlesztésével. A
változásokat segítette még a vasfüggöny megszűnése, a szovjet piac
összeomlása, melytől az európai termelők egy része és a közép-európai
termelők nagy része függött. Ezen események és a világkereskedelmi
tárgyalások arra kényszerítették az Európai Uniót, hogy fokozatosan
átalakítsa a termelőknek nyújtott pénzbeli támogatásokat (a támogatások
leválasztása a termelésről).
Az említett okokból a vidékpolitika hangsúlya áttevődött az emberek, a
gazdaság és a vidéki környezet szélesebben értelmezett jóléte felé. Az új
szemlélet az európai multifunkcionális modellben kristályosodott ki,
amelyben kiemelt szerepet kapott az élelmiszertermelésen felül a
mezőgazdaság tájvédelmi, környezetvédelmi szerepe, hozzájárulása a
megújítható természeti erőforrások előállításához, a biodiverzitás
megőrzéséhez, a vidék társadalmi-gazdasági életképességének
fenntartásához (Popp, 2003). A modell értelmében a mezőgazdaságnak a
termelési feladatok mellett regionálisan eltérő környezeti és társadalmi,
foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ezeket nevezzük
ökoszociális szolgáltatásoknak, „nem importálható közjavaknak”,
amelyekért a mezőgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg (Ángyán,
2001; Podmaniczky, 2003, Nagy, 2003, 2005).
Az elmúlt évtizedben több kísérlet is történt a KAP megreformálására.
Az egyik az 1992-es McSharry reform volt, egy másikat az AGENDA
2000 vázolta (AGENDA, 1997). Mindkettő gyökeres reformnak indult, de
a tervezetek elfogadásához vezető alkufolyamat során, főleg a nemzeti
agrárminisztériumok és a nagy mezőgazdasági érdekképviseletek
ellenállása miatt sok kompromisszumot kellett kötni, s így, bár változás
történt, a gyökeres reform mindeddig elmaradt (Nemes, 2000/a). A
korábbi reformok elégtelensége miatt 2003-ban a Közös Agrárpolitika
újabb átgondolására került sor.
A 1992-es KAP reform mellett a politikaváltás néhány
kezdeményezésben, nyilatkozatban is felszínre került. 1991-től beindult a
LEADER8 Közösségi Kezdeményezés, 1995-ben az Európai Tanács
8

LEADER (Liasion Entre Actions pour le Development de łEconomie Rurale)
magyarul: Akciók a vidék gazdaságfejlesztéséért.
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elfogadta a Vidéki Térségek Európai Chartáját, 1996-ban pedig
megfogalmazásra kerül a Cork-i Deklaráció a vidékpolitikáról, a
vidékfejlesztés 10 alapelvéről (Fischler, 1997b).
A következő reform dokumentuma, az AGENDA 2000 széles körben
foglalkozik az Unió bővítésével és az EU pénzügyi alapjainak
újrafelosztásával. Itt csak azokat a rendelkezéseket tekintem át, melyek a
vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódnak.
A dokumentum kiemelten kezeli az élelmiszertermelést, -feldolgozást
és -exportot támogató alapok fokozatos csökkentését. Megalkották az ún.
vidékfejlesztési rendeletet (1257/1999. június 21-i keltezésű EK Tanácsi
rendelet), mely a vidékfejlesztést szabályozza jelenleg az Európai
Unióban, egységes keretbe foglalva a korábban több rendeletből álló
horizontális agrárstruktúra-fejlesztési intézkedéseket 2000-2006-ra
vonatkozóan. Az EU tagállamok ez alapján dolgozzák ki és hajtják végre
a saját vidékfejlesztési programjaikat, ahol az összetevőket a rendeletben
megadott lehetséges tevékenységek listájából választhatják ki.
A rendeletben (1257/99 EK rendelet) II. cím alatt találhatjuk a 9 db
„Vidékfejlesztési intézkedést”, melyek közül 8 db valójában elsősorban
agrárstruktúra átalakítási intézkedéseket jelent (1. melléklet).
A 9. intézkedéscsomag „A vidéki térségek alkalmazkodásának és
fejlődésének elősegítése” elnevezésű, és részleteit a II. cím IX. fejezet 33.
cikkelye gyűjtötte össze, mely lényegében 13 intézkedés (2. melléklet).
Az AGENDA 2000 további jelentősége, hogy a vidékfejlesztést a KAP
második pillérévé tette. A reformdokumentumhoz készült szakértői anyag
(Buckwell riport, 1998) szerint a Közös Agrárpolitika elnevezés helyett
célszerűbb lenne az Európai Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika
(CARPE) elnevezést alkalmazni. Javasolja továbbá, hogy a
mezőgazdasági politika ne csak ágazati szemléletű, hanem területileg
meghatározott integrált, multifunkcionális politika legyen. Ugyanez
érvényes a vidékfejlesztési politikára is, egyes szerzők (Sarudi, 2000)
meglátása szerint a kettőnek együtt kell betöltenie a többfunkciós
szerepet.
A Buckwell riport ajánlásával ellentétben azonban az Unió a
jövedelemtámogatások által továbbra is aktív szerepet vállal a gazdák
életszínvonalnak garantálásában, igaz jóval szigorúbb környezetvédelmi,
élelmiszerhigiéniai és állatjóléti feltételek mellett (Magyar, 2003).
Ebben az időszakban indul el a LEADER+ Közösségi
Kezdeményezés, melynek célja éppúgy, mint elődeinek (LEADER I. és
II), a helyi partnerségek kialakulásának segítése az integrált
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vidékfejlesztés előmozdításáért. Szintén erre az időre tehető a SAPARD9
program beindulása, amely a PHARE10 és ISPA11 mellett a harmadik
előcsatlakozási alap. Létrehozásáról az Európai Tanács 1999-es, berlini
ülésén döntöttek és 2000. január 1-én kezdte meg működését. Célja a
mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, a Közös Agrárpolitikára való
felkészülés segítése volt a 10 csatlakozás előtt álló országban (Forman,
2001).
Az AGENDA 2000 azonban az 1992-es KAP reform által kijelölt főbb
irányvonalakon nem változtatott, a vidékfejlesztés súlyának növelését
célzó intézkedések nem valósultak meg. Egyszerűsítés történt abból a
szempontból, hogy az alapok célkitűzéseinek számát hétről háromra
csökkentették, de a reform nem jelentette új, konkrét intézkedések
bevezetését a vidékfejlesztés hatékonyabbá tétele érdekében (Maácz,
2002).
A KAP – a piac- és vidékfejlesztési politika – irányadó elveit a 2001es göteborgi Európai Tanács határozta meg, amelyeket 2003 júniusában
Thesszalonikiben
a
lisszaboni
stratégiával
kapcsolatos
következtetésekben megerősítettek, nevezetesen: Az erős gazdasági
teljesítménynek együtt kell járnia a természeti erőforrások fenntartható
felhasználásával.
A Közös Agrárpolitikát tehát újra kellett gondolni ahhoz, hogy a külső
kényszerek (WTO és a bővítés) és a belső ellentmondások (például
bizonyos termékekből túltermelés, miközben jelentős a támogatás) ne
feszítsék szét kereteit és ennek a folyamatnak a következő állomása a
2003. június 26-án elfogadott reform volt.
Az új elgondolás céljai:
- a piaci orientáció erősítése, a készletek csökkentése, az
exportszubvenciók lefaragása, a versenyképesség növelése
érdekében;
- a piaci stabilitás megteremtése;
- a termelők jövedelem-biztonságának erősítése;
- a környezetvédelem, a növény- és állategészségügy, az állatjólét,
az élelmiszerminőség és az élelmiszerbiztonság előtérbe állítása, a
megingott fogyasztói bizalom visszaszerzése;
- az európai multifunkcionális agrármodell megerősítése;
9

SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development):
Különleges segélyprogram a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés számára
10
PHARE (Poland Hungary Assistance for the Reconsruction of the Economy):
Lengyel-magyar segélyprogram a gazdaság újjáépítésére
11
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession): A strukturális politikák
előcsatlakozási támogatása
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-

a bürokrácia csökkentése, az átláthatóság növelése, a szabályozás
egyszerűsítése; az agrárköltségvetés stabilizálása; és ami
számunkra fontos
- továbbra is szerepel a vidékfejlesztés további erősítése (Kiss,
2004b).
A vidékfejlesztés jelentőségének növekedése abban nyilvánul meg,
hogy évente emelkednek a vidékfejlesztési kiadások és bővül a
vidékfejlesztési intézkedések köre.
A reform további elemei a degresszió12 és a moduláció13 (mindkettő –
igaz nem jelentős mértékben – hozzájárulhat a vidékfejlesztésre fordítható
források növekedéséhez), alkalmazásukra az új tagországokban azonban
mindaddig nem kerülhet sor, amíg a közvetlen támogatások mértéke el
nem éri az EU szintjét, a vidékfejlesztésre átcsoportosított
többletforrásokból ezek az országok egyelőre nem részesülnek. A
helyzetet érdekessé teszi, hogy a 2002-es koppenhágai csúcs
megállapodásai értelmében az új tagállamok a vidékfejlesztési
támogatások 20 %-át felhasználhatja a közvetlen kifizetésekre, vagyis
tulajdonképpen egy olyan helyzet jött létre, amit akár „fordított
moduláció” is nevezhetünk (Kiss, 2004a; Illés, 2003).
Az 1783/2003 EK rendelettel négy új vidékfejlesztési intézkedés került
bevezetésre, így az intézkedések száma 22-ről 26-ra nőtt. A Garancia
Részleg korábbi négy kísérő intézkedése mellé bevezettek kettő, az
élelmiszerminőség javítását célzó, és kettő, az EU előírásoknak való
megfelelést segítő intézkedést, melyeket egyébként az új tagországok az
előző ciklusban is betervezhettek.
A 2003. évi reform sem tekinthető azonban radikálisnak, hiszen a KAP
alapelvei változatlanok maradtak, viszont több tekintetben egyszerűbb és
rugalmasabb a korábbi rendszernél, valamint megnőtt a nemzeti
mozgástér a támogatások nyújtásakor és felhasználásakor is. A változtatás
szándéka mindenesetre érződik, ezt támasztja alá Mariann Fischer Boel
mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos 2005. januárjában Berlinben
elhangzott beszéde, mely szerint: „Európának ma és a jövőben olyan
szemléletű gazdálkodásra van szüksége, amely felkutatja a piaci
lehetőségeket, és amely versenyképesen és fenntarthatóan működik. Az
ártámogatás, ami a múlt agrárpolitikájának fontos eszköze volt, ma már
idejétmúlt.” (Fischer Boel, 2005).
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a közvetlen kifizetések csökkentésének elve
a közvetlen kifizetések csökkentése következtében keletkező megtakarítás
vidékfejlesztésre fordítása
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3.2.2 Az EU strukturális politikája
Franz Fischler szerint (Fischler, 1997a) a vidéki térségek különös
érzékenységgel reagálnak a strukturális változásokra. Nézzük tehát, hogy
a strukturális politika mely részei befolyásolhatják különösen a vidéki
népesség életét.
A Strukturális Alapok közül az Európai Mezőgazdasági Orientációs
és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegének feladata a
mezőgazdaság termelékenységének, az ott dolgozók jövedelmének
növelése, a termékek piacának stabilizálása mellett a vidékfejlesztéssel
kapcsolatos célok támogatása.
A vidékfejlesztési politika feladata, hogy a Közös Agrárpolitika
közvetlen támogatásait fokozatosan kiváltsa. Ennek érdekében az 1992-es
reform 4 kísérő intézkedést vezetett be, melyek az Unió egész területén
igénybe vehetők:
- korai nyugdíjazás
- mezőgazdasági területek erdősítése
- kedvezőtlen adottságú és környezeti korlátozások alá eső területek
támogatása
- agrár-környezetvédelmi intézkedések (Forman, 2001).
Itt kell megemlíteni, hogy a fenti 4 intézkedést az EMOGA Garancia
Részlege támogatja, amely nem része a Strukturális Alapoknak.
Az eredeti elgondolás szerint az EMOGA Orientációs része tette volna
ki a teljes összeg 25-33 %-át, valójában a gyakorlatban sosem volt több 8
%-nál. A 2000-2006-os időszakban az EMOGA 10,5 %-át szánták az
orientációs célokra, de mivel az összeg több, mint 70 %-a szorosan a
mezőgazdasághoz és nem a vidéki struktúraátalakításhoz kötődik, a
valódi vidékfejlesztési támogatás nem több, mint 2-3 %. Az EU
vidékfejlesztési, struktúra átalakítási programja ezen megfontolásból
kudarcként értékelhető, melynek hátterében a rendkívül erős európai
agrár-érdekvédelmi szervezetek állnak (Illés, 2000).
Bár nem tartozik a Strukturális Alapok közé a LEADER+ program,
mivel a főáramlat kiegészítéseként hozták létre, így ebben a fejezetben
vizsgáljuk meg jellegzetességeit. Az Unióban a jelen programozási
időszakban 4 Közösségi Kezdeményezés fut (INTERREG, EQUAL,
URBAN és a LEADER+). Ezek közül a LEADER+ Program feladata a
vidéki területek fejlesztése. A LEADER Közösségi Kezdeményezés
három programozási időszakon keresztül bizonyította életképességét. A
LEADER I. kísérleti program 1991-1994 között zajlott, melynek célja a
helyi innovatív vidékfejlesztési tevékenység megindítása volt. Ezt követte
a LEADER II. 1995-1999 között, ami elsősorban az elmaradott régiók és
a mezőgazdasági területek vidékfejlesztését támogatta. A 2000-2006-ig
26

tartó tervezési ciklusban a program LEADER+ néven folytatódik, és a
2000/C 139/05 Bizottsági Irányelv szabályozza működését (Labbancz,
2001).
A LEADER+ célja:
− az információs technológia alkalmazása a rurális térségekben,
− az életfeltételek javítása a rurális térségekben,
− a helyi termékek hozzáadott értékének növelése,
− a természeti és kulturális örökség legjobb kihasználása,
− a nők és fiatalok számára azonos feltételek megteremtése a
rurális térségekben (Szörényiné, Kukorelli I. 2002).
A LEADER legfőbb jellemzője, hogy az alulról jövő helyi
kezdeményezések felkarolásával egy kísérleti jellegű és integrált
rendszert valósít meg a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Abból
indul ki, hogy a helyi közösségek ismerik legjobban területük erőforrásait,
lehetőségeit és korlátjait, így ők a legalkalmasabbak arra, hogy saját
fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki és valósítsanak meg. A LEADER
ily módon egy innovatív jellegű térségi fejlesztésnek tekinthető, amely
szem előtt tartja a gazdasági fenntarthatóságot, a tapasztalatok
összegzését, a tanulságok levonását és átadását, az intézkedések
munkahelyteremtő hatását, a fiatalok helyben tartását és a nők
egyenjogúságának biztosítását, valamint a helyi és térségi kapcsolatok
erősítését.
A LEADER szerint kedvezményezett területnek olyan vidéki
kistérségek tekinthetők, melyek fizikai, gazdasági és társadalmi
szempontból homogén egységet képeznek, valamint a lakosság létszáma
10 000-100 000 fő között van, maximálisan 120 fő/km2 népsűrűsége
mellett, illetve ahol rendelkezésre állnak a szükséges emberi és pénzügyi
erőforrások.
Az EU támogatási rendszere döntően programalapú, emellett az
addicionalitás14 elvére épül. A LEADER esetében is helyi komplex
programok támogatásáról van szó, erőteljesen decentralizált15 módon.
Ennek megfelelően a közösen kidolgozott és elfogadott helyi

14

Társfinanszírozás. A Közösség által nyújtott támogatásoknak többletként kell megjelennie a
tagállamokban, vagyis a nemzeti pénz nem váltható ki. A közösségi finanszírozásnál minden
esetben előírják a nemzeti részesedés meglétét, vagyis kizárólag közösségi forrásból való
finanszírozás nincsen.
15
A központi hatáskörbe tartozó döntési jogok átadása. LEADER+ esetében ez azt jelenti, hogy a
programkészítés, a pályáztatás és a pályázatok elbírálása is helyi szinten történik. Mindez megfelel
a szubszidiaritás alapelvének.
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vidékfejlesztési programokra a támogatást az úgynevezett LAG16-ok
nyerik el (Miskó, Székely, 2000).
A LEADER+ által támogatható intézkedések a következők:
− olyan vidékfejlesztési stratégiák, melyek alulról, integrált módon
szerveződnek, kísérleti jellegűek és területi, nem pedig ágazati
megközelítésűek,
− a programok olyan vidéki térségekre épülnek, melyek képesek saját
erőforrásaik, tudásuk egyesítésére, a különböző területeken működő
szereplők összefogására,
− támogatják a hazai és a nemzetközi vidéki térségek közötti
együttműködést,
− elősegítik a vidéki térségek és a vidékfejlesztésért tevékenykedők
hálózatépítését.
A hálózatban való aktív részvétel a LEADER+ program szervezetei
számára kötelező. Minden tagállamnak létre kell hoznia a hálózat
működtetéséhez szükséges intézményrendszert.
A LEADER az összetartozást, a szolidaritást és a kapcsolatépítést
szem előtt tartva a következő alapelvek érvényesítésére törekszik: területi
megközelítés, alulról-felfelé irányuló építkezés, partnerség, innovativitás,
integráltság, hálózatépítés (kapcsolatépítés és együttműködés), helyi
finanszírozás és menedzsment (AVOP LEADER+, 2005).
A programnak – megítélésem szerint – kiemelkedő szerepe lehet
hazánkban, így a Dél-dunántúli régióban is a fenntartható vidékfejlesztés
megvalósításában. Ezt támasztják alá az eddigi hazai (erről később még
részletesen szólok) és uniós tapasztalatok. A vidékfejlesztés nyugateurópai szakértői közül többen ugyanis úgy vélik, hogy a LEADER
program a legalkalmasabb az integrált vidékfejlesztés megvalósítására,
ezért a későbbi fejezetekben jelentős figyelmet szentelek a program adta
lehetőségek megvizsgálásának.
Mivel pénzügyileg az EMOGA finanszírozta, itt említem meg a
SAPARD programot, mely a három előcsatlakozási program közül a
legkisebb költségvetésű volt. Fő célja a tagjelölt országok felkészítése az
EU agrárstruktúra- és vidékfejlesztési politikájára és a Strukturális
Alapok
eljárásrendjének
egyes
elemeire.
A
másik
két
intézkedéscsomagtól eltérően, a SAPARD-ot nem közvetlenül Brüsszel,
hanem az egyes országok által létrehozott hivatalok irányították, a
pályázatok kiválasztása és a pénzügyi adminisztráció is az országok
szintjén zajlott. A programban való részvétel feltétele egy stratégiai
tervezési dokumentum elkészítése volt (a hazai SAPARD terv
16

LAG: Local Action Group, azaz helyi akciócsoport
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elkészülésével és a program fogadásával kapcsolatos tapasztalatokat a
3.3.2. fejezet vizsgálja).
A 2007-2013-as költségvetési periódusban megváltozik a strukturális
politika cél- és eszközrendszere, mely – véleményem szerint – jelentősen
kihathat a vidéki területek fejlődésére. A korábbi 3 célkitűzés és 4
Közösségi Kezdeményezés helyét 3 új prioritás veszi át (EC, 2004). Az
első prioritás, a konvergencia (és versenyképesség) kapja a források döntő
hányadát, 78%-át. A második prioritás a regionális versenyképesség és
foglalkoztatás (18 %-a a költségvetésnek), mely keretében bármelyik
régiót támogathatják, így az EU világpiaci versenyképességének növelése
érdekében még a legfejlettebb területek is kaphatnak támogatást, hogy a
szükséges lépéseket meg tudják tenni a tudásalapú gazdaság és
társadalom megteremtése érdekében. E prioritás keretében nyújtható
támogatások jelentős része növelni fogja a területi különbségeket!
A korábbi négy Közösségi Kezdeményezés megszűnik és harmadik
prioritásként, gyakorlatilag az INTERREG programok folytatására lesz
lehetőség az európai területi kooperáció elősegítése prioritás keretében (4
%-a a költségvetésnek). A LEADER+ az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatott területe lesz, ezzel a
témakörrel bővebben a 3.2.3. fejezet foglalkozik.
Az eszközrendszer egyszerűsítése még komolyabban érinti a
vidékfejlesztést. Az EMOGA, így az agrárszektor versenyképességének
növelésére, valamint a vidék fejlesztésére irányuló támogatások,
kikerülnek a kohéziós politika eszközrendszeréből és új néven (EMVA) a
Közös Agrárpolitika céljainak megvalósítását fogják szolgálni.
3.2.3 Vidékfejlesztési politika 2007-2013 között
2003-ban a Bizottság megbízásából elvégezték a vidékfejlesztési
programok értékelését, vizsgálatát. Az értékelés alapján a Bizottság célul
tűzte ki, hogy a jelenleg működtetett rendszer egyszerűbbé váljon mind a
programozás, mind pedig a végrehajtás és az ellenőrzés terén, ezért egy
új, egységes pénzügyi alap létrehozását javasolta, mely kifejezetten a
vidékfejlesztésre irányul, s ez az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (European Agricultural Fund for Rural
Development) (Fischler, 2004).
2005. június 20-án elfogadták a 2007-2013-ra vonatkozó 1698/2005
EK vidékfejlesztési rendeletet, mely az 1257/99 EK rendeletet váltja fel.
2007-től tehát, az egyszerűsítés jegyében, egy pénzügyi alap és egy
vidékfejlesztési terv fog működni (Maácz, Kónya, 2004).
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A vidékfejlesztési politika legfontosabb változásai a következők:
• A Bizottság 2007 és 2013 között, a hétéves időszak egészét
tekintve 69 750 millió euró szán vidékfejlesztési célokra, ami
kiegészül a konvergencia célkitűzés alapján jogosult régiók
részére fenntartott összegekkel, azaz további 27 699 millió euróval
(493/2006 EK rendelet). (Magyarország számára ez 3 milliárd
eurót jelent a 7 éves periódusban vidékfejlesztési címszó alatt,
nem elhanyagolható azonban a további 6,1 milliárd euró sem,
melyhez a mezőgazdasági szereplők közvetlen és agrárpiaci
támogatások keretében juthatnak (Internet 1)).
• A vidékfejlesztési politika a költségvetésben elválik a Strukturális
Alapoktól és szervesen az új, megreformált Közös
Agrárpolitikához kapcsolódik. Megszűnik tehát az a kétlakiság,
ami a vidékfejlesztést egyrészt a kohéziós politikához (a
Strukturális Alapokhoz), másfelől a KAP-hoz kötötte, de a
koordináció természetesen megmarad a jövőben is.
• Az új Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hozzá
kapcsolódó egységes szabályrendszer bevezetése következtében
nagymértékben egyszerűsödik a finanszírozás, az elszámolás és a
programozás (1698/2005/EK tanácsi rendelet).
• Az eddiginél kevésbé részletes szabályok és jogosultsági feltételek
nagyobb mozgásteret adnak majd a tagállamoknak a programok
végrehajtásában, és a döntési szintek alacsonyabbra helyezése
biztosítja a vidékfejlesztési programok helyi szükségletekhez való
igazítását.
• A tervek szerint a vidékfejlesztésre érkező összes forrásnak
legalább az 5%-át LEADER jellegű programra kell költeni, ami a
LEADER számára a jelenlegi költségvetés többszörösét jelenti.
Fontos, hogy sokkal jelentősebb szerepet szánnak a civil
szervezeteknek, hogy nagyobb befolyással bírjanak a helyi sajátosságok
érvényesítésében és véleményük, szerepük növekedjen a vidékfejlesztési
programok társadalmi egyeztetése során.
Az új vidékfejlesztési politikának három fő célkitűzése van:
1. A szerkezetátalakítás támogatásával akarja javítani a mezőgazdasági
ágazat versenyképességét.
2. A földterület megművelésének, ápolásának támogatása révén
kívánja javítani a környezet és a táj állapotát.
3. Növelni akarja a vidék gazdasági tevékenységeinek sokszínűségét,
méghozzá a vidéki lakosság életminőségének javításán és a
termelőszektort megcélzó intézkedéseken keresztül.
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E célok elérésére három fő „tengelyt”17 jelöltek ki, melyeket a
LEADER mint negyedik, horizontális tengely köt össze (3. melléklet).
Elvileg ez azt jelenti, hogy a LEADER fejlesztési elveit18 bizonyos
mértékig mindhárom intézkedéscsomag esetén alkalmazni kell. A
rendeletben az egyes tematikus tengelyekhez minimum finanszírozási
arányok társulnak, az alábbiak szerint:
1. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének
javítása, min. 10%;
2. A környezet és a vidék fejlesztése, min. 25%;
3. Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció
ösztönzése, min. 10%;
4. a LEADER tengely esetében a régi tagországoknak a rájuk eső
vidékfejlesztési költségvetésből legalább 5%-ot kell fordítaniuk a
LEADER-re, az új tagországoknak pedig – mondván, hogy nálunk a
LEADER-nek még nincs hagyománya – csupán 2,5%-ot (Vajda,
2005).
Ez összesen 47,5-50%, a maradék 50-52,5%-nál jön a rugalmasság, az
egyes tagországok ott már szabadon választhatnak, a pénzt tetszés szerinti
arányban oszthatják szét az egyes tengelyek között,
Az egyes tengelyek esetében, valamint a régi és az új tagállamok
számára különböző lesz az EU által nyújtott finanszírozás lehetséges
mértéke a profit-orientált projektek esetében:
─ 1. és 3. tengely (versenyképesség és diverzifikáció): 50% az EU15
és 75% az új tagállamok számára;
─ 2. és 4. tengely (környezetvédelem és LEADER): 55% az EU15ben és 80% az új tagállamokban;
A minimum társfinanszírozási hányad 20% tengelyenként az egész
EU25 területén.
Az elképzelések szerint a teljes időszakra szánt források 3 százalékát a
Bizottság tartalékolná és 2012-13-ban, a LEADER tengely támogatásának
erősítésére a legjobb eredményt produkáló tagállamok között szétosztaná
(Maácz, Kónya, 2005). A parlament képviselői azonban nem értettek
egyet a Bizottság e javaslatával (Schierhuber, 2005).
A 4. tengely célja, hogy LEADER szemléletű helyi fejlesztési
stratégiák készüljenek és valósuljanak meg a három tematikus tengely
céljai közül egynek, vagy egyszerre többnek a megvalósulásával.
Megállapítható, hogy a LEADER kulcselemévé vált a közösségi
vidékfejlesztési programozásnak és végrehajtásnak (eddig – mint
17
18

A tengely szó a dokumentum értelmezésében intézkedéscsomagot jelent.
A LEADER Program 7 alapelve a 3.2.2-es fejezetben található
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Közösségi Kezdeményezés – csak kiegészítette a mainstream
intézkedéseket).
A tervek szerint 2007-től létrejön az Európai Vidékfejlesztési Hálózat,
melynek az lesz a feladata, hogy információt nyújtson a vidékfejlesztési
programokról, a jó gyakorlatról és tájékoztassa a nem tagállamokat is a
közösségi vidékfejlesztési programokról. Az egyes tagállamoknak
természetesen ki kell alakítaniuk a saját nemzeti hálózatukat is.
A rendelet átalakításait az eddigi reformtervekhez hasonlóan az agrárlobbi sokallja, a vidékfejlesztéssel foglalkozók pedig keveslik. A
tervekhez képest a nemzeti agrárminisztériumok szabadabb kezet
szerettek volna kapni a nemzeti programok összeállításában és ez a
törekvésük sikerrel is járt, hiszen a források több mint 50 %-ának
felosztása felett akadálytalanul határozhatnak a 2005. június 20-i döntés
értelmében. A tervezetben a LEADER tengely még 7 %-kal szerepelt,
melyet számos tagállam túl ambiciózusnak tartott és sikerült is elérni
annak 5 %-ra való csökkentését. A vidékfejlesztők több kritikával is
illették a tervet. Szerintük a KAP 2. pillére az egész agrárpolitikán belül a
növekedés ellenére továbbra is aránytalanul kicsi és ezen belül is túl nagy
hangsúlyt kap a mezőgazdaság. Garanciát szerettek volna kapni továbbá a
LEADER elvek érvényesüléséért. Nehezményezték, hogy az új
tagállamokban nincs biztosítva a LEADER csoportok megfelelő
kialakítása, mert hiányzik az a 10-15 éves kísérleti stádium, ami a régi
tagállamokban hozzájárult a vidékfejlesztés helyi alrendszereinek szerves
fejlődéséhez. Ezzel a kritikával „sikerült” elérni, hogy az új
tagállamokban a LEADER tengelyre fordítandó hányad 2,5 %-ra
csökkent, éppen a hiányzó tapasztalatra hivatkozva. Hazánkban jelenleg
is folyik a tervezés, a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégia 1/5.
változatában (NAVS, 2005) a 4. tengelyre fordítandó hányad 5 %,
Magyarországon ugyanis – hála a kísérleti jellegű LEADER programnak
– voltak előzményei e programnak.
A végső döntést, szokás szerint, nem szakértők, hanem politikusok
hozták meg. Bár ez a reform megint nem fogja alapvetően megváltoztatni
az európai vidékfejlesztést, de a külön alapnak köszönhetően jelentősen
egyszerűsítheti a programok adminisztrációját (Nemes, Farkas, 2005).
A hivatalos terveknek megfelelően 2005. júniusában elfogadták és
törvénybe iktatták az EU új vidékfejlesztési stratégiáját (2005/0129 ET
határozat) és megkezdték a nemzeti stratégiák kidolgozását. 2006 első
felében véglegesítették a nemzeti stratégiákat, valamint megírják és
elfogadtatják az országos/regionális szintű fejlesztési programokat. Így
elvileg 2007-től, vagyis a most érvényben lévő programok
befejeződésével zavartalanul folytatódhat a vidékfejlesztés, immár az új
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szabályoknak megfelelően, az új anyagi erőforrások felhasználásával.
Zökkenőmentes váltásra persze még nem volt példa az EU történetében.

3.3 Vidékfejlesztés Magyarországon
3.3.1 Az EU csatlakozás előtt
1998-ban a kormányzati munkában új helyre és egyben nevesítésre
került a vidékfejlesztés, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) hatáskörében. Ettől az időponttól kezdve
beszélhetünk „hivatalos” vidékfejlesztési politikáról. Vidékfejlesztési
programok már a 70-es években is voltak hazánkban (Raskó, 2003), sőt a
XX. század első felében megfogalmazódott Kert Magyarország
alapgondolata is az emberi tudásra, öntevékenységre alapozott, polgári
felemelkedést biztosító mezőgazdasági kultúra létrehozása, vagyis a vidék
fejlesztése volt (Font, 2001). Igen jelentős szerepet vállalt a parasztság, a
falu és a mezőgazdaság problémáinak feltárásában, kutatásában számos
magyar író, gondolkodó, falukutató (Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó
Zoltán, Kovács Imre, Féja Géza, Erdei Ferenc, Darvas József, stb.) a XX.
század elején, közepén (Bibó: Válogatott tanulmányok).
Az FVM 1999-ben létrehozta a Vidékfejlesztési Programok
Főosztályát, majd 2000-ben a hét régió regionális vidékfejlesztési irodáit
(REVI). A REVI-k feladata az volt, hogy közvetítsék a lakosság felé
mindazt a szakmai információt, mely részben a SAPARD program,
részben az uniós csatlakozási, részben a hazai forrású vidékfejlesztési
feladatok realizálása érdekében szükséges volt.
Az 1999-2000 év folyamán elkészült az FVM anyagi és módszertani
támogatásával az ország 200 vidékfejlesztési kistérségének
helyzetfeltárása, agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai és operatív
programja és az országos tervrendszer részeként a 19 megye, a 7 régió
agrárstruktúra és vidékfejlesztési koncepciója. Ezzel párhuzamosan
benyújtásra került az országos a SAPARD Terv. Ekkor szervezték meg a
vidékfejlesztési menedzserek hálózatát, akik feladata az volt, hogy
főfoglalkozásban segítsék a vidéki lakosságot pályázataik elkészítésében,
az uniós csatlakozásra való felkészülésben (Font, 2001).
Az eredeti elképzelés teljes mértékben megfelelt az uniós alapelveknek
(szubszidiaritás, partnerség, programozás), hiszen a terveknek
tartalmazniuk kellett a helyzetfeltárást, a stratégiai programot és az
operatív programot. A programozás célja a helyi társadalmi szereplők
összefogásával a helyi kezdeményezések felkutatása és segítése,
helyzetbe hozása lett volna.
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Minden területi szinten el is készültek az agrárstruktúra és
vidékfejlesztési koncepciók, melyeknek egymásra épülve, egymással
konzisztenciában kellett volna működniük. Valójában ezek a tervek
egymás mellett, egymástól függetlenül jöttek létre. Egy részük nem a
helyi szereplők munkájának eredményeként és nem vették figyelembe az
országos SAPARD terv készítése során. Nem elhanyagolható tény
azonban, hogy a tervek elkészítését bentlakásos képzések előzték meg,
melynek során számos helyi szereplő sajátíthatta el a tervezés,
programozás módszertanát és hasznosíthatta később. A képzéseken részt
vettek közül több vidékfejlesztési menedzser került ki.
2000. nyarára nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország SAPARD
tervének elfogadása és a szervezet akkreditációja késni fog. A SAPARD
pályázati rendszer jellegzetességeinek elsajátítását megkönnyítendő az
FVM még 2000-ben pályázati felhívást tett közzé „A vidékfejlesztési
célok támogatására, a SAPARD program előkészítésére” elnevezéssel a
Vidékfejlesztési Célelőirányzat (VFC) terhére, melynek kerete 3,5
milliárd Ft volt.
Ez az összeg eredetileg a SAPARD terv vidékfejlesztési
intézkedéseinek hazai társfinanszírozására volt elkülönítve, melyet az
eredeti céljára azért nem lehetett felhasználni, mert a SAPARD program
akkreditációja késett.
Az előkészítő pályázat célja a vidéki térségek fejlődésének
felgyorsítása, kiemelten a SAPARD majdani felhasználásának
elősegítése, valamint komplex, több éves fejlesztési programok
megvalósításának előkészítése (Loncsár, 2001). A pályázati témakörök
megegyeztek a SAPARD terv 2349/1999. (XII.21.) Korm. rendelettel
jóváhagyott vidékfejlesztési intézkedéseivel (4. számú melléklet).
2001-ben az országgyűlés két éves költségvetést szavazott meg, s
mivel a SAPARD program továbbra sem indult be, a VFC 2001-2002-ben
folyamatos pályázat beadási lehetőséggel került kiírásra. A 2001. évi, a
költségvetés által biztosított keretből 0,5 milliárd Ft-ot az árvízi károkra
kellett fordítani, így a fennmaradó 3,5 milliárd Ft-ot tudták a hazai
vidékfejlesztési célokra és a LEADER típusú kísérleti program
előkészítésére használni. A 2000-ben kiírt három nagy témakör – a
falumegújítás, az alternatív jövedelemszerzés és a vidéki infrastruktúra
fejlesztése – megmaradt.
A falvak megújítását, fejlesztését célzó pályázati jogcím lehetőséget
kínált arra, hogy a vidéki településeken élők épített és természeti
környezetük értékeit megóvják megőrizzék, bemutathatóvá tegyék.
Ösztönözte a lakosság érdekeit szolgáló vállalkozást segítő, a helyi
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közösségek céljainak megvalósításáért létrejövő funkciók betelepítését,
megteremtését.
A vállalkozásfejlesztést szolgáló támogatási jogcímek célja az volt,
hogy a helyi lakosság számára a helyben hozzáadott érték növelésével és
a térségben tartásával az elsődleges mezőgazdasági termelés mellett
kiegészítő vagy alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítson.
A vállalkozás-fejlesztésen túl rendkívül nagy a jelentősége annak,
hogy a szükséges termelő infrastruktúra vonatkozásában csökkenjen a
lemaradás a városi vállalkozások számára rendelkezésre álló
lehetőségekhez képest. Ezt hivatott elősegíteni – a vidéki térségekben
működő vállalkozások célját szolgáló – termelő infrastruktúra
fejlesztésének támogatása. Az eredmények tekintetében meghatározó
jelentőséggel bírt volna, ha a vidéki lakosság mind szélesebb köre
használja ki ezt a támogatási típust alternatív energia-ellátási, illetve
szennyvízkezelési rendszerek kialakítására. Azonban mint utóbb
beigazolódott, az érdeklődés az alternatív megoldások iránt a magas
beruházási költségek és az alacsony támogatási összeg miatt
elhanyagolható mértékű volt és országos szinten is csak néhány
környezetkímélő fejlesztés valósult meg. Azok viszont példaértékkel
bírnak, hisz működésükkel igazolják az alternatív rendszerek
létjogosultságát. Ilyen például a Tolna megyében Aparhant községben
megvalósult nyárfaerdős szennyvíztisztító objektum, és a Villányban
megvalósított napkollektoros energiarendszer.
A 2001-2002. évi felhívásban az előző évi intézkedésektől eltérően
kerültek meghatározásra az „alternatív jövedelemszerzés elősegítése”
témakör (Mácsai, 2005). A részletes támogatási jogcímeket az 5.
melléklet tartalmazza. A kiírás intézkedései a korábbihoz képest
kétféleképpen változtak. Egyrészt szűkültek, mivel a SAPARD program
beindulása „a levegőben lógott”, ezért az abban is szereplő intézkedések a
VFC-ben korlátozott formában jelentek meg (pl. új szálláshely
létrehozása
már
nem
volt
támogatható,
csak
meglévők
komfortfokozatának emelése). Másrészről új elemként került bele a
felhívásba a majdani Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
bevezetését segítő beruházás jellegű támogatás.
2003-ban a SAPARD pályázatok megjelenésével a klasszikus
vidékfejlesztési intézkedéseket már nem hirdethette meg a
Vidékfejlesztési Főosztály. Ebben az évben a források is jóval
szűkösebben álltak rendelkezésre, így a VFC csupán kiegészítő
támogatásként működött, majd 2004-től megszűnt.
2003-as jogcímek a következők voltak:
I. A vidék felzárkóztatásának elősegítése.
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1. Innovatív kistérségi fejlesztési programok kidolgozásának és
megvalósításának támogatása (LEADER+ kísérleti jellegű
program).
2. A helyi, különleges és hagyományos élelmiszertermékek piacra
jutása továbbfejlesztésének támogatása.
3. Komplex agrár-környezetgazdálkodási fejlesztések támogatása.
4. Alapvető szolgáltatások támogatása a vidéki vállalkozók és a
lakosság
számára
(a
vidékfejlesztési
menedzserek
finanszírozása).
II. A vidéki környezet vonzóbbá tétele.
1. Mintaértékű vidékfejlesztési tevékenységek bemutatásának
támogatása (Nyitott Porták rendezvénysorozat)
A SAPARD programnak eredetileg 2000-ben kellett volna
elindulnia, de mind a SAPARD működését szabályozó európai uniós
rendeletek meghozatala, mind a társult országok uniós pályázati normákra
való felkészülése késett.
A SAPARD működését a 1268/99 EK rendelet szabályozza. Ebben
találhatjuk meg azt az intézkedéslistát (6. melléklet), melyből a csatlakozó
országok maguk állíthatták össze saját SAPARD programjukat
(1268/99/EK rendelet). A 7. sz. mellékletben találhatóak azok az
intézkedések, melyeket Magyarország beválasztott SAPARD tervébe
(SAPARD Terv, 2000).
A Bizottság a magyar tervet végül 2000 októberében hagyta jóvá és
végre aláírásra került a Magyarországnak járó támogatásról szóló
Többéves Pénzügyi Megállapodás. A Bizottság a magyar adminisztrációs
anyagot azonban még 2001. májusában is alkalmatlannak minősítette, a
SAPARD Hivatalt csak 2002. márciusában akkreditálta. Így a program
végül 2002. szeptemberében indult két agrárstruktúra-átalakítási (7.
melléklet 1. és 2. intézkedés) és 2003. elején egy vidékfejlesztési
intézkedéssel (3. intézkedés). Később ez további két vidékfejlesztési
intézkedéssel (1. és 2.) bővült ki, de igen rövid időre, működésük 2004.
januárjától április végéig tartott.
Bár a vidékfejlesztés a SAPARD rendelkezés címében és retorikájában
is különös hangsúlyt kapott, a program alaposabb vizsgálata után
nyilvánvaló, hogy erősen mezőgazdasági ágazati orientálódású,
véleményem szerint a vidékfejlesztés ilyen típusú megközelítésére illik az
agrár-ruralista jelző.
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3.3.2 Az EU tagjaként
Az agrár és vidékfejlesztési intézkedések19 támogatásának forrása az
Európai Unióban az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia
Alap (EMOGA), valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközök
(HOPE). A vidékfejlesztési politika megvalósításának jogi alapját két
tanácsi rendelet határozza meg. Az 1257/1999/EK tanácsi rendelet az
EMOGA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokat szabályozza, az
1260/1999/EK rendelet pedig a strukturális alapok általános szabályait
foglalja össze (Forman, 2001). Az 1257/1999/EK rendelet fogalmazta
meg a 2000-2006 közötti időszakra a vidékfejlesztés közösségi
támogatásának kereteit, a vidékfejlesztési intézkedések kapcsolódását és
kiegészítését a közös agrárpolitikához (Fehér, 1999).
Hazánkban az agrár- és vidékfejlesztési célok elérésére két fejlesztési
dokumentum készült. Az egyik a Nemzeti Fejlesztési Terven belül az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) – melyet az
EMOGA Orientációs Részlege, valamint a HOPE társfinanszíroz –, és
elsősorban a mezőgazdasághoz, az élelmiszer-feldolgozáshoz és a vidéki
térségek mezőgazdaságához kapcsolódó fejlesztésekre irányul (AVOP,
2003). Az AVOP prioritásait20 és intézkedéseit a 8. melléklet tartalmazza.
A másik tervünk, vagyis a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) az ún.
kísérő intézkedéseket öleli fel és az EMOGA Garancia Részlege
támogatja. Az NVT célja a vidéki területek fenntartható fejlődéséhez
szükséges feltételek megteremtése, a többcélú és környezet-tudatos
gazdálkodás, valamint a tájfenntartást és közjóléti funkciókat szolgáló
tevékenységek
ösztönzése,
ezáltal
a
foglalkoztatási
és
jövedelemviszonyok javítása, a vidék népesség-megtartó erejének
fokozása (NVT, 2004). Az NVT támogatási intézkedései a 9. mellékletben
olvashatók.
A két fejlesztési dokumentum kölcsönös összefüggésben van
egymással, a szoros koherenciát a közös alap (EMOGA), a közös
helyzetfeltárás és SWOT elemzés és a hasonló célok biztosítják.
Az NVT első négy intézkedése az 1257/99-es EK rendelet II. címe
alatt található 9 intézkedésből volt válaszható. A csatlakozásra váró
országok megkapták azt a lehetőséget is, hogy további négy ún.
19
Intézkedés: Valamely prioritás végrehajtását szolgáló eszköz, amely lehetővé teszi egy projekt
társfinanszírozását; adott intézkedéshez kötött a Közösség és a Magyar Köztársaság pénzügyi
hozzájárulása, valamint a konkrét célkitűzések rendszere. Az intézkedés segítségével lehet egy
prioritást több éven keresztül megvalósítani.
20
Prioritás: A Közösségi Támogatási Keretben elfogadott, stratégiailag fontos, elsőbbséget élvező
feladat vagy célkitűzés, melyhez uniós és egyéb pénzforrásokat, valamint nemzeti hozzájárulást
rendelnek hozzá.
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„átmeneti” intézkedést is bevehettek ebbe a keretbe, melyek kifejezetten a
felzárkózást segítik (9. melléklet 5-8. intézkedés).
Az NVT kiindulópontja a Nemzeti Fejlesztési Tervhez és az Agrár és
Vidékfejlesztési Operatív Programhoz elkészített, az ágazat egészének
leírását magában foglaló helyzetfeltárás, SWOT elemzés és stratégia.
Mind az NFT, mind az AVOP célrendszere magában foglalja az NVT-ben
megfogalmazott általános célokat is, amelyekhez az eszközöket az NVT
biztosítja. Az NVT helyzetfeltáró része és stratégiája az NFT és az AVOP
stratégiai megállapításaira épül, továbbá részletesebben kifejti az NVT
hatókörébe tartozó további állapoti elemeket is (pl. foglalkoztatás,
jövedelmezőség, környezeti állapot, termőhelyi adottságok különbségei),
valamint az ezekkel összefüggő célokat, eszközöket is.
A vidéki népesség jelenleg többféle problémával (szociális és
társadalmi, gazdasági, környezeti) is kénytelen szembesülni. A
vidékfejlesztési intézkedések ennek egy részére kínálnak megoldási
lehetőséget. Az AVOP a foglalkoztatottság és a jövedelemszerzési
lehetőségek, a lakókörnyezet és részben az infrastrukturális ellátottság
javításával. A LEADER+ intézkedés mindezeket katalizálja a helyi
közösségek és belső erőforrásaik aktivizálásával, és így már társadalmi,
szociális aspektusokat is érint. Az NVT intézkedései pedig elsősorban a
környezeti kihívásokra adnak választ, illetve közreműködnek az
átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében.
A fentebb felsorolt programok közül az addicionalitás elvének
megfelelően a SAPARD, az AVOP és az NVT is uniós társfinanszírozott
program, vagyis az uniós támogatást nemzeti hozzájárulás egészíti ki.
2004-re a tisztán hazai forrásból finanszírozott agrár- és
vidékfejlesztési támogatások köre teljesen leszűkült. Bár az elvi lehetőség
adott, a költségvetésből azonban hiányoznak a megfelelő források. 2004ben vidékfejlesztési intézkedés mindössze egy maradt, „A vidéki
alapszolgáltatások támogatása”, azzal az indokkal, hogy a SAPARD
program teljesíti a vidék fejlesztése érdekében végrehajtandó feladatokat.
Valójában, mint láthattuk, többek között az időhiány miatt, ez
meglehetősen hiányosan történt csak meg.
2005-ben már nem találunk tisztán hazai forrásból finanszírozott
vidékfejlesztési intézkedést.
Az EU agrár- és vidékfejlesztési támogatásai Magyarországon jelenleg
tehát 3 fő csoportba sorolhatók:
- normatív alapú agrártámogatások minden regisztrált
gazdálkodónak (terület alapú támogatások),
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-

normatív alapú vidékfejlesztési támogatások, a feltételeket
teljesítő
regisztrált
gazdálkodóknak
–
a
Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv keretében, és
- pályázati alapú agrár- és vidékfejlesztési támogatások – az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében.
2004-2006 között a Magyarországra érkező EU támogatások mintegy
felét teszi ki a normatív támogatás, harmadát az NVT és csak hatodát az
AVOP. A fentieken túl az EU közös agrárpolitikája közvetetten, az
import korlátozása, az export ösztönzése és a felvásárlások által magasan
tartott árral is segíti a gazdálkodókat (Fejlesztéspolitika az EU-ban,
2004).

3.4 A vidék fejlődését befolyásoló tényezők
A vidéken élők sorsát, életlehetőségeit tágabb, világméretű
tendenciák (Glatz, 2005), események éppúgy befolyásolják, mint a
legszűkebb környezetükben bekövetkező változások. Nézzük a
tényezőket először tágabb kontextusban, majd befelé haladva, egyre
szűkebb környezetben vizsgálva.
Hazánk és benne a régiónk jövőjére a „világerők” közül kiemelkedő
hatással lehet egyrészt az ipari-technikai forradalmak új szakasza, az
információs társadalom korszakának kialakulása. A mobiltelefon és az
Internet széleskörű elterjedése a vidéki térségek számára egy gyors
kiegyenlítődést tehet lehetővé, nagyban csökkentheti a vidéki életforma
emberi-kulturális hátrányait.
Szintén világerőként ható tényező a fenntartható fejlődés elvének
beépítése minden fejlesztési dokumentumba. Ennek a szemléletnek
köszönhetően az agrártársadalom átértékelődik, szerepe kibővül a termelő
funkció mellett a természet állapotának a karbantartásával.
A harmadik faktor az európai integráció, amely tagjának lenni jelentős
előnyökkel és lehetőségekkel jár. Ezeket a lehetőségeket azonban tudnunk
kell kihasználni, a forrásokat hatékonyan felhasználó és gazdaságilag
fenntartható fejlesztésekben realizálni.
Az Unió tagállamainak befizetési kötelezettsége van, melyet végső
soron az állampolgárok adóbefizetéseiből finanszíroz. Nagyon fontos
tehát, hogy a lakosság jó adófizető legyen, vagyis hogy ne csak a városi
polgár, hanem a vidéki gazdálkodó is elég jövedelemmel rendelkezzen és
eleget tudjon tenni e kötelezettségének. A vidéki népesség megerősítése
anyagilag azért is fontos, mert csak így növelhető forrásabszorpciós
képessége, a támogatások igénybevételéhez ugyanis általában szükség
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van önerőre. Vagyis az egész magyar társadalom érdeke a hatásos
vidékfejlesztési intézkedések meghozatala.
Most szűkítve a nézőpontot, vizsgáljuk meg a hazai vidékpolitika
kereteit.
Az integráció következménye a vidékfejlesztés előtérbe kerülése
hazánkban is. A népesség vidéken tartása csak megfelelő munkalehetőség
kialakításával lehetséges, ennek ösztönzésére Magyarországnak is aktív
vidékpolitikát kell folytatnia.
A vidéken élők életkörülményeit jelentős mértékben javíthatják a
különböző támogatási források. Az új tagországok számára 2004-2006
között (1999-es árakon számolva) 5,76 milliárd euró áll rendelkezésre
vidékfejlesztési célokra az EMOGA Garancia Részlegének forrásaiból,
mely 10 vidékfejlesztési programot finanszíroz és kb. 2 milliárd euró az
Orientációs Alapból, 9 program pénzügyi fedezésére (Popp, 2004). A
Bizottság 2007 és 2013 között, a hétéves időszak egészét tekintve
körülbelül 69 750 millió eurót szán (2004-es árakon számolva)
vidékfejlesztési célokra, melyeket az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap finanszíroz. Ezeknek a forrásoknak a fogadásához
kell elkészíteni a hazai agrár- és vidékfejlesztési tervet. A 2007-2013-as
időszakban azonban kohéziós politikában is változások következnek be,
mint ezt a korábbi fejezetekben láthattuk. A konvergencia-célkitűzés
alapján jogosult régiók részére fenntartott összegek további 27 699 millió
eurót jelentenek.
Uniós értelmezésben a vidékfejlesztés alatt az agrárpolitikához
kapcsolódó vidékfejlesztést értjük, így a támogatások döntő többsége a
mezőgazdaság korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez kötődik. Az agrár- és
vidékfejlesztési támogatások két nagy csoportra oszthatók: az I. pilléres
(közvetlen termelői támogatások, valamint a piacok stabilizálását szolgáló
intervenciós és exporttámogatások) és a II. pilléres (beruházási
támogatások,
valamint
a
szerkezetváltást,
környezetvédelmet,
vidékfejlesztést szolgáló egyéb támogatások) támogatásokra.
A magyar termelők és forgalmazók a tagság első napjától teljes joggal
vehetnek részt a közösségi intervenciós rendszerben, illetve pályázhatnak
export-visszatérítésre. A közösségi társfinanszírozás mértékét tekintve
szintén egyenrangú tagként részesülnek a magyar pályázók a
vidékfejlesztési támogatásokból (NVT-n belül). Ugyancsak teljes joggal,
sőt a régi tagállamokénál kedvezőbb feltételekkel – esetenként
alacsonyabb önrész mellett – pályázhatnak a hazai mezőgazdasági
termelő és feldolgozó üzemek beruházási támogatásokra.
A közvetlen támogatásokból az újonnan csatlakozott országok termelői
a régi uniós társaik támogatási szintjének 2004-ben csak 25, 2005-ben 30,
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2006-ban 35 %-át kapják meg Brüsszelből. Ezt nemzeti forrásból további
30%-kal kiegészítjük. A direkt támogatások lépcsőzetes rendszerét az EU
azzal magyarázza, hogy az új tagországokban lényegesen alacsonyabbak
a termelési költségek (földár, földbérlet, munkabér), illetve rövidtávon, az
ebből eredő jövedelemnek struktúrakonzerváló szerepe lenne.
Összességében a mezőgazdasági termelők támogatottsága nőtt a
csatlakozás óta és a pályázati rendszerű fejlesztéseknek köszönhetően –
elsősorban a nagy üzemek – jelentős korszerűsítéseket, komoly
beruházásokat valósíthattak meg, melyek versenyképességük növelését
segítették. Az igazsághoz tartozik azonban az is, hogy a nem
versenyképes méretű üzemek esetében, a drága és termelékeny gépek
beruházása nemhogy javította volna helyzetüket, de akár rontott is
jövedelmezőségükön (Varga, 2005.)
A továbbiakban vizsgáljuk meg a jövő elképzeléseit, a 2007-2013-as
időszak támogatásait.
A 2007-2013-as tervidőszakban, mint az a 3.2.3. fejezetben láthattuk
egy egységes vidékfejlesztési alap, az EMVA fog működni. Megszűnik az
a kettősség, hogy a vidékfejlesztési intézkedések egy részét az AVOP
öleli fel és a Strukturális Alapokhoz tartozik, a másik részét pedig a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tartalmazza, amit a Garancia Alap
finanszíroz. Az új alap felhasználásához egységes terv is tartozik. Ezután
tehát nem kell a tagországoknak, így Magyarországnak sem, két tervet
készíteni (AVOP, NVT). Egységesek lesznek a végrehajtás és az
ellenőrzés szabályai is (Maácz, Kónya, 2005).
Az új agrár-vidékfejlesztési terv alapjául a Tanács 1698/2005/EK
rendelete szolgál, mely 9. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa
által kidolgozott Vidékfejlesztési Stratégiai Iránymutatás, konkrétan
annak 3. fejezetében kifejtett vidékfejlesztési prioritásokkal teljes
mértékben összhangban kell lennie.
Az említett iránymutatás szerint az EU vidékfejlesztési prioritásai:
- A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének
javítása.
- A környezet és a vidék állapotának javítása.
- Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció
ösztönzése.
- A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció
érdekében.
Igen örvendetes, hogy a LEADER+, mint negyedik tengely jelenik
meg, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy az eddig Közösségi
Kezdeményezésként működő programot (mely a mainstream
intézkedéseket csak kiegészítette) közös politika szintjére emelték (hiszen
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a KAP részévé vált!), felismerve, hogy a célkitűzéseiben már eddig is
igen sikeres és eredményeiben hatásos program közös politika szintjén
még nagyobb hatékonysággal működhet. Természetesen ezáltal
lényegesen leegyszerűsödik a vidékfejlesztés finanszírozásának kérdése,
hiszen ezentúl nem három (EMOGA Orientációs és Garancia Részleg,
LEADER), hanem egy helyen „vidékfejlesztünk”. További pozitívum,
hogy a LEADER alapelveket (lásd 3.2.2. fejezet) az összes tengely
intézkedéseinél alkalmazni kell, ezzel várhatóan még szélesebb körben
fog elterjedni ez a fajta sajátos szemléletmód.
Hazánkban az EMVA források fogadására az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Stratégiai Terv készült el, amely még nem végleges,
társadalmi egyeztetése még zajlik.
A terv alapvető célkitűzéseit, beavatkozási akcióit, valamint az egyes
területekre fordítandó források arányát az alábbiak szerint határozták
meg:
I. Sikeres mezőgazdaság: szerkezetváltás (egyes területekre
fordítandó források arányát tekintve az I. és II. pillér együtt
kapja a források min. 45%-át).
I/1. Megújuló energiaforrások
I/2. Állattenyésztés
I/3. Technológiai Fejlesztés
I/4. Kertészet
I/5. Vízgazdálkodás, belvízvédelem
I/6. Élelmiszer-feldolgozás
I/7. Birtokrendezés
II. Sikeres mezőgazdaság: piacteremtés
II/1. Innováció és piaci orientáció a termékpályás
szerveződések mentén
II/2. Tudás alapú vidéki társadalom
II/3. Korstruktúra javítása
III. Környezetkímélő gazdálkodás (a források min. 30 %-a)
III/1. Erdészet
III/2. Környezetkímélő gazdálkodási módszerek
III/3. Kedvezőtlen Adottságú Területek
III/4. Állatjóléti kifizetések
IV. Erős vidéki kisvállalkozások (a források min. 10 %-a)
IV/1. Vidéki vállalkozásfejlesztés
IV/2. Falumegújítás
IV/3. Integrált kistelepülési szolgáltató terek
V. LEADER+ A helyi közösségek fejlesztése (a források min. 5
%-a)
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A stratégiai terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv,
2006) a korábbi évek hasonló terveihez képest jó pár új elemet tartalmaz
(pl. állattenyésztés, kertészet, birtokrendezés, energetikai célra
használható biomassza, stb.).
Hazánkban mára jelentős aránytalanság alakult ki a növénytermesztés
és az állattenyésztés között. Jelenleg a növénytermesztés túlsúlya (azon
belül is a GOFR növényeké) a domináns, az állattenyésztés
nagymértékben háttérbe szorult. Emiatt a mezőgazdasági termelés
szerkezeti feszültségei kiéleződtek, a megnövekedett abraktermelés piaca
ugyanis – a lecsökkent állatállomány miatt – a korábbinak felérekétharmadára zsugorodott. Ennek a gondnak a megoldására találunk már
törekvéseket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben,
ahol kiemelt fejlesztendő terület az állattenyésztés, a kertészet és új
beavatkozási terület a megújuló energiaforrások kihasználása.
Az energetikai célra felhasználható biomassza, valamint a belőle
előállított bioenergia termékekre – az uniós célkitűzések szerint – jelentős
piaci igény lesz a jövőben. Az Unió tervei szerint a bio-üzemanyagok –
energiatartalomra vetített részesedése – 5,75 %-os lesz 2010-re. A
jelenlegi hazai részarány 0,4 % (Internet 2).
A Stratégiai Terv szerint ez a törekvés a nemzetgazdasági,
energiapolitikai és környezetvédelmi célokhoz történő hozzájárulás
mellett, a mezőgazdasági termékeknek is új értékesítési lehetőséget jelent.
Tény, hogy az intervenciós raktárakban felhalmozódott, eladhatatlan
gabonafeleslegek felszámolásának ez is lehet egy módja. Az így
előállított energiamennyiség és a létrehozásához felhasznált
energiamennyiség közötti különbség annyira minimális, hogy
megkérdőjelezi a tevékenység ésszerűségét. Mivel azonban –
leegyszerűsítve a dolgot – Unió erre ad pénzt, nekünk ehhez a helyzethez
kell alkalmazkodnunk. Nem elhanyagolandó szempont azonban, hogy ne
csak az alapanyag előállításában, hanem összefogva, a feldolgozásban is
részt vegyenek a hazai termelők, a nagyobb jövedelem érdekében.
A Dél-dunántúli régióban már megjelentek a külföldi befektetők, akik
több száz hektáron termelnek energianövényt és a feldolgozó kapacitást is
kiépítik hozzá. Félő, hogy a későn ébredő magyar gazdák már csak
nyomott áron beszállítói lehetnek saját térségükben a leleményes uniós
társaiknak.
A kertészeti ágazat fejlesztése kiemelkedő jelentőségű a
foglalkoztatottság növelése szempontjából, hiszen nagy munkaigényű
ágazat. Ugyanakkor az integrálódó kertészeti ágazat a feldolgozóiparba
bekapcsolódva magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását is segíti.
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Új elem – ebben a formában – a birtokrendezés. A birtokstruktúra – az
ország számos vidékén, elsősorban az Alföldön – igen elaprózott, amely
akadálya a gazdaságos termelési méret elérésének, így a termelés
versenyképességének. Egyszerre vannak jelen a nagyszámú, de kisméretű
és a kisszámú, nagyméretű gazdaságok. Kiemelten segíteni kell tehát a
földhasználat ésszerű koncentrációját.
A vidéki térségekre jellemző, hogy a munkanélküliség igen magas, a
gazdasági aktivitás pedig elmarad az országosan is kiemelkedően
alacsony átlagtól. A működő vállalkozások jelentős része
kényszervállalkozás. Új vállalkozások létrehozását nehezíti a tőke- a
szaktudás- és a vállalkozási készségek hiánya. Rendkívül örvendetes,
hogy új támogatási területként megjelenik a nem mezőgazdasági
tevékenységet folytató vidéki kisvállalkozások segítése, hiszen a
vállalkozások szerepe kiemelkedő a foglalkoztatás növelésében, a vidék
gazdasági fejlődésében.
Szintén újdonság a vidéki alapszolgáltatások támogatása, az integrált
kistelepülési szolgáltató terek létrehozása.
Vizsgáljuk meg a tervezés dimenzióját is. Jelenleg egy tervezési
időszak végén tartunk, amikor a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan
nemcsak az agrár-vidékfejlesztési tervnek kell elkészülnie, hanem az
ágazati és regionális programoknak is. Az eddigi tapasztalatokból
megállapítható, hogy a kedvező az lenne, ha a Dél-dunántúli régió, saját
regionális operatív programjába betervezné azokat a vidékfejlesztési
intézkedéseket, amelyek az új agrár- és vidékfejlesztési tervből –
általánosságban kijelenthető, hogy a forráselaprózódás elkerülése miatt –
kimaradnak.
Megítélésem szerint a fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában a
helyi igényekhez jobban igazodó, regionális tervek – mint eszközök –
felelnének meg. Ez azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési intézkedésekhez
kapcsolódó célkitűzések sokkal hatékonyabban valósulnának meg, ha az
egyes régiók eltérő igényeihez alkalmazkodó regionális tervekben
jelennének meg és ehhez regionális döntési kompetencia társulna.
Az NFT I. végrehajtása során a strukturális alapok felhasználásánál
országos szintű tervek finanszírozására nyílt lehetőség. A 2007-2013
közötti időszakban lesz lehetőség a regionális szintű finanszírozásra,
hiszen az ERFA 50 %-a országos, 50 %-a regionális döntési kompetencia
alapján lesz felhasználható (Új Magyarország Fejlesztési Terv, 2006).
Ugyanez azonban nem mondható el az EMVA esetében. Leszámítva a
speciális célprogramokat (pl. Érzékeny Természetvédelmi Területek),
nincs az EMVA-nak regionális specialitásokat figyelembe vevő
dimenziója. Ami azonban továbbra is hiányzik, az a regionális
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önkormányzatiság, így ugyanis a regionális döntések következményeit a
központi kormányzatnak kell vállalnia.
A Dél-dunántúli régióban mindenesetre elkészült a helyi, regionális
agrárés
vidékfejlesztés
helyzetfeltárása
(A
Dél-Dunántúl
agrárgazdasági és vidékfejlesztési térségeinek helyzete, 2004). A későbbi
döntések során azonban nem használták fel, a 2007-2013-as időszak déldunántúli regionális operatív programjába nem került bele. Az országban
egyedül a Dél-dunántúli régióban kidolgozásra került Stratégiai
Fejlesztési Programban azonban bizonyos részeit figyelembe vették
(Internet 3).
2004-2005-ben több olyan jelentős dokumentum is elkészült, amely
irányvonalakat adhat a Magyarország vidékpolitikáját kialakító
döntéshozóknak. Kettőt kiemelek közülük, a Csatári Bálint vezetésével,
az MTA Regionális Kutatások Központjában készült „Magyarország új
vidékfejlesztési stratégiáját” és a Glatz Ferenc akadémikus által
koordinált „Párbeszéd a vidékért” c. dokumentumot.
A „Magyarország új vidékfejlesztési Stratégiájának” készítői a magyar
vidék jövőjét és a vidékfejlesztés stratégai tényezőit az alábbiakban
határozták meg (2. ábra)

Forrás: Magyarország új vidékfejlesztési stratégiája, 2004

2. ábra: A magyar vidék jövőképe
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Az ábrán szembetűnően látszik, hogy a vidék sikeres jövője rendkívül
sok tényező együttes befolyásától, s a különböző területi szinteken
(országos, regionális, kistérségi) is megfelelő módon összehangolt, sőt
összekapcsolódó ágazati tervezési, fejlesztési és szervezési tevékenység
sikerétől egyaránt függ. Az előbbiekben meghatározott hét alaptényező
mindegyike hatással van a leendő magyar vidékstratégiára, illetve másmás módon befolyásolhatja a tervezett jövőkép elérését (Magyarország új
vidékfejlesztési stratégiája, 2004).
A „Párbeszéd a Vidékért” cselekvési terv 5 fő témakör köré
csoportosította a vidék megújulását, fejlődését szolgáló feladatokat:
1. Legyen megfelelő súlya a vidék értékének!
2. A vidék versenyképessége: megfelelni a 21. századi kihívásoknak
3. A vidékiek foglalkoztatásának biztonsága
4. Hozzájutás a civilizációs javakhoz
5. Kiegyensúlyozott vidéki társadalom (Glatz és munkatársai, 2005).
A kutatás során kerestem a választ arra a kérdésre, hogy mennyire
hasznosíthatók az elméleti és gyakorlati munkák, kutatások a
vidékfejlesztési beavatkozások megalapozása során.
Ennek a kérdésnek a megválaszolására egyrészt a SAPARD tervet,
valamint a programot előkészítő munka dokumentumait, a köztük lévő
összhangot vizsgáltam. A SAPARD programmal kapcsolatos
megállapításaim az 5.1.3 fejezet végén találhatók.
Ezen túl behatóan tanulmányoztam a jelen tervezési időszak előkészítő
dokumentumait, többek között a fentebb említett két munkaanyagot,
valamint a 2007-2013-as időszak agrár- és vidékfejlesztési tervének
alapjául szolgáló stratégia munkaverzióját.
Miniszterelnökünk támogatta a "Párbeszéd a Vidékért" program
felvetéseit, és a kormány vállalta, hogy a program következtetéseit és
szakmai eredményeit bemutatja és szakmai vitára bocsátja a parlamenti
pártok szakértői számára. A cél egy olyan országgyűlési határozat vagy
törvény megalkotása, amely kötelező alapelveket ír elő a kormányok
számára a vidékpolitika finanszírozásában és a preferenciák
megállapításában.
A majdani agrár-vidékfejlesztési terv alapjául szolgáló Nemzeti Agrárvidékfejlesztési Stratégia (NAVS) 2007-2013. 1/5. változatában azonban
csak részben jelentek meg a fenti dokumentumokban összefoglalt
gondolatokat. Ennek több oka is lehet, nézzük őket sorban.
Bár az FVM – az Európai Unió tervezési irányelveivel összhangban –
a stratégia kialakításába bevonja az agrár-vidékfejlesztés gazdasági,
társadalmi és civil résztvevőit annak érdekében, hogy a lehető
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legszélesebb konszenzus alapján kerüljenek kialakításra a célok, a
tervezés során bizonyos szempontokat kötelező figyelembe venni.
Az agrár-vidékfejlesztési stratégia és programozás kialakításánál
kötelező jelleggel alkalmazandó az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló 1698/2005 EK
tanácsi rendelet, valamint a Tanács határozata a vidékfejlesztésre
vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról. A stratégia készítése
során nemcsak a külső, hanem a belső konzisztenciára is törekedni kell,
vagyis szükség van az országos koncepciók (Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció, Országos Területfejlesztési Koncepció) és a NAVS
összehangolására. A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) és a
majdani agrár- és vidékfejlesztési terv területei között alapvető feladat az
átfedés-mentes lehatárolás, mely a regionális operatív programok
esetében különösen fontos. Megállapítható tehát, hogy a stratégia
készítése igen sok szempont figyelembevételét követeli meg.
Feltételezhető továbbá, hogy mindkét dokumentum készítése során a
részvevők teljességre törekedtek. Igyekeztek az összes vidéki problémát
feltárni, valamint javaslatok megfogalmazni a gondok orvoslására. Az
EMVA keretei azonban szűkösek, így a legégetőbb problémák
megoldására juthat csak elegendő forrás. Az egyik legfontosabb
célkitűzés, nevezetesen a vidéki foglalkoztatás javítása, megtalálható
mind a 3., mind a 4. tengely céljai között. Keveslem azonban a célokhoz
rendelt forrásokat, hiszen a 3. tengelyre mindössze a források 10 %-a, a 4.
tengelyre 5 %-a jut.
A harmadik ok pedig – véleményem szerint – abban kereshető, hogy
míg a kutatókat a tudományos alaposság és elkötelezettség vezeti, addig a
végleges tervet készítők mögött álló tényleges döntéshozók a politikusok,
akiket viszont különböző lobbierők is befolyásolnak a végső döntés
meghozatalakor.
A szakirodalmi áttekintés során, összességében az alábbi
következtetésekre jutottam:
1. A vidékfejlesztés igen bonyolult, szerteágazó tevékenység,
sikerességét számos tényező befolyásolja. Mivel a vidéki térségek
meglehetősen sok problémával küzdenek, a megoldás keresése közben
könnyű elveszni a részletekben. A LEADER programozás során szerzett
tapasztalatomra alapozva kijelenthetem, hogy tényleges segítséget
jelentene a programozás módszerének következetes alkalmazása, melynek
során megtörténne a problémák strukturálása (probléma-fa), hogy a
valóban legégetőbb, alapvető problémákra találjunk megoldásokat,
melyek aztán maguk után vonják a többi dilemma megoldását is.
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2. A vidékiség gondjainak, problémáinak összegyűjtése, ezekre
általános, vagy akár konkrét megoldási javaslatok körvonalazása bár igen
hasznos, de önmagában a döntéshozók számára a hatékony
felhasználáshoz nem elegendő. Ténylegesen akkor lehetne ezeket a
javaslatokat hasznosítani, ha a javaslattevők adott fejlesztési tervhez, a
különböző rendeletekben meghatározott intézkedésekhez és konkrét
forráshoz rendelnék ötleteiket. Példaként kiemelnék az MTA RKK által
készített „Magyarország vidékfejlesztési stratégiája” dokumentumból egy
részletet, nevezetesen a 2. ábra társadalmi feltételei közül a közösség és
partnerség, valamint a nyilvánosság kérdését. A dokumentum készítői itt
egy, a vidék társadalmi fontosságának népszerűsítését segítő média
bevezetését, valamint egy szakmai-társadalmi honlap-portál létrehozását
javasolják. Véleményem szerint – bár vidékfejlesztési kérdések! – ezek
közül egyik sem a majdani agrár- és vidékfejlesztési terv részét képezné
és nem az EMVA finanszírozná, mivel nincs is ilyen intézkedése, hanem
vagy a majdani humán-erőforrás fejlesztési, vagy a regionális fejlesztési
operatív program keretében, ESZA támogatással lehetne megvalósítani.
Az általam felvetett struktúrában megfogalmazott ajánlások, indítványok
– meglátásom szerint – sokkal hatékonyabban lennének alkalmazhatók a
végleges vidékfejlesztési beavatkozások megalapozása során.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
A kutatómunkát szekunder és primer források felhasználásával
végeztem. Szekunder kutatások keretében összevetettem a SAPARD
Terv helyzetfeltárását, stratégiáját, cél- és eszközrendszerét. Különös
figyelmet szenteltem a helyzetfeltárás és a stratégiai célok összhangjának,
valamint annak, hogy milyen hangsúlyt kap a belső erőforrások
használata a célok elérésének érdekében.
Hasonló vizsgálatot folytattam a Vidékfejlesztés Célelőirányzat (VFC)
esetében, ahol a támogatási célkitűzések és a megvalósult eredmények
konszonanciáját értékeltem.
A LEADER+ jellegű kísérleti program tapasztalatainak feltárását a
programban résztvevő három dél-dunántúli Helyi Vidékfejlesztési
Munkacsoport adatainak, dokumentációinak elemzésével, valamint a
programban munkálkodó Regionális Vidékfejlesztési Iroda (REVI)
munkatársaival és a helyi szakemberekkel folytatott mélyinterjúkon
keresztül készítettem el.
Az AVOP LEADER+ program első benyomásairól a régió Helyi
Vidékfejlesztési Terveinek ismeretében tettem megállapításokat.
A vidékfejlesztési támogatások (VFC, SAPARD) hatásvizsgálatát a
Dél-dunántúli Régióban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) Dél-dunántúli Regionális Kirendeltsége és az FVM egykori
Vidékfejlesztési Programok Főosztálya Dél-dunántúli Regionális
Vidékfejlesztési Irodája által rendelkezésemre bocsátott pályázati
adatokkal, egészen pontosan a pályázatokban megadott indikátorok
segítségével végeztem el.
A SAPARD Program értékeléséről több publikáció, tanulmány is
született, amelyek elsősorban az előcsatlakozási alap, mint tanulóprogram
tanulságait taglalják, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII.30.) kormányrendelet értelmében nyilvánosságra hozható
adatokat dolgozzák fel (Kovács, 2001; Halas-Szilágyi, 2000; Jusztin,
2005, Lengyel, 2004/a; 2004/b; 2005). A támogatásokban érintett egyes
minisztériumok honlapján is megtalálható adatok a következők: a
támogatás kedvezményezettjének a megnevezése, székhelye, a támogatás
tárgya, megvalósulásának helye, az intézkedés megnevezése, a beruházás
teljes költsége és a támogatás összege.
Eltérően az eddigi vizsgálatoktól, doktori értekezésemben elsősorban a
pályázati adatlapban a pályázó által feltüntetett indikátorokat alapul véve,
végeztem vizsgálataimat. Az indikátorok számszerűsítik a projekt céljait,
azért, hogy azonosítani lehessen, ha ezeket a célokat elérték. Az
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indikátorok információt adnak az eredményesség mértékéről és a projekt
sikerének kritériumairól, melyek összesen adják a projekt monitorozás és
értékelés alapját. Az indikátorokban megmutatkozó növekedés vagy
csökkenés a beruházás előtti és utáni helyzet összehasonlítására
vonatkozik. A hatásindikátorok a beruházás hosszú távú, legalább 5 év
után jelentkező hatásait hivatottak bemutatni, az eredménymutatók a
középtávú, a projekt eredményeképpen közvetlenül jelentkező hatásokat
ábrázolják, az outputmutatók pedig a projekt konkrét kimeneteit
(megépült út km-ben, megvásárolt gép, felújított épület, stb.) jelzik. A
hatásoknak a támogatott projektek szintjén történő összesítése alapján
megbecsülhető a program általános hatásának mértéke. Az indikátorokra
példákat a 10. melléklet tartalmaz.
Az ún. n+2 szabály értelmében a támogatási szerződés megkötését
követően még két év áll rendelkezésre a támogatott projektek
végrehajtására. Hazánkban a SAPARD által támogatott projekteket 2006.
dec. 31-ig kell befejezni, megvalósítani. Jelen értekezés tehát az output,
és bizonyos mértékig az eredményindikátorok elemzését valósíthatja meg,
a hatásindikátorok vizsgálatára, a SAPARD program hosszú távú
kihatásainak elemzésére majd csak 2006 után nyílik lehetőség.
Az értékelés során a kutatás által feltárt adatokat a SAPARD tervben
megadott tervszámokkal hasonlítottam össze. A VFC esetében nehezítette
az értékelést, hogy nem fogalmazódtak meg tervszámok, így hatásaira
vonatkozóan az output indikátorok segítségével, valamint a REVI-s
kollégákkal folytatott mélyinterjúkkal próbálok meg megállapítást tenni.
A hatásvizsgálat elvégzésével célom a sikeres, hosszú távon is
eredményes, valamint hatékony fejlesztéspolitikai stratégiák tervezésének
és végrehajtásának támogatása. A hatásvizsgálat segít a programok,
projektek várható következményeinek bemutatásában, elemzésében, így
megalapozottabbá válhat a tervezés (Szörényiné, 2003). Mivel a
gazdasági, természeti-környezeti, társadalmi és területi változások egy
része igen nehezen, vagy esetleg egyáltalán nem számszerűsíthető, így ezt
kiegészítendő, nem kerülhetjük el a kvalitatív vizsgálatokat sem.
Emiatt szükségesnek láttam primer kutatások keretében az
indikátorok adatsorának kiegészítését a programok megvalósításában
résztvevő szakemberek és a végső kedvezményezettek szubjektív
véleményével. Ezen vélemények begyűjtése egyrészt mélyinterjúkkal,
másrészt kérdőíves felméréssel történt. Első esetben a Dél-dunántúli
Regionális Vidékfejlesztési Iroda 3 munkatársával lefolytatott
beszélgetések, utóbbi esetben 133 db kérdőív szolgált a vizsgálat
adatbázisául.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1 A vidékfejlesztési támogatások
vizsgálata a Dél-dunántúli régióban

hasznosulásának

Magyarország vidéki térségeinek fejlődését nemcsak a vidékfejlesztési
támogatások (VFC, SAPARD, AVOP, NAKP, NVT) befolyásolják,
hanem a többi ágazati politikához kapcsolódó, a kohéziós politika által
támogatott intézkedések is (Dorgai, 2002/b, 2004), amennyiben azok
vidéken valósulnak meg. Az összes tisztán hazai forrásból támogatott,
valamint az Unió által társfinanszírozott támogatás vidékfejlesztésre
gyakorolt hatásának vizsgálata messze meghaladja egy doktori értekezés
kereteit, így én csak a már lezárult VFC és SAPARD források
hasznosulásának értékelését végeztem el, a programok Dél-dunántúli
régióra vonatozó adatain keresztül.
Fontosnak tartom ugyanakkor rávilágítani arra a tényre, hogy bár az
Unió az 1257/99 EK rendeletben a vidékfejlesztési intézkedések egész
sorát határozza meg (1. és 2. melléklet), ezek túlnyomó többsége
közvetlenül a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeket céloz meg.
A 3.1.2. fejezetben már rámutattam arra, hogy az uniós értelmezésben a
vidékfejlesztés alatt közvetlenül a mezőgazdasághoz kötődő, az
agrárpolitikán belül megvalósuló vidékfejlesztés érthető. Ebből kifolyólag
a vidékfejlesztés hazánkban is többnyire az agrár-vidékfejlesztést jelenti.
A mezőgazdaságon kívül, a többi ágazat esetében nem igen találunk
kifejezetten vidékfejlesztési intézkedéseket, így a vidékiség problémáinak
megoldását e forrásokon kérhetjük csak számon. Ez persze nem indokolt
sem szakmailag, sem a források szűkössége miatt. A fő gondot az jelenti,
hogy más tárcaforrások, ill. intézkedések esetében nem kerül nevesítésre a
vidékfejlesztés. A vidékfejlesztési gondok megoldására transzparens
lehetőséget, ill. forrást tehát jelenleg a KAP II. pillére biztosít.
Szükséges megjegyezni, hogy a hazai tervekbe (SAPARD, AVOP)
nem került be jónéhány – a vidéki térségek számára igazán fontos –
intézkedés. Az 2. táblázat alapján olybá tűnhet, hogy a legfontosabb
területek támogatottak valamilyen formában. Nem elhanyagolható tény
azonban, hogy az egyes intézkedések „fontosságát” az adott programon
belüli forrásmegoszlás mutatja leginkább, vagyis hogy az adott
intézkedésre a felosztható források hány százaléka jut. Ennek ismeretében
már korán sem olyan kedvező a megítélése a 2. táblázat adatainak. Az
AVOP-on belül a „Beruházás mezőgazdasági üzemekbe” intézkedésre jut
a források 57 %-a, a „Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és
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marketingjének támogatása” intézkedéssel (14 %) együtt 71 %-a, míg a
„Vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlesztésének elősegítése”
intézkedéscsomag AVOP-ban megvalósuló intézkedéseire a források 26,5
%-a marad. Hasonló volt az arány a SAPARD esetében is, ott a
megvalósult beruházások ismeretében kijelenthető, hogy a megítélt
támogatások 68,1 %-a a fentebb említett két intézkedés keretében
realizálódott, s 31,7 %-a támogatta konkrétan a vidéki térségek
fejlesztését.
Sokszor lehet hallani azt, hogy ez a többi tagállamban is így van, a
vidékfejlesztési forrásokat máshol is döntően a mezőgazdaság
korszerűsítésére fordítják. Ellenpéldaként bemutatom az egykori NDK
részét képező, vagyis a Magyarországéhoz hasonló társadalmi-gazdasági
örökséggel, szocialista típusú mezőgazdasággal és birtokrendszerrel
rendelkező Szászország hasonló operatív programját (1. táblázat).
Szászország a kedvezőtlen kiindulási feltételek ellenére is a "sikeresen
csatlakozók” között található. A többi német tartományhoz és hazánkhoz
hasonlóan a NUTS I. szinthez tartozik, vagyis összevethető
Magyarországgal.
Amint az az 1. táblázatból jól látható, Szászországban „Az
agrárszerkezet átalakítása” a forrásoknak csak 26,1 %-át, a
„Vidékfejlesztés” viszont 73,2 %-át teszi ki, vagyis éppen ellentétes az
arány, mint a hasonló magyar tervben. A szász tervben az „Egységes
falumegújításon” belül jelenik meg
2. a vidéki infrastruktúra karbantartása és továbbfejlesztése,
3. a foglakoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek megtartása és
létrehozása,
4. a helyi és a régióra jellemző településszerkezet és vidéki építészeti
értékek megőrzése, továbbfejlesztése,
5. a vidéki szociális, kulturális és történelmi értékek létrehozása,
megőrzése és továbbfejlesztése, valamint
6. a vidéki települések fejlődését szolgáló információk, koncepciók és
management intézkedések (Sáriné, Sári 2003).

52

1. táblázat: A szász és magyar intézkedések forrásainak %-os
felosztása alintézkedésekre lebontva
Szászország
I. terület
Az agrárszerkezet
átalakítása
I.1. Gazdaságokat
érintő intézkedések
I.2. Mezőgazdasági
termékek feldolgozása
és értékesítése
I.3. Természetközeli
erdőgazdálkodás

II. terület
Vidékfejlesztés
II.1. Egységes
falumegújítás
II.2. Vidéki turizmus
II.3. Ökológiai
tájgazdálkodás
III. terület Technikai
segítségnyújtás

Magyarország
I. prioritás
A versenyképes alapanyag-termelés
megalapozása a mezőgazdaságban
6,7 % I.1. A mezőgazdasági beruházások
támogatása
13,4 I.2. A halászat modernizálása (HOPE
% támogatásból)
26,1
%

57,0
%
51,3
%
1,4 %

6,0 % I.3. Fiatal gazdálkodók támogatása

2,8 %

I.4. Szakmai továbbképzés és átképzés
II. prioritás
Az élelmiszer-feldolgozás
modernizálása
73,2 III. prioritás
% Vidéki térségek fejlesztése
69,7 III.1. A vidéki jövedelemszerzési
% lehetőségek bővítése
2,0 % III.2. Mezőgazdasághoz kötődő
infrastruktúra fejlesztése
1,5 % III.3. Falufejlesztés és –felújítás, a vidék
tárgyi és szellemi örökségének védelme
és megőrzése
III.4. LEADER+
0,7 IV. prioritás Technikai
% segítségnyújtás

1,5 %
14,0
%

Forrás: Sächsischer Agrarbericht 2001., AVOP 2003. alapján saját szerkesztés
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26,5
%
6,0 %
12,5
%
3,5 %
4,5 %
2,5 %

2. táblázat: Vidékfejlesztési intézkedések és azok támogatási forrásai hazánkban
2000
2001
hazai költségvetés

1. Beruházás mezőgazdasági üzemekbe

2002
SAPARD

2003
SAPARD

hazai költségvetés

2. Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése

2004
AVOP

2005
AVOP

AVOP

AVOP

hazai költségvetés

3. Szakképzés
4. Korengedélyes nyugdíjazás
5. Kedvezőtlen adottságú vagy környezetileg érzékeny területek
6. Agrár-környezetvédelem

hazai költségvetés (kiegészítő
támogatás)
VFC
VFC
VFC

7. Mezőgazdasági termékek feldolgoz. és marketingjének támogatása

VFC

AVOP

-

-

-

-

NAKP

NAKP

NVT

NVT

VFC/NAKP

VFC/NAKP

NVT

NVT

VFC/SAPARD

SAPARD

AVOP

AVOP

NVT

NVT

AVOP

AVOP

NFA

NFA

hazai költségvetés

8. Erdőgazdálkodás

9. Vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlesztésének elősegítése:
hazai költségvetés

1. Talajjavítás

hazai költségvetés

2. Tagosítás (birtokrendezés)

NFA

VFC/ egyéb
hazai
VFC

VFC/ egyéb
hazai
VFC

6. Falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki kulturális örökség védelme

VFC

VFC

VFC

SAPARD

AVOP

AVOP

7. A mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja

VFC

VFC

VFC

SAPARD

AVOP

AVOP

3. Gazdálkodót kisegítő és gazdaságvezetési szolgáltatások bevezetése
4. Minőségi mezőgazdasági termékek forgalmazása
5. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

8. Mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás,
9. A mezőgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
10. Idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek ösztönzése
11. A mg-gal, erdészettel és tájrendezéssel kapcsolatos környezet-védelmi
tevékenységek, az állatok kíméletének fokozása
12. A természeti katasztrófák által sújtott mg-i termelési potenciál helyreállítása,
a megelőző eszközök bevezetése

Forrás: 1957/99 EK rendelet, saját gyűjtés
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AVOP
LEADER+

-

-

-

SAPARD

AVOP

AVOP

VFC

VFC

VFC

SAPARD

AVOP

AVOP

VFC
VFC/ egyéb
hazai
hazai
költségvetés

13. Pénzügyi tervezés

VFC/SAPARD/
SAPARD/ hazai
AVOP
egyéb hazai
VFC
hazai költségvetés

VFC
VFC
SAPARD
AVOP
VFC/ egyéb
VFC/ egyéb hazai SAPARD/ hazai AVOP/ hazai
hazai
hazai
hazai
hazai
hazai költségvetés
költségvetés
költségvetés
költségvetés
A pénzügyi tervezés az elszámolható költségek között szerepel

AVOP
AVOP/ hazai
-

Mindezek után nézzük meg, hogyan hasznosultak a Dél-dunántúli
régióban a különböző vidékfejlesztési támogatások. Először bemutatom a
Vidékfejlesztési Célelőirányzat által létrejött fejlesztéseket, valamint
értékelem a célelőirányzat regionális hatásait, majd áttérek a SAPARD
program által a régióban elért eredmények, valamint a program egészének
értékelésére. A fejezet végén összehasonlítom a kétféle támogatás Déldunántúli régióra kifejtett hatását.
5.1.1 A Vidékfejlesztési Célelőirányzat hasznosulása a Dél-dunántúli
régióban
A vidékfejlesztési támogatási célelőirányzat rendeltetése:
- a vidéki területeken élő népesség gazdasági, társadalmi, kulturális és
infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló esélyegyenlőségének
javítása,
- a vidéki területek alkalmazkodóképességének és népességmegtartó
képességének fokozása,
- a sajátos ökológiai adottságokkal rendelkező térségekben
összehangolt, fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása,
- az átfogó agrárszerkezet-átalakítást és vidékfejlesztést célzó, a térségi
integráción alapuló komplex fejlesztési programok kidolgozásának és
megvalósításának ösztönzése,
- a vidéki területeken a tevékenységek diverzifikálása, az alternatív és
kiegészítő jövedelemforrást biztosító tevékenységek feltárása és
kiaknázásának támogatása,
- az épített és természeti környezet megóvása, a humán infrastruktúra
fejlesztése, valamint a térség identitástudatának, arculatának
megőrzése, erősítése,
- a falvak megújítása, fejlesztése, valamint a vidéki hagyományok,
tárgyi értékek, emlékek ápolása és védelme,
- a vidéki infrastruktúra fejlesztése.
A vidékfejlesztési célelőirányzat központi előirányzatként működött, ami
azt jelenti, hogy a pályázat kiírója az FVM volt, így a pályázati rendszerben
működő támogatástípusokra, nemzeti szinten egységes feltételrendszer
alapján tett közzé pályázati felhívást.
A részletes támogatási jogcímeket a 4. és 5. melléklet tartalmazza, az
összefüggésrendszer a 3.3.1. fejezetben található.
A VFC keretre 2000-2003. között benyújtott és nyertes pályázatok
mennyiségét regionális bontásban a 3. táblázat foglalja össze és a 3. ábra
szemlélteti.
Az országos szinten beadott 3838 pályázatból 619 db-ot nyújtottak be a
Dél-dunántúli régióban (a beérkezettek 16 %-a), a nyertes 2110 db
pályázatból a régióban 358 db felelt meg a bírálati szempontoknak, ez a
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pályázatok 17 %-a. A régiók rangsorában, az 1000 főre jutó beadott
pályázatok tekintetében, a Dél-dunántúli régiónak ez az első helyezést
jelenti, a nyertes pályázatok esetében minimális különbséggel a Dél-alföldi
régió után a második helyet.
3. táblázat: A VFC keretre 2000-2003. között benyújtott és nyertes
pályázatok (db)
2000.
Régiók

2001.

2002.

2003.

Összesen

megmegBeadott Nyertes Beadott Nyertes Beadott Nyertes Beadott Nyertes beadott oszlás nyertes oszlás
%
%

KözépMagyarország

81

40

16

7

55

32

19

11

171

5

90

4

Észak-Alföld

189

70

142

58

316

192

86

59

733

19

379

18

Dél-Dunántúl

214

81

125

86

229

159

51

32

619

16

358

17

ÉszakMagyarország

99

42

117

69

224

158

34

26

474

12

295

14

Dél-Alföld

224

123 181

110 398

244

35

27

838

22

504

24

KözépDunántúl
NyugatDunántúl

152

60

68

35

130

80

48

28

398

10

203

10

188

51

127

77

246

124

44

29

605

16

281

13

Összesen:

1147

442 1598

989

317

212 3838

100 2110

100

467 776

Forrás: FVM VPF adatbázis

Dél-Alföld

123

Észak-Alföld

110

70

Dél-Dunántúl

58

81

Észak-Magyarország

42

Nyugat-Dunántúl

60

Közép-Magyarország

40

0

192

86

69

51

Közép-Dunántúl

244

59

159

33

158

77

35

26

124

80

27

29

28

7 32 11

100

2000 db

200

2001 db

300

400

2002 db

500

2003 db

Forrás: FVM VPF adatbázis
3. ábra: A támogatásban részesült pályázatok száma régiónként, 2000-2003.

A 4. táblázat a támogatások összegét és arányait mutatja.
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4. táblázat: A megítélt VFC támogatások összesítése 2000-2003 között
(ezer Ft)
Régiók

2000

2001

KözépMagyarország
122 562
30 900
Észak-Alföld
284 182 401 163
Dél-Dunántúl
221 242 435 218
ÉszakMagyarország
145 159 470 613
Dél-Alföld
410 116 761 544
Közép-Dunántúl 176 554 290 049
NyugatDunántúl
179 915 465 676
Összesen:
1 539 730 2 855 163
Forrás: FVM VPF adatbázis

Megítélt támogatás
2002
2003

Összesen

284 971
1 306 729
900 524

18 414
239 679
50 526

456 847
2 231 753
1 607 510

4,08%
19,93%
14,35%

1 043 293
1 441 602
460 861

86 331
112 362
66 630

1 745 396
2 725 624
994 094

15,58%
24,33%
8,88%

745 698
6 183 678

48 146 1 439 435 12,85%
622 088 11 200 659 100,00%

A Dél-dunántúli régió, az 1000 lakosra jutó elnyert támogatások összegét
tekintve, a régiók rangsorában a második helyet érte el a Dél-alföldi régió
után. Az addicionalitás elvének megfelelően a támogatás csak kiegészíti a
saját forrással rendelkező, de abból nem teljes egészében finanszírozható
beruházásokat, ezért megvizsgáltam, hogy mekkora összköltségű fejlesztést
generáltak a megítélt támogatási összegek (5. táblázat), illetve mekkora
összegű saját forrásra volt szükség a beruházások megvalósításához (6.
táblázat).
5. táblázat: A támogatást nyert pályázatok összköltsége régiós
bontásban 2000-2003 között
A támogatott fejlesztések összköltsége (e Ft)
Régiók
2000
2001
2002
2003
Összesen
Közép58 995
545 661
42 537
4,00%
Magyarország 251 584
898 777
Észak-Alföld
546 216
782 120
2 681 393
483 202
19,99%
4 492 931
Dél534 553
830 355
1 897 089
96 278
3 358 275 14,94%
Dunántúl
Észak899 387
2 069 109
170 277
15,56%
Magyarország 358 412
3 497 185
Dél-Alföld
903 462
1 455 461
2 926 618
219 969
24,50%
5 505 510
KözépDunántúl
467 259
554 538
895 016
131 754
9,12%
2 048 567
NyugatDunántúl
407 320
876 442
1 296 685
89 685
11,88%
2 670 132
Összesen:
3 468 806 5 457 298 12 311 571
1 233 702 22 471 377 100,00%
Forrás: FVM VPF adatbázis
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6. táblázat: A támogatást nyert pályázatok saját forrása régiós
bontásban 2000-2003 között
Régiók
2000
KözépMagyarország
129 022
Észak-Alföld
262 034
DélDunántúl
313 311
ÉszakMagyarország
213 253
Dél-Alföld
493 346
KözépDunántúl
290 705
NyugatDunántúl
227 405
Összesen:
1 929 076
Forrás: FVM VPF adatbázis

A fejlesztésekhez szükséges saját forrás (e Ft)
2001
2002
2003
Összesen
28 095
380 957

260 690
1 374 664

24 123
243 523

441 930
2 261 178

3,92%
20,06%

395 137

996 565

45 752

1 750 765

15,53%

428 774
693 917

1 025 816
1 485 016

83 946
107 607

1 751 789
2 779 886

15,54%
24,66%

264 489

434 155

65 124

1 054 473

9,36%

410 766
2 602 135

550 987
6 127 893

41 539
611 614

1 230 697 10,92%
11 270 718 100,00%

A VFC forrásból támogatást nyert pályázatoknak köszönhetően 2000.
évben több mint 534 millió, 2001. évben 830 millió, 2002. évben 1,89
milliárd és 2003-ban 96 millió forint összköltségű fejlesztés valósulhatott
meg a Dél-dunántúli régióban. A 2000-2003. időszakban a 1,6 milliárd
forint összevont támogatás közel 3,36 milliárd forint összértékű beruházást
indukált a régió vidéki területein.
Ha a fejlesztések mögött meghúzódó tényleges eredményekre és azok
gyakorlati hatásaira vagyunk kíváncsiak, akkor a program közvetlen és
azonnali hatását mérő mutatószámokat, az ún. indikátorokat kell
elemeznünk.
A tényleges hatások vizsgálatát megnehezítette, hogy a 2000. évi
pályázati adatlap még nem kérdezett rá az indikátorokra. 2001-től a
pályázatokban megjelölt mutatók rögzítésére nem, csak a műszaki tartalom
rövid leírására adott lehetőséget a pályázatkezelő szoftver, így meglehetősen
időigényes feladatot jelentett az output indikátorok összegyűjtése. A 4 év
során több tucat fejlesztési típus valósult meg, így a mutatók nem minden
esetben tipizálhatók és a négy évből csak az első 3 esztendő kezelhető
egységesen, a 2003-as intézkedések jelentős eltérései miatt. Ez utóbbi év
eredményeit tehát külön, a fejezet végén ismertetem.
Vizsgáljuk meg először a pályázati témakörök csoportjait, majd a
hozzájuk tartozó indikátorokat. Az első időszak támogatható tevékenységei
az alábbiak voltak:
- Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének
védelme és megőrzése.
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-

A
gazdasági
tevékenységek
kiszélesítése,
alternatív
jövedelemszerzési lehetőséget biztosító tevékenységek fejlesztése.
- A vidéki infrastruktúra fejlesztése, javítása.
A fenti jogcímek 3 éves (2000-2002) dél-dunántúli eredményének
összesített adatai láthatók a 7. számú táblázatban.
7. táblázat: A vidékfejlesztési témakörök összesített mutatói a DélDunántúlon 2000-2002 között
Beérkezett pályázatok
VFC
Falufejlesztés
Tevékenységek
diverzifikáció
Infrastruktúrafejlesztés
Összesen

száma

Nyertes pályázatok
elnyert
támogatási
összköltsége
száma
támogatás
igénye (eFt)
(e Ft)
(eFt)

141

801 756

66

619 545

330 174

311

1 259 402

155

1 535 839

578 517

200

1 310 226

105

1 081 682

648 293

652

3 371 384

326

3 237 066

1 556 984

Forrás: FVM VPF adatbázis

A „nyertes pályázatok” oszlopait elemezve megállapítható, hogy bár a
nyertes pályázatok döntő többsége a tevékenységek diverzifikálása
intézkedésből származik, az összes megítélt támogatás 21 %-a falufejlesztés,
37 %-a a tevékenységek diverzifikálása és 42 %-a a vidéki infrastruktúra
fejlesztése céljából került felhasználásra. Továbbá az is látható, hogy a
falufejlesztés esetében a támogatási arány az összköltséghez viszonyítva 53
%-os, az alternatív jövedelemszerzési intézkedés esetében 38 %-os, míg az
infrastruktúra fejlesztése esetében 60 %-os. Ennek oka az, hogy az első és a
harmadik jogcímet többségében önkormányzatok vették igénybe,
kedvezőbb, 75 %-os támogatási intenzitás mellett.
Falufejlesztés és felújítás intézkedés nyertes pályázatainak számát,
támogatási összegét és összköltségét a 8. táblázat a tartalmazza, az
intézkedéshez kapcsolódó indikátorokat a 9. táblázat foglalja össze
regionális szinten.
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8. táblázat: Falufejlesztési intézkedés keretében a régióban támogatást
nyert pályázatok 2000-2002. között
Beadott Támogatási Nyertes Elnyert
Összköltség
pályázat
igény
pályázat támogatás
(e Ft)
(db)
(e Ft)
(db)
(e Ft)
2000
2001
2002
DDR* összesen
Országosan összesen

72
18
51
141
887

200 411
138 223
463 122
801 756
6 735 106

29
12
25
66
497

70 610
157 804
78 498
130 389
181 066
331 352
330 174
619 545
3 421 918 6 377 960

Forrás: FVM VPF adatbázis
*Dél-dunántúli Régió

A régióban, az ebben az intézkedésben elnyert pályázatok, az országosan
elnyertek 13 %-át teszik ki, az elnyert támogatás tekintetében az országos
szint 9 %-át, míg a fejlesztések önköltségét tekintve az országos szint 10 %át.
9. táblázat: A falufejlesztési-, megújítási témakör eredmény indikátorai
Mutatók/
eredmény
indikátorok

2000

2001

Mo.* DDR** Mo.
Felújított
épület (db)
Felújított táji
elem (db)
Falufelújítási
terv (db)
Közösségfejlesztési
programok
(db)
Összesen:

2002

Összesen

DDR

Mo.

DDR

Mo.

DDR

65

29

73

15

178

83

316

127

30

10

30

6

69

8

129

24

38

7

0

0

0

0

38

7

14

1

0

0

0

0

14

1

147

47

103

21

247

91

497

159

Forrás: FVM VPF adatbázis
*országosan összesen, **Dél-dunántúli régió

Megállapítható, hogy ebben a témakörben 159 darab fejlesztés valósult
meg a régióban, közel 619 millió forint értékben. A fejlesztések 80 %-a
épület felújítását célozta. Az épületek többsége műemlék, országos vagy
helyi védettség alatt álló objektum. A rekonstrukció hozzájárul a vidéki
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települések önálló, egyedi karakterének megtartásához. A kihasználatlanul
álló – legtöbb esetben romos állapotban lévő – épületek a támogatás
igénybevételével új, az adott településen hiányzó funkció betelepítése révén
váltak a helyi közösség által hasznosíthatóvá.
További fontos eredményként könyvelhető el, hogy három év alatt 24
darab környezeti, táji elem, összefüggő közterület megóvását, rendbe tételét
tette lehetővé a VFC. Ez elsősorban vidéki településeken található parkok és
egyéb közterületek felújítását, szépítését jelenti, melyek a községek,
kisvárosok turisztikai vonzerejét erősítik, valamint az ott élők
életkörülményeinek, életminőségének javítását szolgálják. A fejlesztések így
járulnak hozzá a terület népességmegtartó képességének javításához.
A települések egy része már rendelkezik általános és részletes rendezési
tervvel. A vidéki falvak és városok jelentős részében azonban nem került
kidolgozásra ilyen jellegű program. Erre adott lehetőséget 2000. évben a
falufejlesztési- és megújítási témakörön belül meghirdetett tervezési jogcím,
melynek keretében országosan 38, a régióban 7 település teljes területének,
illetve egy adott településrészének felújítására, rendezésére készült
tervdokumentáció. A tervek előfeltételét jelentik további pályázatok
elnyerésének, hiszen a támogatási források megszerzése tervezés,
programozás nélkül elképzelhetetlen, ezért van kiemelkedő szerepük.
Szintén a falufejlesztési témakörön belül volt lehetőségük a vidéki
lakosoknak, non-profit szervezeteknek arra, hogy közösségfejlesztési
programokat valósítsanak meg. Amint azonban az a 9. táblázatból is kitűnik,
a vidéken élők többsége sajnos még nem ismerte fel a közösségfejlesztés
fontosságát, hiszen 2000-ben országosan 14, regionálisan mindössze 1 helyi
szerveződés fedezte fel a közösségi részvétel, a helyi tudás, tapasztalat,
készség és képesség kiaknázásának, fejlesztésének szükségességét, illetve az
azt segítő támogatások igénybevételének lehetőségét. Ezek a csoportok
voltak azok, amelyek megfelelően kidolgozott célkitűzéseket fogalmaztak
meg a lakosság egésze vagy egy szűkebb csoportja élethelyzetének jobbá
tétele érdekében. Ezt a programot a Vidékfejlesztési Programok Főosztálya
nem szüntette meg 2001. után sem, mindössze egy másfajta keretbe
helyezte. A kísérleti jellegű, LEADER típusú, meghívásos pályázati
rendszer biztosította az életképes, tenni akaró közösségek adaptálható,
mintaértékű helyi kezdeményezéseinek kidolgozását és megvalósítását.
Ahogy azt az 5.3 fejezetben látni fogjuk a VFC keretében megindult
közösségi kezdeményezések igen hasznos alapul szolgáltak előbb a kísérleti
jellegű LEADER programok kidolgozásához, majd az AVOP LEADER+
programhoz. Az intézkedés jelentősége tehát a további programok
megalapozásában található.
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Az alternatív jövedelemszerzést biztosító tevékenységek támogatása
céljából meghirdetett jogcímek keretében 2000. és 2002. között 756
fejlesztés részesült támogatásban országos szinten, regionálisan pedig 155
db (10. táblázat).
10. táblázat: Az alternatív jövedelemszerzési intézkedés keretében
2000-2002 között nyertes pályázatok sarokszámai
Beadott
Nyertes Elnyert
Támogatási
Összköltség
pályázat
pályázat támogatás
igény (e Ft)
(e Ft)
(db)
(db)
(e Ft)
88
2000
73
2001
150
2002
DDR* összesen
311
Országosan összesen 1 254

288 722
320 322
650 358
1 259 402
6 190 730

33
44
78
155
756

91 035
249 481
170 054
384 029
317 428
902 329
578 517 1 535 839
2 969 498 7 244 747

Forrás: FVM VPF adatbázis
*Dél-dunántúli régió

A régióban, az ebben az intézkedésben elnyert pályázatok, az országosan
elnyertek 20 %-át teszik ki. Az elnyert támogatás tekintetében az országos
szint 19 %-át, míg a fejlesztések önköltségét tekintve az országos szint 21
%-át, ami jóval kedvezőbb helyzet az előző és a következő intézkedés
hasonló adataihoz képest. Ez azt mutatja, hogy a régióban az országos
eredményekhez képest kiemelkedően nagy számú ötlet fogalmazódott meg
jövedelemkiegészítő tevékenységek tekintetében, ami nem meglepő, hiszen
a Dél-dunántúli régióban már a VFC-t megelőzően is megindultak
kiegészítő jövedelemszerzésre irányuló törekvések.
A tevékenységek diverzifikációja jogcím rendkívül széles körű fejlesztési
elképzeléseket hozott felszínre, így azok kategorizálása, táblázatos vagy
diagrammos feldolgozása átlátható és értelmezhető módon lehetetlen lett
volna. Megjeleníteni csak az intézkedéshez tartozó projektek számát lehet
(4. ábra), ezért a következőkben felsorolás jelleggel mutatom be, hogy
milyen célok megvalósítására került sor az intézkedések keretei között.
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ökológiai alapú komplex
gazdaságfejlesztés
26
24

helyi, speciális élelmiszer és
nem élelmiszer célú termékek
előállítása
kézműves tevékenységek
támogatása

94
11

falusi és agroturizmus

Forrás: FVM VPF adatbázis

4. ábra: Az alternatív jövedelemszerzési projektek száma 2000-2002
között
Számos beruházás ökogazdaság fejlesztését célozta, amely a
természetkímélő, tájfenntartó környezethasználatot helyezte előtérbe és sok
esetben érzékeny természeti területen gazdálkodott. A célelőirányzati
rendszer jelentősen segítette a biogazdák boldogulását gazdaságuk
fejlesztése révén. Gépek, technológiai berendezések beszerzése; épületek,
építmények felújítása, építése valósult meg. 2001-ben 6 db, 2002-ben 20 db
ökológiai alapú komplex gazdaságfejlesztési program vált valóra a régióban.
Jó példa erre a Nagyhajmáson létesített melléktermék feldolgozóüzem
(Mácsai, 2001/a), ahol szalmából készítenek koszorúalapot. Hasonló
mintaértékű tevékenységet folytatnak Egerágon, ahol hidegen sajtolt
napraforgóolaj előállításával és csomagolásával foglalkoznak (Mácsai,
2001/b).
A VFC – a központi támogatások között egyedülálló módon – ösztönözte
a helyi, speciális élelmiszer és nem élelmiszer célú termékek előállítását és
piacra jutását. A szándék az volt, hogy minél nagyobb arányú, helyben
hozzáadott érték jelenjen meg a vidéki területekről származó, egyedi,
tájjellegű produktumokban, melyek megfelelnek a hazai és uniós minőségi
követelményeknek. A kezdeményezés nyomán számos feldolgozó üzem
létesült, illetve mikro- és kisvállalkozás technológiai fejlesztése valósult
meg. A beruházások országosan közel százféle új helyi, speciális termék
megjelenését tették lehetővé. Ilyen például a gyümölcskolbász, a Murapáccal készített pulykahús, a "Csákvári Asszonyfektető", a "Noszlopi
finomságok", a Gerecse sajt, az őrségi tökmagolaj. A Dél-dunántúli
régióban 23 db ilyen típusú fejlesztés valósult meg. Például a hagyományos
kézi szövésű "Gyűrűfűi Ökotextil", a kazettás lépes méz, a cukormentes
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gesztenyemassza, a különböző biotermékek (méz, kecsketej, bor, liszt) és a
tájjellegű borok (FVM VPF adatbázis, 2003).
Ebben a témakörben jelenik meg a kézműves tevékenységek támogatása.
Amellett, hogy kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséget teremt a helyben
élők számára, a kézművesség a hagyományőrzés egyik fontos eszköze is.
Sajnos meglehetősen kevesen vannak, akik vállalkozóként űzik
mesterségüket, s így meglehetősen kevés tevékenység támogatása valósult
meg a vidékfejlesztési célelőirányzatból (2001-ben 2 db, 2002-ben 9 db).
Fafaragó, keramikus, szövő, bőrműves, kovács, kádár, üvegműves,
bútorfestő, hímző mesteremberek eszközfejlesztéséhez nyújtott anyagi
segítséget a pályázati forrás.
Az alternatív jövedelemszerzés egy másik fontos szegmense az
agroturizmus, mely pótlólagos keresethez juttatja a mezőgazdaságból
élőket. A benyújtott és támogatást nyert pályázatok közül a falusi turizmus
témakörében meghirdetett jogcímre nyújtották be a régióban a legtöbb
pályázatot (2000-ben 22 db, 2001-ben 30 db, 2002-ben 42 db). Az alternatív
jövedelemszerzésre irányuló tevékenységekre jóváhagyott támogatás
jelentős része az agroturizmusban hasznosult. Ennek az alintézkedésnek az
indikátorait sikerült kategorizálni, a megvalósult fejlesztések mennyiségi
egységeit a 11. táblázat szemlélteti.
11. táblázat: A „Falusi és agroturizmus fejlesztésének támogatása”
alintézkedés mutatószámai
Mutatószámok
Szálláshelyek
(db épület)
Agroturisztikai
szolgáltatás (db)
Kiadvány (db)
Táblarendszer
(település)

Időszak

Dél-dunántúli
régió

Országosan
összesen

2000
2001
2002
összesen
2000
2001
2002
összesen
2000
2001
2002
összesen
2000
2001
2002
összesen

17
11
13
41
6
35
7
48
1
6
0
7
1
2
0
3

66
46
75
187
41
73
43
157
5
19
6
30
2
8
3
13

Forrás: FVM VPF adatbázis
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Különösen népszerű volt a falusi szálláshelyek fejlesztésének
támogatása. 2000. évben még lehetőségük volt a pályázóknak új
szálláshelyek kialakítására, 2001-től azonban csak szolgáltatásbővítésre és
komfortfokozat emeléshez igényelhettek támogatást. A pályázatok tárgyát
képező turisztikai attrakciók – típusukat tekintve – meglehetősen
heterogének, volt köztük például étterem, lovarda, kerékpárkölcsönző,
sétahajózás, strandok, fürdőhelyek korszerűsítése, termálfürdők fejlesztése,
gyógykertek létrehozása, táborok és túrák szervezése, információs központ
kialakítása.
Egy adott település vagy térség turisztikai kínálatának népszerűsítése,
megismertetése épp oly lényeges, mint maguknak a turisztikai vonzerőknek,
idegenforgalmi szolgáltatásoknak a megléte, fejlesztése. Mint minden
turisztikai területnek, úgy a falusi vendéglátásnak is alapfeltétele, hogy az
igénybe vevők – a turisták – részletes és teljes körű tájékoztatást kapjanak
az adott vidék látnivalóiról és programjairól. Az információ átadásának és
terjesztésének egyik bevált módszere a turizmusban a különböző brosúrák,
prospektusok, szóróanyagok megjelentetése és terítése az ország teljes
területén. A vidékfejlesztési célelőirányzat több tucat ilyen jellegű kiadványt
támogatott országosan. A térségi bemutatkozó anyagtól kezdve a tematikus
(pl. bor) utakat propagáló leporellókon keresztül, a turisztikai
zsebtérképekig különféle információs anyagok készültek a VFC keretéből.
Az időszakra jellemző, hogy a szolgáltatók semmiféle ösztönzést nem
kaptak a kiegészítő jövedelemszerzést biztosító szolgáltatói rendszerbe
történő bekapcsolódásra, illetve az érvényes jogszabályok sem segítették a –
nem csak falusi vendéglátó – szolgáltatói kör bővülését. A szolgáltató
jellemzője, hogy saját portán helyi hagyományt, előállított terméket, vagy
értéket turisztikai szolgáltatásként értékesít (ismertetést ad állatairól,
növényeiről; bemutatja gazdaságát; hagyományos házi készítésű ételt, italt
kínál; kézművességet tanít, vagy ilyen jellegű terméket árusít; stb.).
A probléma részbeni orvoslására próbálták – a Bánya Panoráma
Egyesület kezdeményezésére – a civil szervezetek elérni, hogy a falusi
turizmuson belül ne csak a szálláshelyek és a közvetlenül hozzájuk tartozó
szolgáltatások, hanem maga a turizmus-szolgáltatás is kapjon
adókedvezményt. A kezdeményezés sajnos azóta sem zárult le sikerrel, a
jogszabály-előkészítés, a minisztériumok közötti egyeztetés több éve tart
eredménytelenül (vajon a vendéglátó-ipari ellenlobbi vagy a bürokrácia a
nagyobb fék?).
Rendkívül fontos a jóváhagyott és felhasznált központi támogatások
vidéki foglalkoztatásra gyakorolt hatásának elemzése. A VFC országosan
több száz munkahely megőrzését és jó néhány száz új munkahely létesítését
támogatta a négy év alatt. Mivel azonban a pályázati adatlap nem
tartalmazott indikátortáblát, lehetőség csak a műszaki tartalom bemutatására
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volt, így ez az igen fontos adatbázis pontos számokkal nem áll
rendelkezésre. A megőrzött és új munkahelyekkel kapcsolatos körülbelüli
számadatokat a volt REVI-s kollégákkal lefolytatott mélyinterjúk (13.
melléklet) segítették feltárni. Mivel időközben a REVI-k megszűntek, nem
történt meg a projektek utánkövetése, vagyis hivatalosan nem lehet tudni,
hogy a nyertes pályázók közül hányan folytatják a mai napig a támogatással
megvalósult tevékenységüket, illetve hányan hagytak fel vele. Nem
hivatalosan – elsősorban informális forrásokból – tudható, hogy minimális
hányaduk állt el az adott tevékenységtől, sőt legtöbbjük a további
támogatási lehetőségeket (SAPARD, AVOP) is kihasználta.
Az alternatív jövedelemszerzést biztosító tevékenységek keretében
létrejött munkahelyekkel kapcsolatban azonban bemutatok két példát. A
„Helyi jellegzetességű, tájspecifikus mezőgazdasági tevékenységek, és
ezekre épülő élelmiszer-feldolgozás és értékesítés fejlesztésének
támogatása” alintézkedés keretében nyert 10 millió forint támogatást a
Szentivánpusztai Ásványvíz Kft. Az üzem a fejlesztés megvalósulásakor 20
főt foglalkoztatott. A sikeres, hosszútávon is fenntartható beruházás
következtében az üzem azóta 80 fősre bővült.
A programozás mentén történő fejlesztések sikerességét hivatott
bemutatni a Nagyszékely Alapítvány példája, melynek nevéhez igen
nagyszámú fejlesztés kötődik. Az alapítvány vezetője, Donáth Jordánka,
református lelkésznő, aki a térség motorja. A stratégia mentén történő
fejlesztések híve, ezért már a két vizsgált támogatást megelőzően, majd a
VFC-ben és a SAPARD-ban is számos pályázatot készített és nyert.
A komplex terv első moduljaként egységes falukép kialakítását tűzték ki
célul, a település vonzerejének javítása érdekében (templom- és parókiafelújítás, 5 lakóház, 13 présház teljes rekonstrukciója, 85 lakóház
homlokzat-felújítása). A falusi lakónépesség szempontjából a közösségi élet
belső tartalommal való megtöltése volt a következő fontos programelem
(kézműves tevékenységek, hagyományápolás). Bár egyik kezdeményezés
sem volt kifejezetten munkahelyteremtő beruházás, az éveken keresztül
zajló felújítások, átalakítások során a helyi, szociálisan vagy lelkileg
problémás, beilleszkedni nehezen tudó, illetve mozgássérült embereket
alkalmazták a munkálatok elvégzése során. Így nemcsak ezeken az
embereken segítettek, hanem családjukon is, az egész közösségre pozitív
hatást gyakorolt az azóta is együtt dolgozó, 20 fős csapattá bővült emberek
munkája. A különböző kézműves tevékenységet (szövés, fonás, kerámia)
folytató mesterek megújult otthonaikban fogadhatják vásárlóikat.
További terveik között a közösség- és vállalkozásfejlesztés szerepel.
Példaértékű – megítélésem szerint – az egymásra épülő támogatások
hatékony kihasználása.
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A VFC támogatási jogcímek harmadik csoportjába az infrastrukturális
fejlesztések tartoznak. A 12. számú táblázat adataiból jó lehet látni, hogy
rendkívül magas támogatási igénnyel érkeztek be a pályázatok, és az
előzőekhez képest a legtöbb támogatás, közel 4,2 milliárd forint került
felhasználásra e jogcím keretében országos szinten.
12. táblázat: Az infrastrukturális fejlesztések intézkedés keretében
2000-2002 között nyertes pályázatok sarokszámai
Beadott
Nyertes Elnyert
Támogatási
Összköltség
pályázat
pályázat támogatás
igény (e Ft)
(e Ft)
(db)
(db)
(e Ft)
54
2000
49
2001
97
2002
DDR* összesen
200
Országosan összesen 1236

249 404
296 163
764 659
1 310 226
9 161 338

19
30
56
105
645

59 597
127 192
186 666
291 082
402 030
663 408
648 293 1 081 682
4 187 155 7 649 767

Forrás: FVM VPF REVI adatbázis
*Dél-dunántúli régióban

A régióban, az ebben az intézkedésben elnyert pályázatok, az országosan
elnyertek 16 %-át teszik ki. Az elnyert támogatás tekintetében az országos
szint 15 %-át, míg a fejlesztések önköltségét tekintve az országos szint 14
%-át.
Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó indikátorokat a 13.
táblázat tartalmazza.
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13. táblázat: Az infrastrukturális fejlesztések keretében megvalósult
projektek indikátorai
2000

2001

2002

Mutatók/ eredmény
Mo.* DDR** Mo. DDR
indikátorok
Felújított út (km)
88,1
1,3 110,4 7,6
Felújított útfelület
nagysága (1000 m2)
389,8
3,2 631,8 34,6
Mezőgazdasági út
tervkészítés (db)
2
1
0
0
Földgáz vezeték
kiépítésében érintett
váll. (db)
3
0
4
1
Villamos áram
bevezetésében érintett
vállalkozás (db)
25
16
296
276
Alternatív energia
kiépítésében érintett
vállalkozás (db)
4
0
7
Felújított piacterülettel
rendelkező telep. (db)
13
2
23
Felújított, megépített
piacterület (1000 m2)
22,3
8,7
91,7
Piac kiépítés terve (db) 4
0
0
Kezelt szennyvíz
(1000 m3/év)
29,6
18,0 55,8
Szennyvízkezelési terv
készítése (db)
7
3
0
Informatikai
csomópontok (db)
62
3
31
Informatikai
csomópont tervezése
(db)
7
3
0
Forrás: FVM VPF REVI adatbázis
* országosan összesen, **Dél-dunántúli Régió

Összesen

Mo.
240,5

DDR
16,6

Mo.
439,1

DDR
25,5

141,6

42,7

1163,3

80,6

0

0

2

1

5

1

12

2

387

10

708

302

0

9

1

20

1

1

47

2

83

5

1,9
0

165,9
0

1,1
0

280,0
4

11,7
0

0

65,8

0

151,2

18,0

0

0

0

7

3

10

43

8

136

21

0

0

1

7

4

Az intézkedésen belül a legnépszerűbb tevékenység a mezőgazdasági
úthálózat felújítása volt, erre érkezett be a legtöbb pályázat (5. ábra).
Országos szinten több száz kilométer mezőgazdasági út került megépítésére
vagy felújítására, Magyarország vidéki térségeiben, VFC-s támogatással. A
beruházások révén több százezer m2 útfelület kezelése történt meg. A
régióban 25,5 km feltáró út készült el, ami talán elsőre nem tűnik túl
soknak, de ha összehasonlítjuk a VFC által elért regionális eredményt a
SAPARD Tervben ugyanerre az intézkedésre előírt regionális tervszámmal
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(30 km, szintén 3 éves intervallum alatt!), akkor kifejezetten kiemelkedőnek
nevezhetjük az eredményt. Ezek az alapvető közlekedési infrastruktúra
fejlesztések rendkívül sok helyi vállalkozás, mezőgazdasági gazdálkodó
tevékenységére voltak pozitív hatással, jelentős azoknak a termelőknek a
száma, akik jövedelmezősége javult e költségcsökkentő beruházások által.

40
35
30
25

25
2002
9

20
11

15
10
5
0

12
2
Mg. út

2001
2000

10
7
2
Energia

2
1
2

0
1
Szennyvíz

Piac

4
Informatika

5. ábra: Az infrastrukturális beruházások megoszlása a régióban
Forrás: FVM VPF REVI adatbázis

A termelői érdekeket szolgálják a kiépített – felújított piacterek is. Az
egyes településeket, térségeket ellátó piacok, illetve a felvásárló helyek a
termékek, termények eladhatóságát könnyítik meg. Felújításuk a kulturált és
higiénikus körülmények között zajló értékesítést és vásárlást biztosítják a
vidéki lakosok számára, nagymértékben csökkentik a mezőgazdasági
vállalkozó multinacionális kereskedelmi cégeknek való kiszolgáltatottságát.
Számos vállalkozás működési feltételei teremtődtek meg vagy javultak
azáltal, hogy a vidékfejlesztési célelőirányzatból villamos áram
bevezetéséhez nyertek vissza nem térítendő állami támogatást. A
telephelyen belüli földgáz vezeték kiépítéséhez csupán 2, míg alternatív
energia hasznosítására irányuló beruházás kivitelezéséhez 1 pályázó kapott
támogatást a régióban. Sajnálatos, hogy hazánkban még mindig nagyon
kevés energetikai beruházás valósul meg alternatív módon, országos szinten
is mindösszesen 20-an vettek részt ebben a tevékenységben.
Ahogy az a 13. számú táblázatból kiolvasható a VFC keretből támogatást
nyert pályázatokban megfogalmazott fejlesztések megvalósítását és üzembe
helyezését követően a vidéki térségekben évente mintegy 151 ezer m3
szennyvíz kezelése oldódott meg országosan, regionálisan mindösszesen
csak 18 ezer m3. Ez messze elmaradt a kívánatos mennyiségtől. A
környezetvédelem, a környezetkárosító tényezők kiiktatása, illetve negatív
hatásuk csökkentése a fenntartható gazdálkodás érdekében, a vidékfejlesztés
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szempontjából meghatározó jelentőségű, elodázhatatlan feladat. E területen
mintaértékű fejlesztés a 2000. évi VFC-ből támogatást nyert a Tolna megyei
Aparhant nyárfaerdős szennyvízkezelési rendszere.
Az infrastruktúrafejlesztés témakörén belül kerültek finanszírozásra az
informatikai csomópontok kiépítései is, amelyek a termelők tájékoztatását,
naprakész információval való ellátását szolgálják. Ezek a projektek fontos
szerepet játszanak a különböző pénzügyi források felkutatásában és
megszerzésében is.
A 2003. évi vidékfejlesztési célelőirányzat eredményeinek jogcímenkénti
bemutatását az előzőekben tárgyalt három esztendőtől függetlenül szükséges
megtenni, ugyanis a SAPARD pályázatok megjelenésével a klasszikus
vidékfejlesztési intézkedéseket már nem hirdethette meg a Vidékfejlesztési
Főosztály. Ebben az évben a források is jóval szűkösebben álltak
rendelkezésre, így a VFC kiegészítő jellege erősödött.
A 2003-as jogcímek a következők voltak:
komplex agrár-környezetgazdálkodási fejlesztések támogatása „A1”,
a helyi, különleges és hagyományos élelmiszer-termékek piacra jutása
továbbfejlesztésének támogatása „B1-B2”,
mintaértékű vidékfejlesztési tevékenységek bemutatásának támogatása
„F1-F2”,
melyekre vonatkozóan a regionális és országos összesített adatok a 14.
számú táblázatban szerepelnek.
Elmondható, hogy ennek az évnek összességében nem voltak túl nagy
eredményei, azonban úgy gondolom, hogy mégis hasznos célokat szolgált a
támogatásként kifizetett 47,2 millió Ft.
14. táblázat: A 2003. évi VFC intézkedések mutatói
Országosan
Dél-dunántúli régióban
2003. évi
nyertes
VFC nyertes
összköltség támogatás
összköltség támogatás
pályázat
intéz- pályázat
(e Ft)
(e Ft)
(e Ft)
(e Ft)
(db)
(db)
kedés
A1

74

784 317

388 283

6

49 402

24 701

B1-B2

22

367 998

177 969

3

23 209

11 562

F1-F2

117

81 387

55 837

23

17 101

10 980

Összesen

213

1 233 702

622 089

32

89 712

47 243

Forrás: FVM VPF REVI adatbázis

A
Nemzeti
Agrár-környezetvédelmi
Program
kiegészítését,
társfinanszírozását célzó „A1” intézkedés 6 gazdálkodó fejlesztési
elképzeléseit támogatta. Ennek eredményeként a környezet- és
természetkímélő mezőgazdálkodás országos népszerűségét növelték.
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A „B” jogcím eredményeként 3 hazai, hagyományos és különleges
eljárásokra épülő, kiváló minőségű, speciális élelmiszer előállítását segítette
a 2003. évi VFC támogatás. A régiónkban megvalósult fejlesztések a
következők voltak: biomust készítése és biobor palackozása, kerek rekeszes
lépesméz készítése, kecsketej-termék fejlesztése. Példaként szeretném
megemlíteni, hogy az országban e jogcímnek köszönhetően készült: bioméz,
különleges lekvár és savanyúság, biotojás, valamint a Szatmári
szilvapálinka kisüsti.
Az „F” jogcím keretében a „Nyitott Falvak – Porták” több éves
rendezvénysorozat
folytatásaként
bemutatónapokat
szerveztek,
kiadványokat, prospektusokat adtak ki, honlapot készítettek a támogatottak.
A VFC ezen jogcímén került támogatásra a parasztolimpia megtartása is
Somogyhárságyon.
A 14. számú táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy a
legmagasabb összegű támogatást az ökológiai gazdálkodás elterjesztését
célzó intézkedések vitték el, annak ellenére, hogy a legtöbb beérkezett
pályázat az „F” jogcím keretében volt. Ennek természetesen a fő oka az,
hogy a beruházás jellegű fejlesztések jóval magasabb költségvetéssel
valósultak meg, mint az 1-2 napos rendezvények. Az előzetes
várakozásokhoz képest sajnálatos módon meglepően alacsony érdeklődés
mutatkozott a helyi speciális élelmiszerek fejlesztését, illetve a különleges
termékek piacra jutásának elősegítését célzó jogcímre. Valószínűleg a
rendkívül szigorú élelmiszer egészségügyi előírások miatt.

A VFC egészére vonatkozó megállapítások
A Vidékfejlesztési Célelőirányzat hatásáról összességében elmondható,
hogy nem dicsekedhet olyan látványos, nagyszabású eredményekkel, mint
például a Széchenyi-terv. A Vidékfejlesztési Programok Főosztálya és a
pályázók közösen mégis a lehető legtöbbet "hozták ki" a rendelkezésre álló
szűkös pénzügyi keretből. A kutatásból kiderül, hogy az objektív
mérőszámokkal egyszerűen definiálhatóak a várható eredmények, sok
esetben azonban nem alkalmasak az elért eredmények teljes körű
bemutatására. Nagyon nehéz elemezni az egyes fejlesztési programok
mögött meghúzódó tervezési, program-készítési folyamatok hozadékait.
Csak bonyolult vizsgálatok, összetett mutatók segítségével lehet mérni a
humán erőforrás fejlődésének mértékét, illetve minőségi változását.
A VFC „tevékenységének” legnagyobb eredménye, nevezetesen, hogy a
vidéki lakosság szemléletváltáson ment keresztül és jelentős részük
bekapcsolódott a vidékfejlesztési tervezési és programozási
tevékenységbe, nem mérhető mutatószámokkal. Egy-egy kistérség
jövőképének „megrajzolása” és a középtávú elképzelések kidolgozása során
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különböző nézeteket valló, eltérő célkitűzésekkel, érdek- és értékrendszerrel
rendelkező, más-más politikai-hatalmi pozícióban lévő helyi szereplők
együttműködése valósult meg. Párbeszéd indult meg a lokalitáson belül,
melynek eredményeként az ott élők között feszülő számos félreértés,
konfliktus és előítélet került felszínre és kezelésre, melyek addig esetleg
gátjai voltak a partnerségen alapuló fejlesztések megvalósításának.
A kollektív program-alkotás folyamán az addig önálló, izolált
fejlesztések egymást kiegészítve egy komplex térségi program, koncepció
részévé váltak. Több olyan közösség jött létre, melynek tagjai a helyi
lakosság köréből kerültek ki, s akik energiát nem sajnálva, szabadidejüket
feláldozva dolgoztak egész településük, térségük boldogulásáért.
Kialakult
számos
helyi
munkacsoport,
amely
kiterjedt
kapcsolatrendszerrel, szerteágazó tudással és sokrétű szakmai tapasztalattal
rendelkezik. S ezek az együttműködést segítő szerveződések sokhelyütt a
mai napig fennmaradtak, és továbbra is ösztönzik a térségi
kezdeményezéseket.
A SAPARD támogatás felhasználásának előkészítésére önkéntesen
szerveződött kistérségekből mintegy 500 fő vett részt intenzív képzési
programokban. Közülük közel kétszázan 4 éven keresztül – az FVM által
biztosított anyagi hozzájárulás jóvoltából – főállású vidékfejlesztési
menedzserként tevékenykedtek. Segítették a kistérségükben megfogalmazott
és kidolgozott életképes projektek, programok forrás szükségletének
kielégítését, sikeres megvalósítását.
Megállapítható, hogy a négy éven keresztül működő vidékfejlesztési
célelőirányzat meghatározó jelentőségű tapasztalatszerzésre adott módot a
pályázat kiírójának és a pályázóknak egyaránt.
A vidékfejlesztési célelőirányzat pályázati rendszere az uniós
vidékfejlesztési alapelvek figyelembe vételével került kidolgozására és
működése során is ezeket kívánta érvényesíteni. Ennek sikerességét a
támogatásban részesült több száz pályázat demonstrálja.
Már az előkészítési szakaszban megjelent a szubszidiaritás elve, mi
szerint a korábban említett kistérségi, alulról építkező programok
kidolgozásra
kerültek.
A
helyiek
megfogalmazták
fejlesztési
elképzeléseiket, jövőképüket, s a vidékfejlesztési célelőirányzat segítségével
elkezdhették azok megvalósítását. A stratégiai irányokat, a döntést tehát
azo(ko)n a szinte(ke)n hozták meg – az arra leginkább kompetensek, – ahol
ehhez a legtöbb és legpontosabb információ áll rendelkezésre.
A vidékfejlesztési célelőirányzat pályázatainál pedig szinte
alapkövetelményként jelentkezett az egyes projektek térségi stratégiákhoz
való illeszkedésének bizonyítása. Ez vezetett el a következő nagyon fontos
alapelvhez, a programozáshoz. A vidékfejlesztés cél- és feladat-
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meghatározásának lényeges eleme, hogy a korábbi központi támogatási
gyakorlattól eltérően, programfinanszírozást valósított meg.
A programok kidolgozásának pedig elengedhetetlen feltétele az
együttműködés, a partnerség. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az
uniós pénzügyi alapok elérésének, sikeres és eredményes felhasználásának
is záloga a partnerség. Az együttműködésben rejlő hozadékot, a partnerség
fontosságát a hazai pályázók jelentős része még nem fedezte fel. Be kell
ismernünk, hogy a vidéki társadalom egyik legnagyobb hiányossága az
együttműködésre való képesség, de a Vidékfejlesztési Programok
Főosztályának közreműködésével egy tanulási folyamat zajlott, melyhez a
vidékfejlesztési célelőirányzat formájában jelentős „tanulópénzt” biztosított
az FVM.
Ez a központi támogatás azonban, csak kiegészítette a helyi forrásokat.
Az addícionalitás elvét követő támogatási rendszer nem a szükséges
pénzügyi fedezetet helyettesíti, hanem a szűkös anyagi forrásokat hivatott
kipótolni.
A fentiek mellett meg kell említeni, hogy a hazai vidékfejlesztés egyik
igen fontos eredménye a vidéki területek lehatárolása, melyet a SAPARD
Terv elkészítése indukált (vidéki térségek: ahol a népsűrűség 120 fő/km2-nél
alacsonyabb, illetve a 10.000 fő alatti települések).
Összességében megállapítható, hogy a VFC négy éves támogatási
rendszere alatt a régióban megvalósult mintegy 3,358 milliárd forint
összköltségvetésű fejlesztés – beruházás elősegítette, hogy a vidéki térségek
leszakadási folyamata lassuljon. A 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő
állami támogatás igaz csak csepp a tengerben, mégis jó és hasznos célokat
szolgált. Ennél a támogatási formánál is nyilvánvaló volt, pályázni csak az
tud, aki már amúgy is rendelkezik tőkével. Ez a későbbiekben (SAPARD,
AVOP) sem változott. A fejlesztéshez szükséges saját forrás hiányában a
legtöbb elképzelés megvalósítása szinte lehetetlen. A saját forrás banki
hitelből történő kipótlására bár van lehetőség, de hazánkban még mindig
eléggé nehézkes és költséges művelet.
A VFC kapcsán meg kell említeni még, hogy a magyar vidékfejlesztés
folyamatában jelentős törést okozott a REVI-k felszámolása 2004 elején. Az
irodák munkatársai részt vettek a vidékfejlesztési stratégia megalkotásában,
a VFC pályázati rendszerének kidolgozásában, feladatuk volt a pályázatok
befogadása, bírálata, döntéshozatalra való előkészítése, a LEADER típusú
kísérleti vidékfejlesztési program koordinálása, ismerettovábbítás és
kapcsolattartás a vidékfejlesztés szereplőivel a régióban, a kistérségi
menedzserekkel való együttműködés, munkájuk segítése és koordinálása.
Igen jelentős humán és kapcsolati tőke halmozódott fel ezeknél a
szakembereknél, amit kár volt veszni hagyni. A REVI-k megszűnése után
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elbizonytalanodott a vidékfejlesztési menedzserek helyzete is, amin csak
rontott a finanszírozásuk kérdésének bizonytalansága.
5.1.2 A SAPARD támogatások hasznosulása a Dél-dunántúli régióban
A SAPARD Terv szerint „ …a magyar mezőgazdaság és a fenntartható
vidékfejlesztés legfontosabb feladatai közé tartozik a mezőgazdasági
termelés hatékonyságának fokozása, a megváltozott tulajdonosi szerkezet
miatt szükségessé vált beruházások megvalósítása és a termelőeszközök
korszerűsítése. E feladatok elvégzése révén kielégíthető az a követelmény,
miszerint csak olyan jó minőségű termékek és élelmiszerek kerüljenek
előállításra, amelyek megfelelnek az EU szabályozásnak, illetve a szigorú
élelmiszer-biztonsági előírásoknak. A vidéki települések elmaradottságának
csökkentését az infrastruktúra fejlesztésén, a gazdasági tevékenység
diverzifikálásán, valamint a szakképzés és a továbbképzés kibővítésén
keresztül lehet végrehajtani. A stabil gazdasági háttér megteremtése, a
mezőgazdaság modernizálásával együtt, lehetővé fogja tenni a vidéki
lakosság számára elfogadható életszínvonal elérését.” (SAPARD Terv,
2000).
Ennek megfelelően a SAPARD Terv célkitűzései a következők:
- A mezőgazdasági termelés piaci hatékonyságának javítása;
- Az élelmiszer-biztonság és higiénia, a környezetvédelem és az
állatjólét feltételeinek megteremtése;
- A magasabb minőségi követelményeknek megfelelő és magasabb
hozzáadott értéket képviselő termékek arányának növelése;
- A környezet védelme az EU követelményeknek megfelelően;
- Termelői csoportok felállítása és a kritikus méret elérése annak
érdekében, hogy optimális feltételek esetén megjelenhessenek a
piacon;
- A munkahelyek megtartása és új munkahelyek teremtése a vidéki
területeken;
- A vidéki területek népességmegtartó képességének növelése.
A célkitűzéseket figyelmesen átolvasva egy ellentmondásba ütközünk,
mivel a program egyszerre próbálja megvalósítani a hatékonyságnövelést és
a munkahelyteremtést. Márpedig a hatékonyság növelésére irányuló
intézkedések olyan gépek, berendezések, eljárások megvásárlását
feltételezik, melyek értelemszerűen felváltják az emberi munkaerőt,
feleslegessé téve azt. Vizsgálódásaim során többek között megpróbálok
rávilágítani, hogy a két célkitűzésből melyiket sikerült jobban
megvalósítani.
A SAPARD rendelet alapján választható intézkedések közül (6.
melléklet) Magyarország a 7. mellékletben bemutatott 8+1 intézkedést
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választotta, meghirdetésre azonban csak 5 intézkedés került, az alábbi
ütemben.
- 2002. szept. 15.
Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése
- 2002. dec. 31.
Mezőgazdasági
és
halászati
termékek
feldolgozásának és marketingjének fejlesztése
- 2003. február 26.
Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
- 2004. január 4.
Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése
- 2004. január 4.
A
tevékenységek
diverzifikálása,
alternatív
jövedelemszerzést
biztosító
gazdasági
tevékenységek
Mivel a pályázatok beadásának végső határideje 2004. április 30-a volt, a
támogatási összegek igénybevételét lehetővé tevő pályázatok elkészítésére
gyakorlatilag másfél év állt rendelkezésre, két vidékfejlesztési intézkedés
esetén nem egészen 4 hónap.
A Strukturális Alapokból finanszírozott programok adatainak folyamatos
gyűjtése, értékelése és a disszemináció, vagyis a projektek eredményeinek
terjesztése, kötelező elemei a programozásnak, annak érdekében, hogy a
projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított
források hasznosulása a lehető legnagyobb legyen. A SAPARD program
félidős értékelése 2003-ban jelent meg, ekkor azonban még nagyon kevés
értékelhető adat (13 projekt adatai) állt rendelkezésre a fentebb felsorolt
okok miatt, a program záró értékelése pedig még nem készült el. A
monitoring21 rendszer feladata, hogy a kimeneti eredményeket és az
indikátorokat gyűjtse projekt, illetve intézkedési szinten. Kezdetben a
SAPARD monitoring rendszer csak a pénzügyi monitoring mutatókat
gyűjtötte, majd a pályázati adatlap 11. melléklete összegezte a
mutatószámokat, mely az egyes intézkedések esetén eltérő volt.
A SAPARD program hatásaként elvárt, betervezett mérőszámok a
Tervben az egyes intézkedések leírása után, néhol értékek nélkül,
szerepelnek. Az AVOP esetében már a Program-kiegészítő Dokumentum
(PKD) tartalmazza a program tervszámait (AVOP PKD, 2005).
Vizsgálataim során a SAPARD Terv tervszámait vetettem egybe a
tényleges eredményekkel. Mivel a Tervben szereplő számok országos
szinten értendőek, az általam gyűjtött adatok viszont régió szintűek, így a
régióban elnyert támogatások arányában állapítottam meg a Dél-dunántúli
régióra érvényes tervszámokat.

21

Figyelemmel kísérő, értékelő és javaslattevő tevékenység, mely az adott program eredményes,
szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik.
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A következőkben vizsgáljuk meg a SAPARD program tényleges hatásait
az igénybevett támogatások mennyisége, majd a pályázati adatlapban
megadott mutatószámok alapján.
A Dél-dunántúli régióban a SAPARD Programra 1196 db pályázat került
beadásra, melyből 419-et támogattak, a támogatási szerződést 403
pályázóval kötötték meg.
A 15. táblázat tartalmazza, a 6. ábra mutatja be a pályázatok
intézkedésenkénti megoszlását.
15. táblázat: A benyújtott és nyertes pályázatok intézkedésenkénti
megoszlása a Dél-dunántúli régióban (db)

590
82

Nyertes és
támogatott
pályázatok
261
30

294

21

43

15

187
1196

76
403

Benyújtott
pályázatok

Intézkedések
Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése
Mezőgazdasági
és
halászati
termékek
feldolgozásának és marketingjének fejlesztése
Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és
szellemi örökségének védelme és megőrzése
A tevékenységek diverzifikálása, alternatív
jövedelemszerzést
biztosító
gazdasági
tevékenységek
Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
Összesen

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség adatai alapján saját számítás

Az 1000 lakosra jutó benyújtott és nyertes pályázatok tekintetében –
összehasonlítva a többi régió adataival – a Dél-dunántúli régió mindkét
esetben a második helyen szerepelt (KSH, 2002, MVH, 2006).
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A nyertes és támogatott pályázatok
intézkedésenkénti megoszlása

Mezőgazdasági vállalkozások
fejlesztése
Mezőgazdasági és halászati termékek
feldolgozásának és marketingjének
fejlesztése

19%

Falufejlesztés és felújítás, a vidék
tárgyi és szellemi örökségének védelme
és megőrzése

4%
5%
65%

7%

A tevékenységek diverzifikálása,
alternatív jövedelemszerzést biztosító
gazdasági tevékenységek
Vidéki infrastruktúra fejlesztése és
javítása

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség adatai alapján saját számítás

6. ábra: A nyertes pályázatok intézkedésenkénti megoszlása
A 16. táblázat tartalmazza a Dél-dunántúli régióban beadott és nyertes
pályázatok támogatási igényét.
16. táblázat: A benyújtott és nyertes pályázatok támogatási igénye a
Dél-dunántúli régióban (millió Ft)
Támogatási igény
Benyújtott
pályázatok
(m Ft)

Intézkedések

Az elnyert
és az
igényelt
Nyertes
pályázatok támogatás
aránya
(m Ft)
(%)
4 818
38
1 483
39

Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése
12 729
Mezőgazdasági
és
halászati
termékek
3 776
feldolgozásának és marketingjének fejlesztése
Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és
5 462
4 300
szellemi örökségének védelme és megőrzése
A tevékenységek diverzifikálása, alternatív
230
79
jövedelemszerzést
biztosító
gazdasági
tevékenységek
Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
4 146
1 843
Összesen
26 343
8 653
Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség adatai alapján saját számítás

8
35
44
33

A 7. ábrán láthatjuk a nyertes pályázatok támogatási igényeit
intézkedésenkénti bontásban.
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Mezőgazdasági vállalkozások
fejlesztése

5% 1%

Mgi és halászati termékek
feldolg. és mark. fejlesztése

21%

Falufejlesztés és felújítás
56%

A tevékenységek diverzifikálása

17%
Vidéki infrastruktúra fejlesztése
és javítása

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség adatai alapján saját számítás

7. ábra: A nyertes pályázatok támogatási igényei intézkedésenkénti
bontásban
Megállapítható, hogy mind a beadott, mind a nyertes pályázatok esetében
a legnagyobb „népszerűsége” a „Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése”
intézkedésnek volt. A SAPARD Terv indikatív pénzügyi táblájában (17.
táblázat) erre az intézkedésre jut a források legnagyobb százaléka, ami azt
mutatja, hogy a tervezők szándéka is az volt, hogy rendelkezésre álló
források legnagyobb részét technikai korszerűsítésre fordítsák.
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17. táblázat: A tervezett források intézkedésenkénti megoszlása 20002006
Összes támogatás
Százalékos
hazai+uniós
megoszlása (%)
(ezer €)
1. Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése
128 587
34,12
2. Mezőgazdasági és halászati termékek
89 518
23,75
Intézkedés

feldolgozásának
és
marketingjének
fejlesztése
3. Szakképzés
4.
Agrár-környezetvédelmet
és
tájfenntartást szolgáló termelési módszerek
elterjesztése
5. Termelői csoportok felállítása és
működtetése
6. Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi
és szellemi örökségének védelme és
megőrzése
7. A tevékenységek diverzifikálása,
alternatív jövedelemszerzést biztosító
gazdasági tevékenységek
8. Vidéki infrastruktúra fejlesztése és
javítása
9. Technikai segítségnyújtás
Összesen

4 601
8 229

1,22
2,20

12 133

3,21

22 476

5,96

36 389

9,65

73 446

19,50

1 458
376 837

0,39
100

Forrás: SAPARD Terv alapján saját számítás

Az addicionalitás elvéből fakadóan a támogatások mellé saját forrást is
biztosítani kellett. A régióban a SAPARD program 8,6 milliárd forintos
tőkeinjekciója által generált fejlesztés több mint 17,6 milliárd forint. Ennyi a
beruházások összköltsége, ami jelentős összeg, de nézzük meg, milyen
konkrét fejlesztéseket takarnak a számok.
A beadott pályázatok mutatószámait intézkedésenkénti bontásban
vizsgáltam, mivel azok igen eltérőek voltak a különböző intézkedéseknél.
Ahhoz azonban, hogy a regionális kutatás során kapott számok az országos
tervszámokkal összehasonlíthatók legyenek, el kell végezni az arányítást a
régióra vonatkozva, az egyes intézkedésekre elnyert támogatások segítségével (18. táblázat).
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18. táblázat: Az egyes intézkedésekre elnyert támogatások regionális
aránya
Intézkedés

Elnyert támogatási összeg
A régió
(millió Ft)
részesedési
Dél-dunántúli aránya (%)
Országosan
régióban
25 132
4 818
19

Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése
Mezőgazdasági és halászati termékek
feldolgozásának
és
marketingjének 19 617
fejlesztése
Falufejlesztés és felújítás
5 707
A tevékenységek diverzifikálása
461
Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
14 631
65 548
Összesen
Forrás: Lengyel, 2005, MVH Kaposvári Kirendeltség

1 483

8

430
79
1 843
8 653

8
17
13
13

A 19. táblázat tartalmazza a „Mezőgazdasági gépbeszerzés támogatása”,
a „Állattartáshoz kapcsolódó épületfejlesztési beruházások támogatása” és a
„Növénytermesztéshez kapcsolódó építési beruházások támogatása”
intézkedések, vagyis összességében a „Mezőgazdasági vállalkozások
fejlesztése” intézkedéscsomag esetében előforduló output mutatószámokat
és mennyiségeiket.
19. táblázat: A „Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése”
intézkedéscsomag output indikátorai (db)
Beruházás tárgya
Traktor
Szemes-termény betakarító (önjáró)
Szálastakarmány betakarító (önjáró)
Vetőgép
Szálastakarmány betakarító (munkagép)
Talajművelő gép
Szerves- és műtrágyaszóró
Anyagmozgatás gépei
Növényvédelmi és gyomirtó gép
Traktoros pótkocsi
Egyéb, tartástechnológiával kapcsolatos beruházás
Takarmányozással kapcsolatos beruházás
Trágyakezeléssel kapcsolatos beruházás
Fejéssel kapcsolatos beruházás
Tárolókapacitás
Szárítóüzem
Keverőüzem

Mennyisége
123
41
6
77
13
204
29
49
67
33
30
15
21
4
16 (26 844 t)
5
3

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés
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A SAPARD terv eredmény- és hatásmutatókat írt elő, ezek országos,
régiós tervszámait, valamint a régióban ténylegesen megvalósult
eredménymutatókat tartalmazza a 20. táblázat, a hatásmutatók táblázata
ugyanis tervszám nélkül maradt a SAPARD Tervben, így ezeket a tényleges
adatokat nem volt mivel összehasonlítani.
20. táblázat: „Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése” intézkedés
tervezett és tényleges eredménymutatói
Eredménymutató
A fejlesztés által érintett üzemek
száma (db), ebből
- kedvezőtlen adottságú területen
lévő üzemek aránya (%)
- nők által vezetett üzemek
aránya (%)
- fiatal gazdálkodók által vezetett
üzemek aránya (%)
A
program
eredményeként
megőrzött és
új munkahelyek száma,
összesen (fő)
A fejlesztés által érintett üzemek
száma az összes üzemből
Állati férőhely korszerűsítés
- szarvasmarha (férőhely)
- sertés (férőhely)
- baromfi (1000 m2)
Egyéb korszerűsítő beruházások
- gabonatároló (1000 t)
- erőgépek (db traktorok)

Tervezett
Országos Regionális*

Megvalósult

1100

209

214**

35

7

6 % (16 db)***

4

1

10,2 % (22 db)

9

2

8 % (19 db)

4267
2133
6400
2%

811
405
1216
2%

8099,5
159
8258,5
****2,7%

137 000
358 700
600

26 030
68 153
114

152
2 573

29
489

3 077
1 800
16
*****
27
123

* a Dél-dunántúli régióra kiszámítva (az összes 19 %-a).
** a 261 db nyertes pályázat esetében vannak ismétlések, 28 db pályázó 2, 3, 4 sőt
esetenként 5 db pályázatot is benyújtott.
*** A 64/2004. (10.12.) MVH közlemény listája a 11. mellékletben található.
**** 2003-ban a régióban 7807 db mező-, erdő- és vadgazdálkodással foglalkozó cég
működött.
***** lásd 19. táblázat részletes adatokkal.
Forrás: SAPARD Terv, KSH Web Statinfo, 2006, saját számítás

Külön táblázatban (21. számú táblázat) gyűjtöttem össze az ehhez az
intézkedéshez kapcsolódó megőrzött és új munkahelyek számát
megyénkénti bontásban.
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21. táblázat: A „Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése”
intézkedéscsomaghoz kapcsolódó megőrzött és új munkahelyek száma
Megyék
Somogy
Tolna
Baranya
Összesen

Megőrzött
munkahelyek
1481,5
1858
4760*
8099,5

Új
munkahelyek
44
46
69
159

*Ebből két cég 1500 főnél több alkalmazottat foglalkoztatott.
Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

Ha az intézkedés indikátorait összehasonlítjuk a tervben lévőkkel (20.
táblázat), azt lehet megállapítani, hogy az első nyolc eredményindikátor
esetében a program regionális vonatkozásban látszólag eleget tett az
előírtaknak. A fejlesztés által érintett üzemek száma, a kedvezőtlen
adottságú területek, a nők és a fiatal gazdálkodók által vezetett üzemek
részaránya, a megőrzött munkahelyek száma, valamint a részt vett üzemek
aránya az összes üzemből indikátorok esetében még meg is haladta a
tervezetet. Vizsgáljuk meg azonban egy kicsit alaposabban az egyes
mutatószámokat.
A fejlesztés által érintett üzemek száma, valamint a kedvezőtlen
adottságú területek részaránya az összes üzemből indikátorok esetében
kijelenthetjük, hogy a tényleges adatok a terv-adatokhoz közeliek.
Nézzük meg azonban a nők által vezetett üzemek arányát. Ez az adat nem
száz százalékosan megbízható, mivel általános gyakorlat, hogy az
őstermelőkre vonatkozó adókedvezmény igénybevétele érdekében családon
belül szétosztják a jövedelmeket. Bár a gazdaság vezetését általában a
családfő végzi, mégis papíron a feleség, leány, meny, stb. is különálló
őstermelőként jelenik meg. A SAPARD értékelési rendszerében a nők által
vezetett üzem plusz pontot kapott, így feltételezhetően a legtöbben éltek is
ezzel a lehetőséggel. Ugyanez a hatás érvényesülhetett a fiatal gazdálkodók
esetében, mely az értékelésben szintén plusz pontot jelentett. Ezeket a
megállapításokat támasztják alá a gazdálkodók körében elvégzett kérdőíves
felmérés válaszai is.
Annak ellenére, hogy ismerem az EU esélyegyenlőség növelésére
irányuló horizontális célkitűzését, amibe – többek között – a férfiak és nők
közötti esélyegyenlőség is beletartozik, nem igazán látom értelmét annak,
hogy ez a törekvés a nők által vezetett üzemek pozitív diszkriminációjában
nyilvánuljon meg. Legfőképpen azonban az indikátorként való megjelenését
tartom feleslegesnek. Több értelme és haszna lenne az új munkahelyek
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között a női munkahelyek feltüntetésének, bár annak is inkább a
„Tevékenységek diverzifikációja” intézkedés esetén.
A megőrzött és új munkahelyekre vonatkozó adatok messzemenő
következtetések levonására nem alkalmasak a következő okok miatt.
Először is nem került egyértelműen definiálásra sem a SAPARD Tervben,
sem a hozzá kapcsolódó FVM rendeletekben, sem a pályázati
dokumentációban, hogy mi számít megőrzött vagy új munkahelynek,
főállásnak, illetve mellékállásnak. Gyakorlatilag a pályázóra lett bízva
ennek eldöntése, aki – tudatában annak – hogy a munkahely megőrzés és az
új munkahely teremtése pozitív elbírálásban részesül, igyekezett minél
kedvezőbb adatokat felvinni az adattáblába, ami nem feltétlenül fedte a
valóságot. Bemutatok néhány példát az esetleges adattorzításra.
Előfordulhatott, hogy egy őstermelő, aki alkalmazottként van
foglalkoztatva adott munkahelyen és mellette mezőgazdasági tevékenységet
végez, főállásúnak írta be magát, hogyha családi gazdálkodóként ő volt a
családi gazdaság vezetője.
A pályázati adatlaphoz adott kitöltési útmutató szerint „abban az esetben
beszélhetünk a fejlesztés által létrehozott munkahelyekről, ha a fejlesztéshez
közvetlenül kapcsolódó tevékenység bővül”. Így ha valaki a pályázott
eszközzel növelte gazdasági teljesítményét, joggal gondolhatta, hogy
megfelel a tevékenységbővítés kritériumának, így új munkahelyet teremtett.
A megőrzött munkahelyről azt írja az útmutató, hogy „abban az esetben
beszélhetünk a fejlesztés által megőrzött munkahelyről, ha a fejlesztéshez
közvetlenül kapcsolódó tevékenység működése a fejlesztés által
fenntarthatóvá válik”. Így ha egy mezőgazdasági üzem traktort vásárolt,
melyet ugyanúgy használhattak a növénytermesztési és állattenyésztési
ágazatban is, gyakorlatilag az egész gazdasági tevékenység fenntartásához
hozzájárult, és ilyen értelemben joggal írták be megőrzött munkahelynek az
összes foglalkoztatott létszámot.
Mindezekből az következik, hogy bár az indikátorok begyűjtése
megtörtént, az értékelés szempontjából használhatatlanok a nagyarányú
torzítás miatt.
A következő három indikátor esetében már jelentős elmaradások
figyelhetők meg a tervszámokhoz képest. Ennek okai a következőkben
kereshetők. Valószínűsíthető, hogy azért nem volt túl népszerű az
„Állattartáshoz kapcsolódó épületfejlesztési beruházások támogatása”
alintézkedés, mert a támogatás odaítélését igen szigorú, ebből fakadóan
költséges hazai és uniós előírásoknak való megfeleléshez kötötték
(Pályázati felhívások, 2003). Ebben az időszakban azonban az
állattenyésztési ágazatok jövedelmezősége rendkívül alacsony volt. Még a
támogatáshoz szükséges saját erő előteremtése is gondot okozott a cégek
nagy többségének, amelyek gyakorlatilag a napi túlélésért küzdöttek. Az
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utófinanszírozás ténye még jobban megnehezítette a helyzetet. Ezt a
megállapítást támasztják alá a kérdőíves felmérés válaszai is.
Az utolsó két indikátor esetében is szükséges némi magyarázat. A
traktorokra vonatkozóan előírt tervszámokat – a kapott adatok ismeretében –
nem sikerült elérni. Ha azonban az intézkedés keretében vásárolt összes
gépet, berendezés darabszámát nézzük (19. táblázat), valószínűsíthetően
messze felette van a tervezetnek. A traktoron kívül beszerzett gépekre
vonatkozóan azonban nem jelöltek meg mutatószámokat a tervezők. Ennek
lehet az a magyarázata, hogy úgy gondolták, a vásárolt traktorok száma
önmagában elegendő a korszerűsítés felmérésére, vagy úgy is
gondolkodhattak, hogy a többi gép is átszámítható valamilyen módon
„traktor egyenértékre”, de erre vonatkozóan nem találunk instrukciókat a
tervben.
A gabonatárolók esete egyértelmű, a tervszám 93 %-át sikerült elérni. Ha
azonban a gabonatárolók mennyiségének ilyen arányú növelése pusztán azt
a célt szolgálta, hogy a felhalmozódott gabonamennyiség intervenciós
raktára legyen, akkor már kétséges ez a siker – a raktártulajdonosok
véleményének kivételével.
A „Mezőgazdasági beruházások támogatása” című intézkedés hatásairól
továbbá meg lehet állapítani, hogy a SAPARD program célkitűzései közül
az elsőnek tett eleget, vagyis segítette a mezőgazdasági termelés piaci
hatékonyságának javítását, jelentős mértékben növelte, illetve
korszerűsítette a gazdálkodók gépparkját. Hozzá kell azonban tenni, hogy –
ismerve a SAPARD pályázatok értékelési kritériumait – csak azok tudtak
sikeresen pályázni és külső forráshoz jutni, akik a pályázatban bizonyítani
tudták, hogy stabil, nyereségesen termelő gazdasággal rendelkeznek. Vagyis
a pár hektáron termelő, a mezőgazdaságot csak jövedelemkiegészítő
tevékenységként művelő gazdák nem tudtak bekapcsolódni a
korszerűsítésbe, az ő lemaradásuk tovább nőtt.
Véleményem szerint, bizonyos mérethatár alatt nincs értelme a
versenyképesség növeléséről beszélni. Az ő esetükben sokkal fontosabb az
életképesség megteremtésének lehetőségét vizsgálni. Számukra egyik
lehetőségként a félig önellátó gazdaságok támogatása áll (további lehetőség
a korai nyugdíjazás, illetve a termelői csoportok létrehozásának
támogatása). Ezek az intézkedések a SAPARD-ban azonban még nem
jelentek meg.
Hosszabb távon gazdaságilag életképesnek az olyan üzemet tekintjük,
amely legalább egy főfoglalkozású munkaerőt, legalább a minimálbér
szintjén képes eltartani. A SAPARD pályázati kiírásában ezt 2 EUME22-ben
határozta meg, azaz ha az üzem standard fedezeti hozzájárulása 2002-ben a
22

EUME = európai mértékegység
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636 ezer forintot meghaladta. Ez a kritérium ekkor még azért volt ilyen
enyhe, hogy a SAPARD pénzek lekötését meggyorsíthassa.
Dorgai, Keszthelyi és Miskó (2004) javaslata, hogy a gazdaságilag
életképes üzemek kritériumát 2 millió forint standard fedezeti
hozzájárulásban (kb. 6 EUME) határozzák meg.
Azzal kapcsolatos fenntartásaimat, hogy a munkahelyek megtartására és
bővítésére vonatkozó célkitűzésnek mennyire tett eleget az intézkedés, már
fentebb kifejtettem. Ehhez hozzá kell még fűzni azt a tényt is, hogy jelentős
mennyiségű munkahely meg is szűnt, ez azonban a 11. mellékletből – mely
a pályázati dokumentációban az indikátorokat tartalmazza – nem derült ki.
Ott ugyanis a csökkenésre nem kérdeztek rá, csak a kérdőíves felmérés
világít rá a tényre. Az erre vonatkozó információkat a következő fejezetben
ismertetem.
A terv megfogalmazott hatásindikátorokat is, amelyek azonban
megegyeztek az eredménymutatókkal. További értékelési szempontként az
alábbiakat jelölte meg:
- a fejlesztések üzemi hatékonysága (jövedelemtermelő képesség,
minőségjavulás);
- a programban résztvevő üzemek hatékonysági mutatói
összehasonlítva az összes üzem átlagával;
- a fejlesztések, korszerűsítések környezeti terhelést csökkentő hatása.
A felsorolt mutatók értékeléséhez az egyes pályázók teljes pályázati
dokumentációja nem állt rendelkezésemre, így az intézkedésben részt vettek
által kitöltött kérdőíveket használtam fel a kérdések részbeni elemzésére,
mely a következő fejezetben kerül bemutatásra.
A következő vizsgált intézkedés a „Mezőgazdasági és halászati
termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése”. A vizsgált
indikátorokat
a
22.
és
a
23.
táblázat
tartalmazza.
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22. táblázat: A „Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának
és marketingjének fejlesztése” intézkedés indikátorai (db)
Tervezett
országosan DDR*

Megvalósult
fejlesztések
elemek
Az előírásoknak való megfelelést biztosító intézkedések
EU élelmiszer-biztonsági és higiéniai
400
32
6
előírásoknak megfelelő üzemek (db)
Állatvédelmi előírásoknak való megfelelt ü. (db)
130
10,4
2
Tanúsított ISO 14000, EMAS (db)
15
1,2
Bevezetett HACCP rendszerek
400
32
1
Vízkezelési eljárások, vízfelhasználás,
30
2,4
2
szennyvízkibocsátás csökkentő üzemen belül(db)
Technológiai hulladék szelektív gyűjtése (db)
40
3,2
0
Veszélyes hulladék leválasztása, elhelyezése,
30
2,4
0
megsemmisítése (db)
Környezetgazdálkodási új munkahelyek (db)
25
2
**
A versenyképesség javítására vonatkozó intézkedések
Minőségjavítás
Bevezetett új technológia (db)
80
6,4
7
37
Új beszállítási és átvételi rendszerek (db)
40
3,2
3
62
Hozzáadott értéknövelés
Igazolt minőségű termék (db)
400
32
3
24
Földrajzi eredet megjelöléssel ellátott termék
20
1,6
3
443
száma (db)
Organikus termékek száma (db)
80
6,4
0
0
Új márkázott termékek száma (db)
10
0,8
5
62
Mezőgazdasági alapanyag beszállítók pozíciója
Mezőgazdasági termékeket értékesítő
szövetkezetekkel kialakított feldolgozói
20
1,6
***
kapcsolatok (db)
Mg-i alapanyagot termelő üzemek már működő
60
4,8
***
minőségbiztosítási rendszerekkel (db)
Foglalkoztatás
Új munkahelyeket teremtő üzemek (db)
100
8
9
22
A fejlesztések megtérülése
Hozzáadott értéknövekedés (%)
+30
+30
***
Magasabb hozzáadott értékű termékek ****
4
160
Árbevétel-arányos eredményesség (%)
+20
+20
***
Megnevezés

* a Dél-dunántúli régióra kiszámítva (az összes 8 %-a).
** a pályázati adatlap nem különítette el a munkahelyek típusait, így a munkahelyekre
vonatkozó összesített adatokat a 24. táblázat tartalmazza.
*** az adatlap nem kérdezett rá, így nem számítható.
**** ez a mutató a tervben nem szerepel, megtalálható viszont az adatlapban.
Forrás: SAPARD Terv, MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés
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23. táblázat: Az EU rendeleteknek megfelelő üzemek darabszáma és
kapacitása a jelenlegi teljes feldolgozó kapacitás százalékában
Tervezett
országosan
regionálisan*
üzem kapacitás
üzem kapacitás
db
(%)**
db
(%)
Marha, sertés és 120
60
9,6
60
egyéb húsok
Baromfi
60
80
4,8
80
Tej és tejtermékek
30
85
2,4
85
Tojás
10
40****
0,8
40
Bor
30
40
2,4
40
Gyümölcs és
50
70
4
70
zöldség
Halászati termékek
4
50
0,3
50
Megnevezés

Megvalósult
üzem
db
3

kapacitás
(%)***
-

2
2
1
5
2

-

0

-

* a Dél-dunántúli régióra kiszámítva (az összes 8 %-a).
** A SAPARD Terv szerint a programban nem szereplő üzemek nemzeti támogatás,
hitel ill. saját forrás felhasználásával kell hogy elvégezzék a szükséges fejlesztéseket,
vagy leépülnek.
*** az adat ismeretlen
****a szükséges kapacitás százalékában
Forrás: SAPARD Terv, MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

A programcélok között szerepel az élelmiszer-biztonság és higiénia, a
környezetvédelem és az állatjólét feltételeinek megteremtése. A régióban 8
ilyen típusú fejlesztés valósult meg, ami elenyésző hányadát érinti a régió
gazdaságainak. Célként fogalmazódott meg továbbá a magasabb minőségi
követelményeknek megfelelő és magasabb hozzáadott értéket képviselő
termékek arányának növelése. A program következtében 3 igazolt minőségű
termék, 5 új, márkázott termék és 3 földrajzi eredettel megjelölt termék
került piacra. Az eredménymutatók szerint a legtöbb esetben nem sikerült
eleget tenni a tervben meghatározottaknak.
Az élelmiszeripari ágazatok tekintetében a régióban csupán a tojás és
jelentősebb mértékben a bor esetében sikerült elérni, illetve meg is haladni a
régióra vonatkoztatott tervszámokat.
Külön táblázatban (24. számú táblázat) gyűjtöttem össze az ehhez az
intézkedéshez kapcsolódó megőrzött és új munkahelyek számát
megyénkénti bontásban.
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24. táblázat: A „Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának
és marketingjének fejlesztése” intézkedéshez kapcsolódó megőrzött és
új munkahelyek száma (db)
Megyék

Megőrzött
munkahelyek

Új
munkahelyek

Somogy
Tolna
Baranya
Összesen

76
557
376
1009

1
19
2
22

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

Ennél az intézkedésnél is elsősorban megőrizni sikerült a munkahelyeket,
és bővítésről is beszámolhatunk (22 db új munkahely). Az előző
intézkedésnél tett megállapítások azonban itt is érvényesek. A tervtáblázat
nem a munkahelyek számát jelölte meg, hanem az új munkahelyeket
teremtő üzemek számát, ez a régió esetében 9 db, a tervezett 8-hoz képest.
A harmadik vizsgált intézkedés a „Falufejlesztés és felújítás, a vidék
tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése” című. A megadott
indikátorokat a 25. táblázat tartalmazza.
25. táblázat: „Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése” intézkedés SAPARD Tervben
megfogalmazott eredményindikátorai
Megnevezés

Tervezett
Megvalósult**
országosan regionális*

Felújított településrészek (db)
40
Felújított, újjáépített épületek (db)
200
Felújított természeti, táji elemek (db)
320
Felújított épített és természeti elemekhez
kapcsolt működő új tevékenységek
780
(vállalkozás,
idegenforgalmi
vagy
gazdasági információs központ) (db)
* a Dél-dunántúli régióra kiszámítva (az összes 8 %-a).
** az adatlap nem ebben a formában kérdezett rá az
mutatószámokat a következő táblázat tartalmazza.
Forrás: SAPARD Terv

3,2
16
25,6

7

62,4

-

indikátorokra, a megadott

Eltérően a tervszámoktól a pályázati adatlapban foglalt mutatószámokat a
26. táblázat foglalja össze.
Ebben az esetben szinte lehetetlen összehasonlítani a tervszámokat a
ténylegesekkel, mert a pályázati adatlap egyáltalán nem ugyanarra kérdezett
rá, mint amit a SAPARD Tervben eredménymutatóként megfogalmaztak.
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Talán csak a táji elemek esetén lehet összevetni a két adatot, az előírt 25,6
db táji elem helyett 7 db-ot sikerült revitalizálni a régióban.
Itt célszerű rámutatni a SAPARD Program tervezési anomáliáira,
nevezetesen a tervezés és a végrehajtás (pályázati dokumentáció) közötti
diszharmóniára. Kicsit az az érzése a szemlélőnek, hogy nem tudja a bal
kéz, mit csinál a jobb. Ebből a szempontból kiváló tanulóprogram volt a
SAPARD az intézményrendszer szereplői számára, az AVOP esetében már
kevesebb hasonló hibával találkozunk.
26. táblázat: „Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése” intézkedés indikátorai (db)
A fejlesztések
száma
9

Tevékenységek
száma
-

-

2
2
2
3
5
1
1
1
3

14

-

Templom, kápolna, harangláb rehabilitációja
Új funkció feltárása
Egyéb

-

8
7
3

A településhez tartozó egyéb táji elemek
revitalizálása

3

-

A fejlesztés jellege
A település karakterét őrző elemek
Felújítás, belső korszerűsítés
Egyes elemek felújítása
Homlokzat-felújítás, sortatarozás
Utcabútor elhelyezés, felújítás
Út, utca felújítás
Közterületet gazdagító építmények felújítása
Információs táblák
Épületdíszek
Egyéb

A falvak építészeti, történelmi emlékeinek
helyrehozatala

Növényállomány megóvása, telepítése
Parkosítás
Természetes és művi vízpartok rendbetétele,
rehabilitációja
Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

2
4
1

A táblázatban szereplő indikátorok teljesítésének bemutatása egy kis
bevezetőt, rávezetést kíván.
Ha újra megnézzük a 15. számú táblázatot, mely a benyújtott és nyertes
pályázatok intézkedésenkénti megoszlását mutatja a Dél-dunántúli régióban,
láthatjuk, hogy arányaiban a legnépszerűbb intézkedés a „Mezőgazdasági
vállalkozások fejlesztése” mellett a „Falufejlesztés- és megújítás” volt.
Amíg azonban az előző intézkedés esetében a beadott pályázatok 44%-a
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nyert, addig az utóbbi intézkedés esetén ez csak 7 %-ot tesz ki. Fontosnak
tartom kihangsúlyozni, hogy ennek oka nem abban keresendő, hogy az
önkormányzatok, akik jogosultak voltak pályázni erre az intézkedésre,
kevésbé ügyes pályázatírók. Arról van szó, hogy „Falufejlesztés- és
megújítás” intézkedésre szánt keretösszeg olyan kevés volt, hogy igen
hamar kimerült, az igények töredékét tudta csak kielégíteni.
A „Falufejlesztés- és megújítás” intézkedéscsomagon belül a
legnépszerűbb tevékenység a falvak építészeti és történelmi emlékeinek
helyrehozatala, védelme, revitalizációja volt. Megállapítható, hogy a
projektgazdák túlléptek az egyszerű rekonstrukción és a fejlesztési
elképzelésekbe bevették a megújuló épületek, értékek új funkcióval való
feltöltését is. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a több, esetleg teljesen
eltérő feladatot ellátni képes műemlék fenntarthatóságának, hosszú távú
működtethetőségének alapját teremtették így meg. Jó példa erre az olyan
„multifunkciós” kápolna, mely az istentiszteletek, esküvők mellett alkalmas
hangversenyek, kiállítások, rendezvények, tanácskozások, egyéb kulturális
események megtartására is.
A munkalehetőségeken és az alapvető szolgáltatásokon kívül a helyben
maradás és a helyi identitás kialakulásának fontos motiváló tényezője a
lakókörnyezet, a települések fizikai és környezeti állapota, összképe, a
közösségi terek, szolgáltatások színvonala. A vidéki térségekben lévő
épített, természeti és kulturális örökség nagy része azonban olyan állapotban
van, ami akadályozza a bennük rejlő gazdasági és közösségi cselekvési
potenciál kihasználását, azt hogy turisztikai vonzerővé válhassanak. Emiatt
a „Falufejlesztés- és megújítás” intézkedés keretében pályázni lehetett a
települési karaktert őrző és erősítő településszerkezet, utcák és közterületek
felújítása, egységes falukép kialakítása, a települések idegenforgalmi
vonzerejének javítása, valamint a falvakhoz tartozó táji elemek (fasorok,
vízfolyások, tavak, csatornák stb.) revitalizálása, védelme érdekében is.
Több falusi polgármesterrel történt beszélgetés rávilágított arra, hogy az
ebben az intézkedésben megvalósult fejlesztésekkel, a régióban sikerült pár
lépést megtenni a fent említett akadályok leküzdésére, továbbá hozzájárulni
– az élhető, esztétikailag is vonzó környezet kialakításával – a helyi
emberek kötődésének erősítéséhez, életminőségének javításához. Ezt – a
falusi lakosság szívében érzett jóérzést – nem nagyon tudja tükrözni egy
indikátortípus sem, elsősorban személyes beszélgetéseken, fórumokon kerül
felszínre.
A terv az eredménymutatók mellett a következő hatásmutatókat is
megfogalmazta, előre megadott értékek nélkül:
- a környezetminőség javítása;
- a megtartott és új munkahelyek száma;
- elvándorlás csökkenése.
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A hatásindikátorok közül a SAPARD program tehát – az előző
bekezdésben leírtaknak megfelelően – a környezetminőség javításához járult
hozzá. 2003-ban a Dél-dunántúli régió belföldi vándorlási különbözete
-1217 volt (KSH, 2004). Hogy a SAPARD hozzájárult-e az elvándorlás
csökkentéséhez csak feltételezhető, de nem bizonyítható. Az ehhez az
intézkedéshez kapcsolódó megtartott és új munkahelyek számát a 27. számú
táblázatban gyűjtöttem össze megyénkénti bontásban.
27. táblázat: „Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése” intézkedéshez kapcsolódó
megőrzött és új munkahelyek száma (db)
Megyék

Megőrzött
munkahelyek

Új
munkahelyek

Somogy
Tolna
Baranya
Összesen

2
18
53
73

1
20*
1
22

*A Tolna megyei 20 új munkahely egyetlen beruházáshoz kötődik.
Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

2001-ben, vagyis a program indulása előtt egy évvel, a mezőgazdaság
foglalkoztatási részesedése 6,4 % volt, a kifejezetten vidéki településeken
élt viszont a magyar lakosság több mint 30 %-a. Mindemellett a gazdasági
aktivitás az 1000 fő alatti falvakban rendkívül alacsony volt, az inaktív
népesség aránya meghaladta a 70 % (SAPARD Terv, 2000).
Bár a „Falufejlesztés” intézkedés által mindösszesen 22 új munkahely
keletkezett, fenti tények ismeretében kijelenthetjük, hogy minden egyes új
munkalehetőség igen nagymértékben hozzájárul az életminőség javításához,
az elvándorlás csökkentéséhez.
A negyedik vizsgált intézkedés „A tevékenységek diverzifikálása,
alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek” című.
Az
intézkedés
tervindikátorait
a
28.
táblázat
ábrázolja.
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28. táblázat: „A tevékenységek diverzifikálása” intézkedés SAPARD
Tervben megfogalmazott és megvalósult eredményindikátorai
Tervezett
Megvalósult
országosan regionális*

Megnevezés
Újonnan piacra juttatott termékek,
szolgáltatások (db)
Modernizált vagy új helyi
élelmiszer-feldolgozó
kapacitás
(db)
Falusi turizmusra részben vagy
teljesen átálló/új vállalkozások
(db)
Alternatív termelésre részben vagy
egészben átálló/új vállalkozások
(db)
Kisipari,
kézműipari
tevékenységre
részben
vagy
egészben átálló/új vállalkozások
(db)

820

139,4

1

600

102

2**

1060

180,2

14

620

105,4

0***

420

71,4

0

* a Dél-dunántúli régióra kiszámítva (az összes 17 %-a).
** pince felújítás (falusi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás).
*** az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés nem került meghirdetésre.
Forrás: SAPARD Terv, MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

A beadott pályázatok majdnem mindegyike a falusi turizmushoz kötődött
és csak részben vállalták fel ezt a tevékenységet, kiegészítő
jövedelemszerzésre. A kivételt képező pályázók közül az egyik tájspecifikus
élelmiszeripari termék kifejlesztésén munkálkodott, míg a másik méhészeti
tevékenységét bővítette 17 család vásárlásával. A falusi turizmus esetében
meg kell említeni, hogy a nyertes és támogatott pályázók közül csak öt jelölt
meg konkrét indikátorokat.
A falusi turizmushoz kapcsolt – a pályázati adatlapban feltüntetett –
indikátorokat a 29. táblázat tartalmazza.
29. táblázat: A falusi turizmus alintézkedés indikátorai
Indikátor
Belföldi vendég
Külföldi vendég
Vendégéjszaka
Rendezvény

Érintett pályázat
5 db
4 db
4 db
-

Érintett elem
2486 fő
600 fő
180 db
-

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés
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A beadott 43 pályázatból csak 15 nyert, ez a tevékenység nem volt
annyira kedvelt, mint az előző. Pedig a vidéki térségek foglalkoztatási és
jövedelemszerzési viszonyainak ismeretében (lásd előző intézkedés),
valamint tudva, hogy vidéken a mezőgazdaságon kívüli munkalehetőségek
száma alacsony, igen nagy jelentősége lenne bármilyen hosszú távon
fenntartható, alternatív jövedelemforrási lehetőséget teremtő beruházásnak.
A táblázat adataiból arra lehet következtetni, hogy a vidéken élők a falusi
turizmus tartják ebből a szempontból kitörési lehetőségnek. Azt azonban
tudjuk, hogy önmagában a szálláshelyek kialakítása nem elegendő a turisták
vonzásához, turisztikai szolgáltatásokra, helyi attrakciókra is szükség van a
tevékenység sikeres műveléséhez. Az indikátortábla rendezvény sorában
viszont egyetlen elem sincs.
Itt kell megjegyezni, hogy a többi régióba is rendkívül alacsony számban
(14-78 db) érkeztek be pályázatok erre a jogcímre (MVH, 2006).
Véleményem szerint ez az egyik neuralgikus pontja a vidékfejlesztésnek,
jóval nagyobb figyelmet, szervezőmunkát, ismeretterjesztést, esetlegesen
külső szakértői segítséget igényelne az alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek jobb kihasználása érdekében.
A SAPARD Tervben ehhez az intézkedéshez is megfogalmaztak
hatásmutatókat is. Ezek a következők:
- a 18 hónapon túl is működő támogatott vállalkozások száma (db);
- megőrzött és új munkahelyek száma;
- munkanélküliség csökkenése;
- az önkormányzati adóbevételek növekedése (jövedelemadó, iparűzési
adó és idegenforgalmi adó),
- belső (helyi és regionális) kereskedelmi forgalom növekedése;
- elvándorlás csökkenése.
Ezeket a hatásindikátorokat – egy kivételével – majd csak a program
teljes lezárása után (2006. dec. 31.) lehet elkezdeni elemezni.
Az intézkedéshez kapcsolódó megőrzött és új munkahelyek számát külön
táblázatban (30. számú táblázat) gyűjtöttem össze megyénkénti bontásban.
30. táblázat: „A tevékenységek diverzifikálása” intézkedéshez
kapcsolódó megőrzött és új munkahelyek száma (db)
Megyék

Megőrzött
munkahelyek

Új
munkahelyek

Somogy
Tolna
Baranya
Összesen

5
9
9
23

3
6
6
15

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés
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A 15 létrejött új munkahely nem túl sok, de a fent említett okok miatt
létfontosságú.
Az utolsó vizsgált intézkedés a „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és
javítása” című, melynél hangsúlyozni kell, hogy nevével ellentétben nem
általában a vidéki infrastruktúra fejlesztését szolgálta. Ebben az
intézkedésben helyi műszaki infrastruktúra biztosítását szolgáló
beruházásokkal (mezőgazdasági úthálózat fejlesztése; a vállalkozások célját
szolgáló energiaellátás fejlesztése; alternatív szennyvízkezelési eljárások
alkalmazása; helyi piacok és felvásárló helyek kialakítása és fejlesztése),
valamint informatikai és kommunikációs rendszerek fejlesztésére vonatkozó
beruházásokkal lehetett pályázni.
A vizsgált indikátorokat a 31. táblázat tartalmazza.
31. táblázat: A „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása” intézkedés
tervezett és megvalósult eredményindikátorai
Megnevezés

Tervezett
Megvalósult
országosan regionális*

Új/
felújított
mezőgazdasági
bekötőút (km)
Alternatív,
helyi
szennyvíztisztítóval ellátott kistelepülések
száma (db)
Energiaellátással érintett vállalkozások száma (db)
Informatikai csomópontok száma
(db)
Helyi piac, vásárlóhely (db)

230

29,9

67,56

80

10,4

6

190

24,7

7

520

67,6

15

260

33,8

2

* a Dél-dunántúli régióra kiszámítva (az összes 13 %-a).
Forrás: SAPARD Terv, MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

Az intézkedéshez kapcsolódó – a pályázati adatlapban megkérdezett –
outputindikátorokat a 32. táblázat részletezi.
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32. táblázat: Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása intézkedés
outputindikátorai (db)
Mezőgazdasági úthálózat
Érintett fejlesztés (db)
- úthálózat hossza (km)
- érintett terület (ha)
- érintett gazdálkodási egységek száma (db)
Az energiaellátás korszerűsítése
Érintett fejlesztés (db)
energia fajtája
- nap
- szél
- geotermikus
- biogáz
- mg. hulladék
- egyéb
Alternatív szennyvíztisztítás
Érintett fejlesztés összesen (db)
Informatikai, kommunikációs rendszerek
Érintett fejlesztés összesen (db)
- telepített számítógépek száma (db)
- nyomtatók száma (db)
- szoftverek száma (db)
- Internet használatban érintett népesség (fő)
- Internet használatban érintett vállalkozások (db)
Helyi piacok és felvásárló helyek
Érintett fejlesztés összesen (db)
- alapterület (m2)
- áruforgalom (eFt)
- árusító helyek száma (db)
- érintett népesség (fő)
- érintett vállalkozások (db)

50
67,56
12691,45
2263
7
1
0
1
0
0
5
6
15
55
13
74
212329
9043
2
25036
45000
651
1300308
1380

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés

Ebben az intézkedéscsomagban a legtöbb nyertes pályázó a
„Mezőgazdasági úthálózat fejlesztése” alintézkedésből került ki. A régióban
ezáltal 67,56 km mezőgazdasági út épült meg, több mint a duplája a tervben
szereplőnek, ami 12 691 ha területet és 2 263 gazdálkodási egységet érint,
vagyis bátran kijelenthetjük, hogy igen jelentős eredményeket sikerült az
intézkedésnek – céljait tekintve elérni. A cél itt nem más volt, mint a
termelés hatékonyságának növelése, amihez a megközelíthetőség
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javításával, vagyis a költségek csökkentésével sikerült hozzájárulni. A hatás
mértékének megállapításához azonban nincsenek konkrét adataink.
Megítélésem szerint legalább ennyire fontos alintézkedés az
energiaellátás korszerűsítése, ebben viszont csak 7 fejlesztés volt érintett.
Ez megint egy olyan terület, mely a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt és
propagandát kell, hogy kapjon.
Az adatok szerint az informatikai, kommunikációs rendszerek
fejlesztésében résztvevő 15 szervezet által 9 043 db vállalkozás és 212 329
fő számára válhatott elérhetővé az Internetes kapcsolat. Óvatosan
fogalmaznék a számok értékelésekor. Tapasztalatból tudom, hogy ilyenkor –
a legkedvezőbb elbírálás reményében – a pályázati adatlapot kitöltők
megítélése szerint az adott település összes lakosa és vállalkozása érintett a
fejlesztésben.
Az alternatív szennyvíztisztítási beruházásban 6 kistelepülés érintett, a
helyi piacok kialakításában viszont csak 2, igaz, hogy e kettő 25 036 m2
területet foglal magába és 651 elárusítóhelyet kívánt létrehozni. A vidéki
térségekben a termékek helyben történő értékesítésére alkalmas, megfelelő
infrastruktúrával ellátott helyi piacok száma csekély. Helyi felvásárló helyek
létrehozása igen fontos, mert különben a termékek nagy része közvetítő
kereskedők révén a nagyvárosokban cserél gazdát és jóval magasabb áron
kerül vissza a vidéki térségekbe.
A vizsgált intézkedés SAPARD Tervben megfogalmazott hatásmutatói –
hozzárendelt érték nélkül – a következők:
- termelési költségek csökkentése (szállítás, energia);
- vállalkozások jövedelmének növekedése;
- megőrzött/új munkahelyek száma;
- csökkenő környezetterhelés (tisztított szennyvíz m3).
A hatásindikátorok közül az utolsó kettőhöz áll rendelkezésre adat.
A megőrzött és új munkahelyek számát itt is külön táblázatban (33.
táblázat) gyűjtöttem össze megyénkénti bontásban.
33. táblázat: A „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása”
intézkedéshez kapcsolódó megőrzött és új munkahelyek száma (db)
Megyék
Somogy
Tolna
Baranya
Összesen

Megőrzött
munkahelyek
1063,5
502
1170
2735,5

Új
munkahelyek
9,5
4
47
60,5

Forrás: MVH Kaposvári Kirendeltség pályázati adatai alapján saját gyűjtés
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Az intézkedés keretében létrejött fejlesztések a korábbiakhoz képest
jelentős számú új munkahelyet hoztak létre.
A csökkenő környezetterhelésre vonatkozóan a pályázati adatlapban
megadott mennyiségekkel tudunk dolgozni. A 6 db érintett település
összesen napi 9061 m3 tisztított szennyvíz mennyiséggel számolt, amit
tervszám hiányában nincs mihez hasonlítani.
A SAPARD Terv természetesen megjelölt eredmény és
hatásindikátorokat a meghirdetésre nem került három intézkedés,
„Szakképzés”, „Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló
termelési módszerek elterjesztése”, „Termelői csoportok felállítása és
működtetése” esetében is. Ezek közül értelemszerűen egy sem valósulhatott
meg. Hogy mennyire lettek volna szükségesek ezek az intézkedések, arra a
következő fejezet igyekszik rávilágítani.
5.1.3 A támogatásban részesült gazdálkodók véleménye a SAPARD
programról
A korábbi fejezetben megvizsgáltam, hogy milyen tényleges
eredményekben jelentkezett a SAPARD program által injektált tőke a
régióban. Fontosnak tartottam azonban, hogy megkérdezzem a programban
részt vettek véleményét is a program hatásaira vonatkozóan. A kérdőívek
segítségével lehet tényleges képet kapni arról, milyen benyomásokkal
rendelkeznek a résztvevők, a tényleges célcsoportok a támogatással
összefüggésben.
Az előző fejezetben bemutatásra került, hogy a régióban benyújtott 1196
db pályázatból 403 db esetében került sor szerződéskötésre és kezdhette el
megvalósítani beruházását. A nyertes pályázatok 65 %-át a „Mezőgazdasági
vállalkozások fejlesztése” intézkedésre nyújtották be, így a kérdőíveket
azoknak a gazdálkodóknak küldtem el, akik erre az intézkedésre pályáztak
és részesedtek pozitív elbírálásban. Ez 261 db pályázatot jelentett. Mivel
néhány pályázó esetében előfordult az, hogy nemcsak egy beruházásra,
hanem több, egymással összefüggő fejlesztésre is nyert pénzt, így az
ismétlések kiszűrése után 236 db levelet küldtem szét a régióban a 12. sz.
mellékletben olvasható kérdésekkel.
A kiküldött 236 db levélből 133 esetben kaptam vissza a kitöltött
kérdőíveket, ez 56 %-os visszajelzést jelent. A válaszadók nagyon heterogén
képet mutattak, szerepeltek közöttük őstermelők, családi gazdaságok,
szövetkezetek és részvénytársaságok is. A visszakapott, kitöltött kérdőívek
szolgáltak a vizsgálat adatbázisául.
Az egyes kérdések esetében a hasonló jellegű kérdéseket együtt
dolgoztam fel, az első négy kérdésre kapott válaszokat a 34. táblázat, 8. ábra
szemlélteti.
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34. táblázat: A versenyképességgel, a jövedelemnövekedéssel és a
további bővítéssel kapcsolatos kérdések válaszai
Igen

1. Javított-e a SAPARD támogatás
130
gazdasága versenyképességén?
2. Kimutatható-e jövedelemnövekedés a gazdaságában a
107
beruházást követően?
3. Kívánja-e bővíteni a gazdaságát a
106
közeljövőben?
4. Közrejátszott-e ezirányú
döntésében a SAPARD támogatással
86
végrehajtott beruházás?

Nem
%
válaszolt

%

Nem

%

98

3

2

0

0

80

25

19

1

1

80

27

20

0

0

65

32

24

15

11

Forrás: saját gyűjtés

100%
80%
60%
40%

nem válaszolt
nem

20%
0%

igen
Javult-e
Van-e
SAPARD
versenyké- jövedelem- Bővítene-e?
miatt
pessége? növekedés?
bővítene?

nem válaszolt

0

1

0

11

nem

2

19

20

24

igen

98

80

80

65

Forrás: saját gyűjtés

8. ábra: A versenyképességgel, a jövedelemnövekedéssel és a további
bővítéssel kapcsolatos kérdések válaszai
A táblázat és a diagramm adataiból világosan látszik, hogy a
megkérdezett gazdák döntő többsége úgy érzi, hogy a SAPARD támogatás
segítségével javult gazdasága versenyképessége, 4/5-ük úgy ítélte meg,
hogy kimutatható jövedelemnövekedést is okozott. Szintén 4/5-ük további
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bővítést is tervez a közeljövőben, közülük a kétharmadukat az elnyert
SAPARD támogatás ösztönzi erre a döntésre.
Az előző fejezetben a „Mezőgazdasági vállalkozások beruházása”
intézkedésnél
megfogalmazott
hatásindikátorok
közül
tehát
a
jövedelmezőség növekedését sikerült elérnie a programnak.
Az 5. kérdés arra irányult, hogy hogyan változott a foglalkoztatás a
gazdaságban a beruházást követően. A megkérdezettek közül 30 esetben
nőtt, 9 esetben csökkent és 94 esetben nem változott a foglalkoztatás. Ez
összesen 42 fő felvételét és 26 fő elbocsátását jelentette. A százalékos
megoszlást a 9. ábra mutatja.

23%
bővült
csökkent
7%

nem változott

70%

Forrás: saját gyűjtés

9. ábra: Hogyan változott a foglalkoztatás a gazdaságában a beruházást
követően?
A program céljai között szerepel a munkahelyek megtartása és új
munkahelyek teremtése. A vizsgált szegmens (egyéni gazdálkodók,
mezőgazdasági szövetkezetek) esetében megállapíthatjuk, hogy itt a
program részben elérte ezt a célt, főleg a munkahelymegtartásra vonatkozó
részt, hiszen a megkérdezettek 70 %-ánál nem változott a foglalkoztatás. Új
munkahely mindössze 42 db keletkezett. A választ adók 7 %-ánál azonban a
fejlesztés jelentős számú elbocsátást eredményezett (26 fő), a válaszok
mellé fűzött megjegyzésekből következtetve a hatékonyság javulása miatt.
Ez igen meglepő eredmény volt, hiszen a pályázati kiírás értelmében olyan
beruházás nem volt támogatható, amely révén csökken a foglalkoztatás. Ezt
a tényt tehát valószínűleg elhallgatták a pályázók és csak a kérdőíves
felmérés derített rá fényt. Feltehetően ez nemcsak a Dél-dunántúli régióra
jellemző „specialitás”.
A 6. Milyen iskolai végzettséggel rendelkezik? és a 7. Rendelkezik-e
mezőgazdasági végzettséggel? kérdések összekapcsolódtak, a rájuk kapott
válaszokat egy közös táblázat (35. táblázat) tartalmazza, százalékos
megoszlásukat a 10. ábra mutatja be.
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35. táblázat: A megkérdezettek iskolai és mezőgazdasági végzettségei
Iskolai végzettség
5
16
19
9
16
68
0
0
0
133

Általános
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Technikum
Főiskola, egyetem
Iskolarendszeren kívüli
Egyéb
Nincs
Összesen

% Mg-i végzettség
4
0
12
0
14
12
7
0
12
0
51
49
0
36
0
17
0
19
100
133

%
0
0
9
0
0
37
27
13
14
100

Forrás: saját gyűjtés

Nincs
Egyéb
Iskolarendszeren kívüli
Főiskola, egyetem
Mg-i végzettség

Technikum

Iskolai végzettség

Gimnázium
Szakközépiskola
Szakmunkásképző
Általános
0

10

20

30

40

50

60

Forrás: saját gyűjtés

10. ábra: A megkérdezettek iskolai és mezőgazdasági végzettségei
A 10. ábrából világosan látszik, hogy a nyertes és választ adó pályázók
közül kiemelkedően magas volt a főiskolát, vagy egyetemet végzettek
aránya (51%). A mezőgazdasági végzettség tekintetében is a felsőoktatásban
végzettek aránya volt a legmagasabb (37 %), szomorúan magas viszont azok
aránya, akik semmilyen agrárvégzettséggel nem rendelkeznek (14 %).
A 8. Részt venne-e szakképzési programban? kérdésre a válaszadók 63
%-a igennel válaszolt (11. ábra) és ami érdekes volt, hogy 90 %-uk
rendelkezik valamilyen mezőgazdasági végzettséggel (33 %-uk főiskolai,
egyetemi végzettséggel!), ami azt tükrözi, hogy a szakmai végzettséggel
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már rendelkezők is fontosnak tartják a hivatásukhoz kapcsolódó legfrissebb
tudás megszerzését.
A válaszadók 35 %-a viszont nem működne közre ebben a programban
és közülük csak 22 % nem rendelkezik semmilyen agrárvégzettséggel. A
SAPARD-ban azonban ez az intézkedés nem került meghirdetésre, mivel a
támogatási jogcím előkészületi munkái nem készültek el időben és az EU
nem akkreditálta (Fehér, 2004).

2%
35%

igen
nem
63%

nem válaszolt

Forrás: saját gyűjtés

11. ábra: Részt venne-e szakképzési programban?
A következő, 9. Részt venne-e termelői csoport létrehozását célzó
programban? kérdésre 56 %-ban pozitív választ kaptam (12. ábra). Az
érdekesség kedvéért kiszűrtem, hogy azok közül, akik csatlakozni kívánnak
a termelést, értékesítést megkönnyítő szövetkezeti formához, 88 %-ban
vannak a szakképzettek.
A válaszadók 6 %-a már tag, meglepően magas viszont azok aránya (36
%) is, akik nem kívánnak a programhoz csatlakozni. Hogy negatív
hozzáállásuknak mi lehet a mozgatórugója, nem képezi a vizsgálat részét.
Sajnos arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben vettek volna részt
ténylegesen ezek a gazdák a SAPARD termelői csoportok létrehozását célzó
intézkedésében, sosem fogunk választ kapni, lévén ez az intézkedés sem
került meghirdetésre, szintén az előkészítési munka elhúzódása és az
akkreditálás hiánya miatt.
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6%

2%
igen
nem
már tag

36%

nem válaszolt

56%

Forrás: saját gyűjtés

12. ábra: Részt
programban?

venne-e

termelői

csoport

létrehozását

célzó

A 10., 11. és 12. kérdés az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
programhoz kapcsolódik (Részt vesz-e az AVOP-ban?; Ha benyújtott
AVOP pályázatot, nyert-e?; Melyik intézkedésre nyújtott be AVOP-os
pályázatot?). A kérdésekre kapott válaszok segítségével szerettem volna
felmérni azt, hogy a SAPARD program, mint a Strukturális Alapokra
felkészítő támogatási rendszer betöltötte-e ezirányú feladatát, kellő kedvet
és pályázatírói szakértelmet tudott-e biztosítani az AVOP-hoz.
A kérdésekre kapott válaszokat a 13. ábra szemlélteti.
Részt vesz-e az AVOP-ban?

2%

66%

Ha részt vett az AVOP-ban,
nyert-e?

igen
32%

nem

38%

nem
válaszolt

igen
62%

nem

Forrás: saját gyűjtés

13. ábra: AVOP részvétel és nyertesek
Az, hogy ilyen kevesen indultak az AVOP-ban, többféleképpen
magyarázható. Indoka lehet a SAPARD ügyintézés lassúsága, ami több
gazdálkodónál is likviditási problémát vetett fel az utófinanszírozás
vontatott ügymenete miatt. A beruházások szükséges önereje is meglehetős
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terhet jelentett különösen a kisebb gazdaságok számára és újabb beruházás
indítása előtt szükségesnek látszik tartalék képzése.
Akik viszont kellő mennyiségű tartalékkal rendelkeztek az újabb
beruházáshoz, azok kétharmada a következő programban is nyert, vagyis
tanulóprogramként – eszerint az adat szerint – jól működött a SAPARD.
Az összes gazdálkodó, aki részt vesz az AVOP-ban, a „Mezőgazdasági
beruházások fejlesztése” intézkedésre nyújtott be pályázatot, a legtöbben
gépbeszerzésre és tároló építésre, ami a hatalmas mennyiségű
felhalmozódott gabonakészletek ismeretében cseppet sem meglepő.
A 13. kérdésben az iránt érdeklődtem, hogy ki készítette el a beadott
SAPARD pályázatot. Az előkészítő program egyik igen fontos tiszte lett
volna a mezőgazdaságban dolgozók és a vidéken élők segítése a pályázatírói
jártasság megszerzésében. Mint az a válaszokból látható (14. ábra), ennek a
feladatnak a program nem igazán tudott megfelelni, jó pár pályázatíró céget
viszont extra bevételhez segített.

17%

1%

pályázatíró cég/személy
készítette
saját cég munkatársai
készítették

12%

saját maga írta
70%

a három együtt

Forrás: saját gyűjtés

14. ábra: Hogyan készült a pályázat?
Az utolsó három kérdés kifejtős jellegű volt, ezért az értékelésük is más
módszertant igényelt (14. Ön miben látja a SAPARD program legfőbb
hasznát?; 15. Miben látja a SAPARD program legfőbb problémáit?, 16.
Milyen állami beavatkozásokat tartana szükségesnek gazdasága további
fenntartható működése érdekében?).
A gazdálkodók többségének véleménye szerint a program legfőbb
haszna abban nyilvánult meg, hogy a megítélt támogatással csökkentek
beruházásaik költségei, növekedett versenyképességük és a fejlesztés által
egy olyan korszerű, modern technikára tehettek szert, melynek beszerzése a
külső forrás nélkül lehetetlen lett volna, vagy legalábbis jelentős késéssel
valósulhatott volna meg. Akik saját maguk készítették el a pályázati
kérelmet, előnyként említették a pályázatírás gyakorlásának lehetőségét, az
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uniós bürokrácia megismerésének esélyét is. Többek szerint a túlélést
segítette, illetve szinten tartó beruházásnak volt csak elegendő.
Természetesen volt olyan mezőgazdasági vállalkozói, aki semmilyen
hasznot nem látott a SAPARD támogatásban, az ő véleménye így hangzott:
„Ha tehetném, visszacsinálnám az egészet!”.
A gazdálkodók több mint 70 %-a a problémát abban látta, hogy az
eljárásrend rettentően bürokratikus és bonyolult volt, a kifizetések pedig
csúsztak, ami nagymértékben elhúzta a fejlesztések befejezését. Jelentős
részük továbbá nehezményezte, hogy igen drága volt a pályázat beadása
(pályázatírói díj, a felvett hitelek kamatköltségei, beszerzendő
dokumentumok költségei), ami az előző problémával együtt (csúszó
kifizetések miatt hitelfelvétel) sokuknál komoly likviditási problémát
okozott. Többek számítása szerint az említett költségek miatt a támogatás
15-17 %-a visszafizetésre került valamilyen formában, nem a tényleges
beruházást szolgálta. Ugyancsak egyöntetűen problémának minősítették a
támogatás utófinanszírozási jellegét, aminek következtében a beruházás
teljes költségét előre kellett kifizetniük. Ez szintén hozzájárult a fenti
gondok növeléséhez.
A legérdekesebb és sokszínűbb, sokszor meglehetősen naiv válaszok az
utolsó kérdésre érkeztek. Az alábbiakban gyűjtöttem össze a leggyakrabban
előforduló javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy a Dél-dunántúli régió
mezőgazdasági vállalkozói milyen állami beavatkozásokat tartanának
szükségesnek gazdaságuk további fenntartható működése érdekében:
- alacsony kamatú, hosszú lejáratú hitelek,
- biztonságosabb értékesítés, kiszámítható terményárak,
- a kereskedők kizárása az intervenciós felvásárlásokból,
- a belső piac, a hazai termékek védelme,
- a helyi feldolgozás segítése, a multinacionális kereskedelmi és
feldolgozóláncoknak való kiszolgáltatottság csökkentése,
- az
agrár-környezetvédelmi
intézkedések
számának
növelése
(biogazdálkodás,
alternatív
energiaforrások
hasznosításának
fejlesztésére irányuló intézkedések)
- a hazai termőföld védelme a külföldi és hazai spekulációs
tulajdonszerzés ellen,
- a SAPS időbeni kifizetése és uniós szintre hozása,
- egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé bürokratikus pályázatok, további
támogatások (pl. kamattámogatás),
- a családi gazdaságok támogatása,
- gazdasági és nem politikai döntések szülessenek, ne legyen a
mezőgazdaság pártszíntér.
Az első négy pont jelent meg leghangsúlyosabbak a véleményekben. A
fejlesztés egyik legfontosabb gátjának látják a termelők, hogy sokszor nem
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hitelképesek és így nem tudnak fejleszteni. Mivel a mezőgazdaságban lassan
térül meg a befektetett tőke, így létfontosságú lenne a hosszú, akár 15-20
éves lejáratú hitelek alkalmazása. Szinte mindannyian hiányolják a hazai
termelés védelmét az importtal szemben, ami sokszor jóval rosszabb
minőségű, de lényegesen olcsóbb a magyar árunál. Ehhez garantált,
kiszámítható árakat, biztos piacot szeretnének látni. Egybehangzóan kérték,
hogy az intervenciós felvásárlásoknál a kereskedőket, integrátorokat, nagy
felvásárlókat zárják ki ebből e lehetőségből, vagyis csak a termelők
vehessenek benne részt. Ennek a kívánságnak ellent mond az EU közös
szabályozási rendszere. A válaszok nagy többségéből az is kiderült, hogy a
termelőknek sokszor téves elképzeléseik vannak arról, miként működik a
gazdaság, a piac, a kormánytól pedig olyan szerepvállalást várnak el, ami
nem feladata.

A program egészére vonatkozó megállapítások
A programkészítés és az akkreditálás folyamata Magyarországon
szakmailag indokolatlanul hosszúra nyúlt, ami komoly késedelmet
eredményezett. Eredetileg a programkészítésre és a SAPARD végrehajtására
kijelölt szervezet az Agrárintervenciós Központ volt, azonban ezt a helyzetet
megváltoztatta a Földművelésügyi Miniszter rendelete 2000 májusában,
mely szerint e célra egy teljesen új intézményt, a SAPARD Hivatalt kellett
létrehozni. Emiatt az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat és
előkészítő megbeszéléseket félbe kellett hagyni. Ez a miniszteri rendelet
tekinthető az egész akkreditációs eljárásban bekövetkezett késedelem egyik
legfőbb okának. Több mint másfél éven át nem történt előrelépés az
intézményi háttér kiépítésében. Nem került sor a szükséges szakembergárda
alkalmazására. A helyzetnek ez a szakszerűtlen kezelése több mint két és fél
évvel késleltette az akkreditációs folyamatot, végül egy kormányhatározat
nyomán 2003. július elsején hivatalosan megalakult a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a meglévő Agrárintervenciós Központ és a
SAPARD Hivatal összevonásával (A magyarországi SAPARD Program
időközi értékelése, 2003).
A támogatások időbeni felhasználását az intézményrendszer késői
létrehozása mellett a pályázati jártasság hiánya, valamint a pályázati
dokumentáció kitöltésének bonyolultsága is késleltette.
A helyzetfeltárás alapján kerültek megfogalmazásra a SAPARD céljai. A
programkészítés során a mezőgazdasági szektorra és a vidéki területekre
vonatkozóan egy sor igényt és követelményt azonosítottak anélkül, hogy
azok sürgősségének a szükségszerűségét vizsgálták volna, illetve azokat
sürgősségük szerint rangsorolták volna. A rangsorra vonatkozó
elképzelésekről sejtéseink csupán az intézkedések forrásmegoszlása alapján
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lehet. Az indikatív pénzügyi tábla szerint az agrárstruktúra fejlesztés 5
intézkedése közül a mezőgazdasági beruházások támogatása egymaga
akkora aránnyal (34 %) részesedik a felosztható forrásokból, mint a három,
a vidéki térségek fejlesztését célzó intézkedés együttvéve. Ezért a SAPARD
prioritásai csak részben felelhetnek meg a magyar mezőgazdaság és a vidéki
területek igényeinek.
A SAPARD tervet kétszer is módosították (támogatási összegek és
arányok változtak, a pályázatírás feltételei javultak, bírálati szempontok
enyhültek stb.), de az aránytalanság tovább fokozódott, hiszen az
agrárstruktúra fejlesztési intézkedései közül három nem került
meghirdetésre, így a mezőgazdasági beruházások részaránya tovább
növekedett és mint láttuk az elnyert támogatások 65 %-a itt realizálódott.
Bár a SAPARD program nevében és célkitűzéseiben is felvállalta a
vidéki térségek fejlesztését, a megvalósítás során kifejezetten a
mezőgazdasági termelésben érintettek vehették részt (jogosultsági
kritériumok). Néhány intézkedés kivételével (pl. „a kézművesség
fejlesztése”), csak az pályázhatott, aki közvetlenül érintett volt az
agrártermelésben, legalább őstermelői szinten. Vagyis azok is kiestek a
támogatás lehetőségéből, aki már korábban kényszerűségből elhagyták az
agrárszektort, és azok is, akik bár vidéken élnek, sosem kapcsolódtak bele.
Aki tehát az ágazatból kiszorult, kiszorult a vidékfejlesztés ezen intézkedés
alapján nyújtott támogatási lehetőségéből is. Ez azért aggasztó, mert a
mezőgazdaság immáron több mint egy évtizede folyamatosan munkaerőkibocsátó ágazat. A probléma kiküszöbölhető lehetett volna pusztán a
jogosultsági kritériumok ésszerűbb megfogalmazásával.
A „Falufejlesztés és felújítás” és a „Vidéki infrastruktúra fejlesztése”
intézkedés keretében volt lehetőség önkormányzat részvételére, de az
előirányzott forrás az igényeknek csupán töredékére volt elegendő (a 15.
táblázat alapján a „Falufejlesztés és felújítás” intézkedés esetén az igények
alig 8 %-át sikerült kielégíteni).
A program igen nagy hiányosságának tekintem, hogy nem került
meghirdetésre sem a „Szakképzés támogatása”, sem a „Termelői csoportok
létrehozásának ösztönzése” intézkedés, pedig jelen pillanatban
Magyarországon mind a szakképzettség alacsony szintje (Császár, 2004),
mind a birtokméret erőteljes elaprózottsága és térbeli tagoltsága komoly
akadálya a gazdaságok versenyképességének!
Nemcsak a szakmai ismeretek hiányosak, hanem általában a gazdálkodók
üzemviteli és a pályázatok elkészítésével kapcsolatos, valamint marketing
ismeretei is, ezenkívül súlyos gondot jelent az a kevésbé hangsúlyozott tény,
hogy a kárpótlás és privatizáció eredményeként a magánkézbe került erdők
tulajdonosai sem rendelkeznek erdőgazdasági- és kereskedelmi
szakismerettel.
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A birtokszerkezet elaprózottsága mellett a magyar agrárgazdaság nagy
gondja a gazdálkodók alacsony színvonalú szervezettsége (piaci fellépése),
a termelők, feldolgozók és kereskedők közötti nem harmonikus
kapcsolatrendszer, a termelést, feldolgozást, értékesítést segítő
szolgáltatások (beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat is), továbbá a
kereskedelmi logisztikai rendszerek fejletlensége.
A SAPARD előkészítésének jelentős hozadéka, hogy az országot teljes
körűen lefedve létrejött a több mint 200 db agrár- és vidékfejlesztési terv,
mely folyamat során a közösségi együttműködés, partnerségben történő
programkészítés alapjait sikerült elsajátítani. Igaz, hogy ezek a tervek a
legtöbb esetben bőven hagynak kivetnivalót maguk után, de az a bizalmi
tőke, amit a résztvevők ebbe a programozási folyamatba belefektettek,
részben elveszett a megvalósítás tapasztalatait követően. A SAPARD
lebonyolítása során ugyanis egyáltalán nem, majd csak az AVOP-ban vették
figyelembe az elkészült terveket, mikoris a támogatást kérelmező
elképzelésének illeszkedését a kistérségi programhoz plusz pontokkal
díjazták. Ez azért lényeges, mert bármilyen vidékfejlesztési tevékenység
alapja a különböző szférák együttműködése, aminek kiinduló feltétele a
bizalom abban, hogy egyenrangú felekként vehetnek részt a
tevékenységekben.
Másfelől azonban a SAPARD a tanulóprogram szerepét jól betöltötte.
Mind az intézményi oldalon, mind a pályázók oldalán a SAPARD hatására
az elmúlt években széles körben elterjedtek az Európai Unió eljárásaira és
követelményeire, a vidékfejlesztési projektekre, valamint a pályázatok
megírására és értékelésére vonatkozó ismeretek. Ezek azok a rendkívül
értékes tapasztalatok, amelyekre a magyarországi hivatalnokoknak és
vállalkozóknak a későbbiekben is szüksége volt és lesz.
Megállapítható azonban, hogy a sokat hangoztatott integrált, endogén
vidékfejlesztési megközelítésnek szikráját sem találjuk a SAPARD
programban.

5.2. A Vidékfejlesztési Célelőirányzat és a SAPARD hatásainak
összehasonlítása a Dél-dunántúli régióban
A Vidékfejlesztési Célelőirányzat hatásáról összességében elmondható,
hogy a VFC négy éves támogatási rendszere alatt a Dél-dunántúli régióban
megvalósult mintegy 3,4 milliárd forint összköltségvetésű fejlesztésberuházás elősegítette, hogy a vidéki térségek leszakadási folyamata
lassuljon. A 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatással 358
fejlesztési elképzelés valósulhatott meg. Mindez minimális új államiközalkalmazotti státusz (3 fő/régió) létrehozásával és a meglévő támogatási
intézményrendszer (MÁK) felhasználásával. Azok, a köztisztviselők, akik a
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régióban a támogatási döntések előkészítésében dolgoztak, rész vettek ezen
támogatási jogcímek jogszabályi előkészítésében is, valamint a
programkészítésben, a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek képzésében,
aminek
eredménye
tükröződik
a
pályázati
rendszer
végső
kedvezményezettek körében tapasztalható pozitív megítélésében. Ebben a
komplex rendszerben jól érvényesültek az Unió alapelvei (szubszidiaritás,
partnerség, programozás).
Összehasonlítva a régióban a VFC hatásait a SAPARD-ban ugyanezen a
néven meghirdetett intézkedések (falumegújítás; diverzifikáció; vidéki
infrastruktúra fejlesztés) eredményeivel, megállapítható, hogy 3,4 milliárd
forint összköltségvetésű fejlesztés jött létre a felhasznált mintegy 2,4
milliárd forint támogatással, 112 db támogatott projekt kapcsán. Azaz a
SAPARD-dal gyakorlatilag ugyanakkora összegű fejlesztést, mint ami a
VFC hatására létrejött, másfélszer több támogatás felhasználásával, a
kedvezményezettek kevesebb, mint 1/3-a között szétosztva sikerült
megvalósítani. Tette a program mindezt többszörös apparátussal,
nagyságrendekkel lassabban és a kedvezményezettek részéről sokkal kisebb
megelégedettséggel.
A Vidékfejlesztési Célelőirányzat és a SAPARD tényleges,
mutatószámokkal mérhető eredményeinek az összehasonlítását a következő
táblázatok (36., 37., 38. táblázat) ábrázolják az egyes vidékfejlesztési
intézkedések esetében.
36. táblázat: A „Falufejlesztés és felújítás” intézkedésben elnyert
támogatások és az általuk elért eredmények a VFC és a SAPARD
esetében
A fejlesztések száma
VFC SAPARD

A fejlesztés jellege
A település karakterét őrző elemek
A falvak építészeti, történelmi emlékeinek
helyrehozatala
A településhez tartozó egyéb táji elemek revitalizálása
Az intézkedésre fordított támogatások összege
(millió Ft)

21

9

25

14

11

3

330,1

429,6

Forrás: FVM VPF REVI és MVH Kaposvári Kirendeltség

Ebben az intézkedésben kisebb támogatási összeg mellett több mint
dupla mennyiségű fejlesztés valósulhatott meg a vidékfejlesztési
célelőirányzat keretében, mint a SAPARD által rendelkezésre bocsátott
összeggel.
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37. táblázat: „Az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek támogatása”
intézkedésben elért eredmények a VFC és a SAPARD esetében
Megnevezés
Újonnan
piacra
juttatott
termékeket,
szolgáltatásokat létrehozó projektek száma
(db)
Modernizált vagy új helyi élelmiszerfeldolgozó kapacitást kialakító projektek
száma (db)
Falusi turizmusra részben vagy teljesen
átálló/új vállalkozások (db)
Alternatív termelésre részben vagy egészben
átálló/új vállalkozások (db)
Kisipari, kézműipari tevékenységre részben
vagy egészben átálló/új vállalkozások (db)
Az intézkedésre fordított támogatások
összege (millió Ft)

VFC

SAPARD

11

1

13

2

94

14

6*

0

11

0

509,1

79,6

Forrás: FVM VPF REVI és MVH Kaposvári Kirendeltség
* A VFC 2003-ban meghirdetett „Komplex agrár-környezetgazdálkodási fejlesztések”
támogatása keretében.

Ennél az intézkedésnél is jóval több vállalkozást segített beruházása
megvalósításában a VFC, mint a SAPARD, igaz itt a felhasznált támogatás
mennyisége is többszörös. Meglátásom szerint ez az egyik legfontosabb
fejlesztendő terület, több okból kifolyólag is. Egyrészt a helyi adottságokra
építve, azokat felhasználva segíti munkához a résztvevőket, másrészt
hozzájárul a megkerülhetetlen szerkezetváltáshoz. Olyan tevékenységek
végzésére ösztönzi a mezőgazdaságban dolgozókat, melyek a meglévőkhöz
képest alternatív jövedelemszerzési lehetőségekhez juttatják őket, nem
fokozva ezáltal a szektor munkaerő kibocsátását, és azon termékek
mennyiségét, melyekből egyébként is túltermelés tapasztalható.
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38. táblázat: „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása”
intézkedésben elért eredmények a VFC és a SAPARD esetében
Megnevezés

VFC

SAPARD

Új/ felújított mezőgazdasági bekötőút (km)
Alternatív, helyi szennyvíztisztítóval ellátott
kistelepülések száma (db)
A kezelt szennyvíz mennyisége (1000 m3/év)
Energiaellátással érintett vállalkozások száma
(db)
Informatikai csomópontok száma (db)
Helyi piac, vásárlóhely (db)
Felújított, megépített piacterület nagysága
(1000 m2)
Az intézkedésre fordított támogatások
összege (millió Ft)

25,5

67,56

1

6

18

9

305

7

21
5

15
2

11,7

25,0

648,3

1 842,6

Forrás: FVM VPF REVI és MVH Kaposvári Kirendeltség

„A vidéki infrastruktúra fejlesztése” intézkedés az, ahol a SAPARD
támogatás majd háromszorosa a VFC-nek és ezt elsősorban mezőgazdasági
utak építésére, felújítására használták fel a kedvezményezettek. A többi
alintézkedés esetében már nem ilyen kedvező a helyzet, pedig az
energiaellátás fejlesztése, főleg az alternatív energiaforrások preferálása,
melyek segítségével hosszútávon fenntartható, környezetbarát és
költségkímélő megoldások jöhetnek létre, legalább olyan fontos a
vállalkozások és az egész társadalom szempontjából. A helyi termékek
értékesítését segítő helyi piacok létrehozása sem sikeres tevékenysége egyik
programnak sem. A jövőben azt kellene ösztönözni, hogy ezek a helyi
termékek piacképes mennyiségben és minőségben, szervezetten egy
nagyobb vásárlóerővel rendelkező helyen, legalább egy kisvárosban
jelenjenek meg. Az informatikai csomópontok létrehozásának célja az, hogy
az Internet széleskörű elterjedése a vidéki térségek számára egy gyors
hátránycsökkenést tehet lehetővé, nagyban csökkentheti a vidéki életforma
emberi-kulturális hátrányait, ehhez mindkét program sikeresen hozzájárult.
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5.3. LEADER+ tapasztalatok a régióban
A Dél-dunántúli régió LEADER csoportjainak tapasztalataival
tudományos kutatás még nem foglalkozott, ezért éreztem szükségét a
kérdéskör vizsgálatának. A LEADER megközelítésről, az alapelvekről és a
támogatott területekről a 3.2.2 fejezet szól.
LEADER+ jellegű kísérleti program a Dél-dunántúli régióban
A csatlakozás folyamatában a LEADER program előkészítését az FVM
Vidékfejlesztési Programok Főosztálya vállalta, egy – a 2002-ben
meghirdetett – kísérleti program keretében. A magyarországi kísérleti
program célja az, hogy segítse az EU LEADER programjára való
felkészülésünket, ezért a kísérleti együttműködésben olyan szervezetek
vettek részt, akikről feltételezték, hogy tapasztalataikkal, szakértelmükkel
elő tudják segíteni a 2005-től induló LEADER programot, hogy minél több
térség tudjon majd bekapcsolódni a kistérség-fejlesztés újszerű formájába.
A LEADER programra való felkészülést nem az EU finanszírozta,
hanem erre a célra 2001-2002-ben a VFC költségvetési kerete terhére
különítettek el forrásokat. A magyarországi kísérleti LEADER program így
"hibrid" jellegű volt, hiszen a Vidékfejlesztési Célelőirányzat (VFC) jogi
alapjain nyugszik, ugyanakkor igyekszik a lehető legtöbb LEADER
alapelvnek megfelelni.
A program célcsoportjai a leginkább hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok közül kerülhettek ki. Ezek:
• A nagycsaládosok öko-szociális kisgazdasági modelljének
támogatása.
• A roma program (önellátás, családi gazdaság-szervezése, képzés).
• A vidéki fiatalok helyben tartását szolgáló képzés és
közösségfejlesztés.
• Tanyás térségek, aprófalvak, zsáktelepülések ellátási rendszerének
támogatása (falu- és tanyagondnok hálózat fejlesztése).
A program kísérleti jellege miatt a résztvevők körét olyan vidéki
térségekből választották ki, ahol korábban már voltak sikeres
kezdeményezések helyi fejlesztések megvalósítására, ahol nem ismeretlen
fogalmak a partnerség, a programkészítés, a közösségfejlesztés. Ennek
érdekében a Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoportok (HVM) "helyi
kezdeményezéseinek" delegálására, ún. "ernyő" szervezeteket kértek fel.
A megalakult HVM választotta ki a helyben meghirdetett pályázatra
beérkezett projektek közül a helyi vidékfejlesztési program megvalósítása
szempontjából a legjobbakat és társfinanszírozta azokat. A HVM-ek további
feladatai: a pályázati lehetőségek feltárása, a programkészítés és a
szaktanácsadás, pályázatkiírás, a beérkezett pályamunkák értékelése,
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kapcsolattartás a helyi lakosokkal, közösségekkel. A HVM potenciális
résztvevői a helyi regionális, nemzeti és pénzügyi közintézmények, az üzleti
szféra és a civil szféra képviselői közül kerültek ki, úgy hogy az utóbbi két
szféra aránya – a LEADER alapelveknek megfelelően – legalább 50
százalékot kellett, hogy elérjen a döntési szinten.
A szűkített (meghívásos) kísérleti program keretében – 2003. évben – 14
helyi vidékfejlesztési munkacsoportnak nyílt lehetősége arra, hogy helyi
szinten meghirdethesse pályázati felhívását (Labbancz, 2002). A kísérleti
program keretében a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok közreműködése
által országosan 274 db egyedi pályázat, összesen 322 millió Ft értékben
nyert támogatást (39. táblázat). Minden helyi vidékfejlesztési munkacsoport
kiindulásképpen 30 millió forint összegű támogatási kerettel
gazdálkodhatott.
39. táblázat: LEADER jellegű kísérleti program keretében támogatott
pályázatok megyei bontásban
Megye

Támogatott pályázatok
db

Összes költség (eFt)

Megítélt tám. (eFt)

Békés

11

20 173

14 187

Borsod-Abaúj-Zemplén

30

70 357

51 031

Győr-Moson-Sopron

20

40 619

26 114

Nógrád

42

71 222

50 891

Pest

36

78 458

50 582

Zala

56

75 475

52 741

Baranya

29

46 747

26 022

Somogy

27

37 676

25 417

Tolna

23

40 448

25 427

Dél-dunántúli régió

79

124 870

76 866

Összesen

274

481 175

322 412

Forrás: FVM VPF adatbázis

A támogatást nyert kísérleti LEADER pályázatok országos megoszlása
látható a 15. ábrán.
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Forrás: FVM VPF adatbázis

15. ábra: A kísérleti LEADER pályázatok országos megoszlása
A 39. táblázat adataiból és 15. ábrából kitűnik, hogy a Dél-dunántúli
régió – Baranya, Somogy és Tolna megyékkel – elég jelentős erőt képviselt
az országon belül, azzal hogy 124,8 millió Ft összköltségű fejlesztés
valósult meg 76,8 millió Ft hazai támogatással. Ennek oka, hogy az
országban egyedül csak a Dél-dunántúli régióban volt mindhárom
megyében kiválasztott munkacsoport.
A legtöbb támogatást elnyert pályázat (56 db) és megítélt támogatási
összeg (közel 53 millió Ft) is Zala megye mintatérségeinek kedvezett, mégis
Pest megyében valósultak meg a fejlesztések a legmagasabb összköltséggel,
78,5 millió Ft értékben.
A Dél-dunántúli régió három Helyi Vidékfejlesztési Programja
terjedelmes voltuk miatt nem kerül bemutatásra, az alábbiakban csak a
célokat és prioritásokat mutatom be röviden.
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Zselica helyi vidékfejlesztési munkacsoport Helyi Vidékfejlesztési Terve:
"Fiatalokkal a Zselicért"
A helyi terv a Zselic tájegység Somogy megyei részét érinti, a Zselica
kistérség 31 településéből a pályázat 22-őt érint, melyek lakossága 13 213
fő.
Fejlesztési célkitűzések:
Stratégiai cél: a lakosság, különösen a fiatalok életminőségének javítása,
ezzel az ifjúság helyben tartása.
Közvetlen célok:
− a jövedelemszerzési képesség erősítése, vállalkozások kialakítása,
− az épített környezet állagromlásának megállítása,
− az itt élők, főleg a fiatalok tudásbázisának erősítése, kapcsolati
hálók építése és "tőkésítése",
− a diákok széles rétege számára a "cselekvő tanulási" falusi
életmódot bemutató szolgáltató porták létrehozása.
Fejlesztési prioritások:
1. Prioritás: vonzó, rendezett környezet kialakítása. A megvalósítást
célzó intézkedés: értékvédelem, értékteremtés.
2. Prioritás: munkahelyteremtés. A megvalósítást célzó intézkedés:
vállalkozásfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés.
3. Prioritás: tudás- és kapcsolatépítés. A megvalósítását célzó intézkedés:
érdekkörös hálózatépítés és közösségfejlesztés, pedagógiai szolgáltató
porták fejlesztése.
A fejlesztés egy projektfüzér, amely nyolc egymást erősítő hatású
projektből áll. A projektek a következők:
− szolgáltató porták infrastrukturális feltételeinek kialakítása
− támogatott diákjegyek,
− tervezési tevékenység,
− arculatformáló táblák,
− portamenedzseri hálózat,
− képzések és tréningek szervezése,
− tanulmányutak szervezése,
− kommunikáció.
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Baranya Hegyhát helyi vidékfejlesztési munkacsoport Helyi
Vidékfejlesztési Terve: "Lépés-Váltás. Közös Vidékfejlesztési Program a
Hegyhát Megújulásáért"
A LEADER kísérleti program a teljes Sásdi statisztikai kistérséget
integráló Baranyai Hegyhát Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 27
települését átfogja, mely lakossága 15 506 fő.
Fejlesztés célkitűzések
Stratégiai cél: A gazdasági és társadalmi felemelkedés feltételeinek
megteremtése.
Közvetlen célok:
− a letelepedés megkönnyítése,
− gondozott környezet kialakítása,
− a szolgáltatások fejlesztése,
− a közösségek megerősítése.
Fejlesztési prioritások
1. Prioritás: Lakóhelyi környezet-építés. A megvalósítást célzó
intézkedés: A lakáshoz jutás és -építés feltételeinek könnyítése.
2. Prioritás: A helyi gazdaság diverzifikációja. A megvalósítást célzó
intézkedés: A helyi szolgáltatások fejlesztése.
3. Prioritás: Helyi és térségi közösségépítés. A megvalósítást célzó
intézkedés: Ifjúság-centrikus közösségfejlesztés.
Közép-hegyháti
helyi
vidékfejlesztési
munkacsoport
Helyi
Vidékfejlesztési Terve: "Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztés
fiatalokkal a Hegyháton".
A kísérleti LEADER programhoz Gyönk nagyközség körül elhelyezkedő
10 település tartozik, mely egy mikro térséget alkot 5 540 fővel.
A fejlesztés célkitűzései
− Növelni kell a térségben jelenleg meglévő alapanyagok
feldolgozottságát, ezzel munkahelyet lehet teremteni.
− Hatékonyabb földhasználatot biztosító zöldség-, gyümölcs-,
szőlőtermesztés minta értékű megvalósítása.
− Új vállalkozások, családi gazdaságok kialakításának segítése.
− További beszállítói programok előkészítése.
− A foglalkoztatás növelése a munkaerő mobilitásának javításával.
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− Sokoldalú képzési programok indítása.
− A vállalkozók közötti együttműködések javítása, egymásra épülő
vállalkozások segítése.
− A gazdasági célú közösségfejlesztés elindítása.
− Az identitás erősítése érdekében monográfiák készítése.
− Településmarketing, Internet, helyi újság és fórumok szervezése a
szektorok közötti párbeszéd és együttműködés javítása érdekében.
Prioritások, projekt-füzérek:
─ Minőségi tejtermelés és feldolgozás
─ Gyümölcs- és szőlőtelepítés
─ Kisvállalkozásokat segítő program
─ Tanuló és pályakezdő fiatalok megismertetése a gazdálkodással
A helyi vidékfejlesztési programok tanulmányozásakor a következő
megállapítások tehetők. A három kistérség ugyanabban a régióban található,
mégis jelentős eltérések tapasztalhatóak mind a prioritásokban, a kitűzött
célokban, mind a résztvevők hozzáértésében, aktivitásában. Megállapítható,
hogy abban a kistérségben, ahol már jóval a LEADER megjelenése előtt
voltak olyan civil szervezetek, amelyek magukra vállalták a szűkebb
hazájuk fejlesztésében való részvételt, ott jóval magasabb szinten
kidolgozott programot, kiforrottabb stratégiát ismerhettünk meg (a Bánya
Panoráma Egyesület 1989. óta valósít meg kistérségi kihatású projekteket az
1994-ben létrejött Zselica Szövetséggel együtt).
Mivel a kísérleti program során a vidékfejlesztési tervekben nem kellett
indikátorokat megjelölni, így nem áll rendelkezésre mutatószám a program
hatásainak elemzéséhez. A programban résztvevőkkel (elsősorban a
tervezésben résztvevőkkel) folytatott beszélgetésekből az derült ki, hogy a
vidékfejlesztési tervek realizálása során, a helyi pályáztatás nyertesei bár
kisösszegű fejlesztéseket valósítottak meg, számukra mégis nagy előrelépést
jelentett az elnyert támogatás. Több esetben csak annak segítségével tudták
folytatni megkezdett tevékenységüket. Szép számban akadnak olyan helyi
pályázók is, akik azóta az AVOP LEADER+ programban is részt vesznek.
Vizsgáljuk meg, hogy a tervek mennyire teljesítették a LEADER
alapelveket (lásd 3.2.2.fejezet). A területi alapú megközelítés, valamint a
helyi kezdeményezés alapelveknek mind a három Helyi Vidékfejlesztési
Terv megfelelt, hiszen az akciócsoport települései területileg egybefüggő,
egymással gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból homogén
egységet alkotnak és a tervek a helyi szükségletekre, problémákra
reagálnak.
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A programmenedzselést a HVM-ek végezték, a pénzügyi lebonyolítás
azonban – a "hibrid" jelleg miatt – egy központi menedzsment szervezet, a
Vidékfejlesztési Programok Főosztályának és Regionális Vidékfejlesztési
Irodáinak volt a feladata, így ez az alapelv a kísérleti programban csak
részben érvényesülhetett.
A következő alapelv a partnerség, vagyis annak visszatükröződése, hogy
milyen arányban vesznek részt az akciócsoport munkájában a különböző
társadalmi csoportok. Amíg a Zselica HVM-nél főleg a civil szervezeti
befolyás érvényesült, a Közép Hegyháti HVM-nél kiegyenlítettebbnek tűnt
a helyzet, a Baranya Hegyhát HVM esetében pedig az önkormányzati
dominancia volt megfigyelhető. Ezek a tendenciák a gesztorszervezet
kilétében is visszatükröződtek. Általános gyenge pont a vállalkozói szféra
háttérben maradása.
Az innovativitás tekintetében a Zselicánál sok új, eredetei ötlet jelent
meg (élményporták, portamenedzseri hálózat), a Közép hegyhát
programjában a helyben megtermelt termékek magasabb hozzáadott
értékének generálása, valamint a fiatalok helyben tartását elősegítő
metodikák alkalmazása jelentette az újszerűséget. A Baranya Hegyháti
program elsősorban a helyi identitás tudat fejlesztésére, a
marketingszemlélet meghonosítására, a demokrácia működésének gyakorlati
megtapasztalására épített.
Ha a programokat az integráltság szempontjából vizsgáljuk, ami ez
esetben a minél több szektor egy közös cél érdekében történő
összehangolását jelenti, a Zselica HVM esetében markánsan megfigyelhető
egy turizmusfejlesztési irányvonal, mint a térség egy lehetséges gazdasági
kitörési pontja és ezt az irányvonalat támogatta a többi projektelem is. A
Közép Hegyhátiak szinte teljesen az agrárszektor fejlesztésére fókuszáltak,
míg a Baranya Hegyhát Munkacsoport terve több ágazatot érintett
(lakóhelyi környezet minőségének javítása, tevékenységek diverzifikációja,
helyi identitás tudat erősítése). Talán ez a program felelt meg legjobban az
integráltság alapelvének. Az integráltságban fellelhető hiányosságok
természetesen nem írhatóak teljesen a helyi ötlethiány számlájára, hiszen
korlátozó tényező volt ebben a tekintetben a rendelkezésre álló pénzösszeg
nagysága (kár lett volna túlságosan sok szektor között szétaprózni az
elnyerhető 30 millió Ft-ot), valamint a jogszabályi kötöttség, mivel a VFCből finanszírozott program elszámolható költségeire a hatályos jogszabályok
szigorú előírásokat tartalmaztak.
Hálózatépítésben a program megvalósítása után jeleskedtek a résztvevők,
akik 2004. április 23-án Alsómocsoládon megalakították a Magyar
LEADER Szövetséget. A hálózatépítés lehetőséget adott a tapasztalatok
kicserélésére, egymás megismerésére, így a résztvevők egymás ismereteivel
megerősödve aktívan készültek a kísérleti program folytatására.
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A LEADER közösségi kezdeményezés mindig egy adott térséget kezel, a
benne lévő emberekkel együtt a maga komplexitásában, a komplex
helyzetet, a helyi folyamatokat, lehetőségeket viszont csak az ott élők
ismerik igazán. Ebből következően jó LEADER programok készítése
érdekében a helyi társadalmat fel kell készíteni rá. Ez egyrészt folyamatos
információ áramoltatást jelent, másrészt a megvalósítás modellezését.
Nehezíti azonban ezt a munkát, hogy csak kevés kistérségben van erőteljes
vállalkozói réteg, illetve civil szektor, amely alkalmas lenne programok
szervezésére, a megvalósítás irányítására.
AVOP LEADER+
Az Unióhoz való csatlakozás után a 2004-2006 közötti periódusban
Magyarország nem kívánt egyből, közvetlenül csatlakozni a folyamatban
lévő LEADER+ programhoz, hanem az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Program (AVOP) részeként támogatja a kísérleti program folytatását. A
Vidékfejlesztési Programok Főosztálya által végzett előkészítő munkának
köszönhetően az újonnan csatlakozott országok közül egyedül
Magyarországon van lehetőség a LEADER+ intézkedés keretén belül
komplex vidékfejlesztési programokat megvalósítani.
Hála a kísérleti programnak és az új lehetőséget megelőző
propagandának, igen nagy várakozás előzte meg az AVOP LEADER+
meghirdetését, melyre 2005. június 27-én került sor.
Az első fordulóra, országosan összesen 186 pályázat érkezett be, ezek
közül 31 db a Dél-dunántúli régióból (40. táblázat).
40. táblázat: Az AVOP LEADER+ első fordulójára beérkezett
pályázatok regionális bontásban
Régió

Beérkezett pályázat (db)

Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Nyugat-Dunántúl
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Összesen

37
31
29
28
26
24
11
186

Megoszlás (%)
19,9
16,7
15,6
15,0
14,0
12,9
5,9
100

Forrás: MVH kaposvári kirendeltség

A beérkezett akciócsoportok 2332 települést fognak össze, vagyis az
ország 75 %-a érintett. Ezeken a településeken él a lakosság 34 %-a. Az
egyes régiókban az akciócsoportokhoz tartozó települések száma változó,
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485 db-tól (Észak-Magyarország) 113 db-ig (Közép-Magyaroszág). DélDunántúlon 463 település vesz részt valamelyik csoportban.
Az egy akciócsoportra jutó átlagos érintett lakosságszám még nagyobb
regionális eltérést mutat. Közép-Magyarországon a legnagyobb ez a
számadat (32 693 fő), míg a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb (12 713 fő),
ami érthető, hiszen a régió nagy részére jellemző az aprófalvas
településszerkezet.
Az egy akciócsoportra jutó településszám tekintetében a sort NyugatDunántúl vezeti, ahol átlagosan 17,3 település alkot egy csoportot, a DélAlföldön viszont csak átlagosan 7,8, míg a vizsgált régióban 14,9 település
vesz részt egy csoport munkájában.
Az AVOP LEADER+ Döntés-előkészítő Bizottságának 2005. novemberi
üléseit követően 4 Somogy, 3 Tolna, 6 Baranya megyei pályázat jutott
tovább és szerzett jogosultságot a második fordulóban való részvételre (41.
táblázat).
41. táblázat: Az AVOP LEADER+ program első fordulós nyertesei a
Dél-Dunántúli Régióban
Gesztorszervezet

Akciócsoport

Megye

Alsómocsolád Község Önkormányzata
"Magyarbólyért" Közalapítvány

Baranyai-Hegyhát
Baranya
Dél-baranyai határmenti Baranya
települések
Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Keleti-Mecsek
Baranya
Mecsek-Hegyháti
Önkormányzatok Mecsek-Hegyháti
Baranya
Társulása
Bóly Város Önkormányzata
Bóly és Térsége
Baranya
Villány Város Önkormányzata
Villányi borvidékért
Baranya
Berzence Nagyközség Önkormányzata
Népmese Vidék
Somogy
Bőszénfa Község Önkormányzata
Zselica
Somogy
Törökkoppány Község Önkormány-zata Koppányvölgyi
Somogy
Kötcse Község Önkormányzata
Balatonföldvári Kistérségi Somogy
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata
Decs Nagyközség Önkormányzata
Szakadát Községi Önkormányzat

Nyugat-Völgység
Sárköz-Dunavölgye
Tolnai Közép Hegyháti

Tolna
Tolna
Tolna

Forrás: MVH kaposvári kirendeltség

Az előszelekcióként működő első fordulón túljutott akciócsoportok
(országos szinten 108 db) 2005. december 24-ig nyújthatták be helyi
vidékfejlesztési tervüket a második fordulóra. A két forduló során először
kivonatos formában, majd részletesen is el kellett készítenie a csoportoknak
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a helyi vidékfejlesztési tervüket, melynek minősége volt a kiválasztás
elsődleges szempontja.
A második forduló győzteseinek eredményhirdetésére 2006. március 13án került sor. A 108 db csoportból 67 db került ki győztesen országos
szinten. A Dél-dunántúli régió nyerteseinek névsorát a 42. táblázat
tartalmazza, ezek az akciócsoportok köthettek szerződést az MVH-val és
kaptak lehetőséget arra, hogy a 90-100 millió forintos támogatási
keretösszeg felhasználásával vidékfejlesztési tervüket – helyi pályáztatás
útján – megvalósítsák.
42. táblázat: Az AVOP LEADER+ program második fordulós nyertesei
a Dél-Dunántúli Régióban
Gesztorszervezet

Akciócsoport

Megye

Alsómocsolád Község Önkormányzata
"Magyarbólyért" Közalapítvány

Baranyai-Hegyhát
Baranya
Dél-baranyai határmenti Baranya
települések
Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Keleti-Mecsek
Baranya
Mecsek-Hegyháti
Önkormányzatok Mecsek-Hegyháti
Baranya
Társulása
Berzence Nagyközség Önkormányzata
Népmese Vidék
Somogy
Bőszénfa Község Önkormányzata
Zselica
Somogy
Kötcse Község Önkormányzata
Balatonföldvári
Somogy
Kistérségi
Törökkoppány Község Önkormányzata
Koppányvölgyi
Somogy
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata
Nyugat-Völgység
Tolna
Decs Nagyközség Önkormányzata
Sárköz-Dunavölgye
Tolna
Forrás: MVH kaposvári kirendeltség

Felettébb örvendetes, hogy a régió 13 elsőfordulós csoportjából 10 db
nyert a második fordulóban.
Az Unióban és hazánkban is a LEADER program keretében szinte
bármire lehet uniós támogatást szerezni, amiről az érdekeltek (a projekt
készítői) be tudják bizonyítani, hogy egy település, egy térség, vagy egy
kisebb közösség érdekét, értékeit, illetve értékteremtéseit szolgálja. Az
érdek (érték, értékteremtés) fogalmába aztán sok minden belefér. Így
például mindaz, ami:
• elősegíti a vidéki közösség összetartozását, szellemi fejlődését,
tudatformálását,
• hozzájárul a közösségi, a természeti, vagy az építészeti örökségek,
általában az elmúlt korok emlékeinek megóvásához,
• óvja a természet értékeit, illetve ezeknek az értékeknek a
megóvására tanít,
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a gazdaság diverzifikálását eredményező termelő tevékenységeket
fejleszt,
• feltámaszt kihalt mesterségeket, tevékenységeket, népi szokásokat
(Dorgai-Miskó, 1999/b).
Már az első fordulóban meg kellett jelölni a vidékfejlesztési terv
stratégiai irányait, a prioritásokat és a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket.
A Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatok az ötletek rendkívül széles
skáláját mutatják, a tervezők igen nagy kreativitásáról árulkodnak.
A pályázatok döntő többsége kapcsolódik valamilyen módon a
turizmushoz (bor-, szelíd-, öko-, falusi, egészség-, vadászturizmus), amely
természetéből adódóan a helyi értékekre, hagyományokra, látványosságokra
épít. Nagy számban vették be az akciócsoportok programjukba a térségi,
települési marketing fejlesztését, a térség arculatának kialakítását célzó
intézkedéseket. A helyi hagyományok, tárgyi és szellemi értékek feltárása,
összegyűjtése és turisztikai attrakcióként való értékesítése, valamint az
épített és a természeti környezet megóvása, minőségének javítása szintén
nagy fontossággal bír a régióban. Ezen kívül nagy számban találkozhatunk a
tervekben különböző képzésekkel (át-, tovább- és szakképzések), melyek
kapcsolódhatnak a helyi termék előállításához, a turizmushoz, a helyi
munkanélküliek vállalkozóvá válását segítő képzésekhez és a vállalkozók
korszerű ismeretekkel történő ellátását célzó ismeretterjesztő oktatáshoz is.
Természetesen szép számban fellelhetők a munkahelyteremtő beruházások,
melyek kialakítása sokszor kötődik valamilyen innovatív tevékenységhez,
vagy a helyi, sajátos termékekhez. Alapvető fontosságot tulajdonítanak a
tervezők a közösségfejlesztési aktivitásoknak (térségi identitás erősítő és
népszerűsítő közösségfejlesztő, kulturális, gasztronómiai és sport
rendezvények, fesztiválok, valamint művészeti, kézműves alkotó
közösségek, műhelyek és vásárok szervezése stb.) is.
Ezek a leggyakrabban megfogalmazódott célkitűzések, de természetesen
ahány térség, annyi egyéb, néhol kifejezetten specifikus ötlet került
felszínre, körvonalazódott intézkedésként (pl. borászati melléktermékek
újszerű hasznosítása; termálvíz másodlagos hasznosítása). Az AVOP
LEADER+ program esetében innovációs készségben nincs hiány, de
elmondható, hogy a többi – a kísérleti programnál felsorolt – alapelv is
markánsan megjelenik és beépül a tervekbe.
A LEADER+ támogatások segítségével megvalósult fejlesztések hatásait
majd csak a program lefutása után lehet mérni. Ellentétben a kísérleti
programmal, itt már minden egyes vidékfejlesztési terv tartalmazza az adott
térségben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó mutatószámokat, így lesz
alapja az értékelésnek.
Az AVOP LEADER+ programba – országos szinten – beérkezett 186
pályázatból 67 nyert, ami az összes pályázó 36%-át jelenti. Ez a szám
•
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elkeserítően kevés, de a rendelkezésre álló összeg limitálta a nyertes
pályázatok számát. Örvendetesen viszont, hogy a 2007-től induló
tervidőszak pályázataira már sok kész, kidolgozott vidékfejlesztési terv
állhat rendelkezésre közvetlenül a pályázati felhívás kiírása után.
Mind a kísérleti program, mind az AVOP keretében meghirdetett
LEADER+ program azt mutatja, hogy nem idegen a vidéki lakosságtól,
hogy programszerűen gondolkodjon, hogy a szükséges útmutatások és
mentori segítség mellett kialakítsa saját térségének fejlesztési terveit és részt
vegyen a megvalósítás minden szintjén. Mondhatjuk tehát, hogy a régió
vidéki lakossága rendelkezik a megfelelő akarattal, ötlettárral és
kompetenciával, csak megfelelő keretfeltételek mellett (mentori segítség,
intézményi, eljárásrendi támogatás, közösségfejlesztési segítség és jó példák
megismerésének és átvételének esélye) lehetőséghez kell juttatni.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Bármely tudományos kutatás önmagában haszontalan, ha a kapott
eredményekből nem vonjuk le a megfelelő konklúziót és nem fogalmazódik
meg bennünk jobbító szándékú ajánlás az esetleges anomáliák orvoslására.
Ennek figyelembevételével a kutatás eredményeképpen az alábbi
következtetéseket vontam le:
1. A kutatómunka során egyre jobban megerősödött bennem az a
meggyőződés, hogy az Európai Unió által képviselt vidékfejlesztés nem
adaptálható egy az egyben a magyar vidéki térségekre. Amíg az Unióban a
történelmi folyamatok során egy olyan birtokstruktúra alakult ki, melyben a
mezőgazdasági termelés zömmel családi gazdaságokra épült, hazánkra ez
nem volt jellemző. Az utóbbi évekre az Unióban is megváltoztak a stratégiai
célok, és a globális kihívások miatt az agrárpolitikában is a versenyképesség
javítása került az első helyre. A gazdasági hatékonyság növelésének
kényszere igen erőteljes koncentrációs folyamatot indított el, már az 1970-es
évtized elejétől. Az Unió a korszerűsödő mezőgazdaságból részben, vagy
teljes egészben felszabaduló népesség megtartására különböző
jövedelempótló támogatásokkal igyekszik a megfelelő bevételhez juttatni a
nem feltétlenül legversenyképesebb gazdaságokat. Teszi mindezt úgy, hogy
a termeléshez kötődő támogatásokat mérsékli, s korlátozott mértékben
ugyan, de engedi a piaci viszonyok érvényesülését a gazdasági szektorban.
Hazánkban mind a II. Világháború előtti, mind az azt követő struktúra
jóval közelebb állt a nagybirtokrendszerhez, ami gazdaságilag
mindenképpen hatékonyabb. Emellett léteztek a háztáji gazdaságok, melyek
önmagukban, a nagyüzemek integrációs tevékenysége nélkül nem lettek
volna életképesek. Méretük alapján tehát nem felelnek meg az uniós családi
gazdaság kategóriájának, ahol a gazdálkodók saját kockázatra, saját
termelési eszközökkel, fő munkaidőben termelnek. A rendszerváltozás után,
elsősorban a szövetkezetek átalakítása, s kisebb mértékben a privatizáció
következtében, sok, apró méretű gazdaság jött létre. A nagyüzemek száma is
a korábbiak többszörösére emelkedett, kisebb átlagos méretek mellett. A
kisgazdaságok
esetében
általánosságban
nem
beszélhetünk
versenyképességről, legtöbbjük nem éri el az életképesség határát, s nem
véletlen, hogy a pályázati pénzekhez eleve nem jutnak hozzá, vagy ha igen,
akkor azok gyakran még ronthatnak is jövedelmezőségükön (drága,
termelékeny gépek, likviditási problémák). A nagyüzemek viszont
többszörösen ki tudják használni az uniós forrásokat (pl. gépvásárlás, tároló
építés,
melyet
felajánlanak
intervenciós
raktárnak,
mindezen
hatékonyságnövelő intézkedésekkel további munkahelyeket szűntetnek
meg). Az így nyert jövedelem egy szűkebb réteg kezében összpontosul, és
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nem oszlik el a szélesebb vidéki rétegek között. Vagyis az uniós rendszer
magyarországi adaptációja következtében érvényesülhet a versenyképesség
javítása, a hatékonyság növelése, ezáltal megerősödnek az árutermelést
végző, életképes üzemek, ami egyébként üdvözölendő. Viszont nem teljesül
a másik szempont, nevezetesen a vidéki népesség foglalkoztatottságának
megtartása, a lakosság elvándorlásának megállítása. A mezőgazdasági
tevékenységgel felhagyó, vagyis az agrárpolitika hatóköréből kikerülő
népesség számára nem nagyon létezik alternatíva.
2. Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája a közös agrárpolitika része.
Ennek megfelelően hazánkban is a mezőgazdasághoz szorosan kötődő
vidékfejlesztési kérdések kerülnek uniós pénzekből finanszírozásra. A többi
ágazati politika esetében nem kerül nevesítésre a vidékfejlesztés, így
források sincsenek mellérendelve. Az összes vidéki probléma megoldására
azonban a közös agrárpolitika II. pillére nem elegendő és nem is kérhető
rajta számon.
3. Magyarország mind a természeti, mind a kulturális és társadalmi
adottságai terén jó lehetőségeket nyújt a fenntartható, endogén erőforrásokra
alapozó, integrált vidékfejlesztés számára, amire egyébként az ország
jelenlegi problémáinak tükrében igen nagy szükség lenne. Erőforrásaink
kihasználását azonban több tényező is gátolja, mind nemzetközi, mind hazai
szinten. Bár az EU-ban a közös agrárpolitikát érintő reformlépések egymást
követik és a Bizottság tisztségviselőinek nyilatkozatai a vidékfejlesztés
fontosságát hangsúlyozzák, mégis hiányzik az EU jelenlegi, Közép-Kelet
Európa számára előirányzott politikáiból a világos stratégiai irányvonal.
Ennek a megfogalmazása és érvényre juttatása egyébként éppen az újonnan
csatlakozott országok feladata és legfőbb érdeke lenne.
4. Ma a helyzetfeltárásból kiindulva megfogalmazott céljaink gyakran
nincsenek összhangban a megvalósítás eszközeivel. Az intézményrendszer
működése nem eléggé hatékony és a magyar vidékfejlesztési politikából is
hiányzik a hosszútávon építkező stratégiai gondolkodás.
5. A vidékfejlesztési tervek, helyi vagy országos stratégiák, koncepciók
előkészítése során készült tanulmányok, helyzetfeltáró-értékelő fejlesztési
dokumentumok nem kellően hasznosulnak.
6. A vidékfejlesztési források hatásainak tekintetében – ha a három,
kifejezetten vidékfejlesztési intézkedést vizsgáljuk (falumegújítás és
fejlesztés; diverzifikáció; vidéki infrastruktúrafejlesztés) – megállapítható,
hogy a célkitűzéseit tekintve két hasonló támogatási forrás, a VFC és a
SAPARD eltérő hatásokat eredményezett a régióban. A VFC az adott témák
tekintetében gyakorlatilag megegyező forrásokkal rendelkezett, mint a
SAPARD, mégis jóval több fejlesztés valósulhatott meg e támogatás
igénybevételével és a létrejött eredmények mutatószámokkal mérhető
mennyisége is nagyobb.
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7. A VFC „tevékenységének” legnagyobb eredménye, hogy a vidéki
lakosság körében egyfajta szemléletváltást indított el és ehhez forrásokat is
rendelt, valamint bekapcsolta a helyi szereplők jelentős részét a
vidékfejlesztési tervezési és programozási tevékenységbe. A kollektív
program-alkotás folyamán az addig önálló, izolált fejlesztések egymást
kiegészítve egy komplex térségi program, koncepció részévé váltak.
Kialakult számos helyi munkacsoport, amely kiterjedt kapcsolatrendszerrel,
szerteágazó tudással és sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ezek az
együttműködést segítő szerveződések sokhelyütt a mai napig fennmaradtak,
és továbbra is ösztönzik a térségi kezdeményezéseket. Az eredmények
ugyan nem mérhetők mutatószámokkal, mégis fontosak, s éppen az eredeti
célkitűzések teljesülését, a tanulási folyamat megvalósulását igazolják.
Összességében kijelenthető, hogy a VFC – lehetőségeihez képest –
teljesítette a legfőbb célkitűzéseit.
8. A SAPARD Program célkitűzései közül néhányat sikerült
megvalósítani.
A program erősen agrár-ruralista szemléletű, támogatásainak döntő
többsége közvetlenül a mezőgazdasághoz kapcsolódott és elsősorban az
ágazat korszerűsítést szolgálta. Ezzel a program részben eleget tett a piaci
hatékonyság javítását célzó feladatnak, hozzájárult a termelés bővítéséhez,
viszont a hatékonyság növekedésével jelentős számú munkahely
megszüntetését is okozta.
Az élelmiszer-biztonság és higiénia, a környezetvédelem és az állatjóllét
feltételeinek megteremtése területén elért eredménye a felmérés szerint
minimális.
A magasabb minőségi követelményeknek megfelelő és magasabb
hozzáadott értéket képviselő termékek arányának növelésére irányuló
törekvés sem nevezhető eredményesnek, hiszen összesen négy ilyen
fejlesztés valósult meg a régióban.
Az EU követelményeknek megfelelő környezetvédelemi beruházások,
valamint a termelői csoportok felállításának támogatása az intézkedések
időbeni meghirdetésének hiányában nem realizálódhatott.
A munkahelyek megtartása és új munkahelyek teremtése a vidéki
területeken célkitűzést részben sikerült elérni, viszont bizonyos
vállalkozások esetében csökkent a foglalkoztatás, holott alapvető célkitűzése
volt a programnak, hogy a munkahelyek száma a támogatások igénybevétele
során nem csökkenhet.
Mivel a vidékfejlesztési intézkedésekre fordított támogatások az összes
támogatásnak csupán a 28 %-át tették ki, azon belül is a pénzek 68 %-át
infrastrukturális beruházásra, elsősorban mezőgazdasági bekötőutak
létrehozására fordították, így kijelenthetjük, hogy gyengén, áttételesen járult
csak hozzá a vidéki területek népességmegtartó képességének növeléséhez.
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9. Megállapítható, hogy a VFC, mint támogatási forrás sokkal
hatékonyabban hasznosult a régióban, amiben több tényező is közrejátszott.
Azok a szakemberek, akik a régióban a támogatási döntések előkészítésében
dolgoztak, részt vettek a támogatási jogcímek jogszabályi előkészítésében, a
programkészítésben és a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek képzésében
is. Ezáltal sikerült egy „felhasználóbarát” pályázati dokumentációt
összeállítani, ezzel is hozzájárulva a támogatási források sikeres
abszorpciójához. Mindamellett ebben a komplex rendszerben jól
érvényesültek az Unió alapelvei (szubszidiaritás, partnerség, programozás).
A SAPARD elsősorban a mezőgazdasági vállalkozások korszerűsítését
tette lehetővé, azzal hogy saját tőkéjüket kiegészítette egy vissza nem
térítendő támogatással. Vagyis a SAPARD Terv helyzetfeltárásában
megfogalmazott problémáknak csupán egy részét oldotta meg, elsősorban a
mezőgazdaság hatékonyságára irányuló törekvéseknek tett eleget.
10. Mind a LEADER jellegű kísérleti program, mind az AVOP keretében
meghirdetett LEADER+ program tapasztalatait azt támasztják alá, hogy az
endogén, integrált vidékfejlesztési programok életképességek a régióban. A
Dél-dunántúli régió vidéki lakossága képes arra, hogy kialakítsa és
megvalósítsa fenntartható helyi vidékfejlesztési terveit.
A következtetések rendszerezése során a következő javaslatok
fogalmazódtak meg bennem:
1. Mivel sem a magyar vidék, sem a magyar mezőgazdaság nem
hasonlítható a nyugat-európai országok vidékéhez és agráriumához, nem
adaptálható változtatás nélkül az uniós vidékfejlesztési politika sem. A hazai
vidékfejlesztés komplex megközelítést követel meg, nem szűkíthető le a
mezőgazdasághoz kapcsolódó intézkedésekre.
2. A vidékfejlesztési tervek, stratégiák előkészítése során készült
tanulmányokat, dokumentumokat jobban lehetne hasznosítani, ha a
programozás helyzetfeltárása során felmerülő problémák ok-okozati
összefüggéseikben kerülnének bemutatásra. A strukturált rendszer ezáltal
áttekinthető, fontossági sorrendet tükröző, a legégetőbb – korlátozott számú
– problémát kiemelő, végső soron a döntéshozók számára használhatóbb
lehetne.
3. A különböző feltáró, javaslattevő tanulmányok akkor lennének
hatékonyabban hasznosíthatók, ha a javaslattevők az adott fejlesztési
tervhez, a különböző rendeletekben meghatározott intézkedésekhez és
konkrét forráshoz rendelnék ötleteiket.
4. A Dél-dunántúli régióban eredményes, komplex hatású
vidékfejlesztési tevékenységhez a következőkre van szükség:
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- partnerségre alapuló programozás, a helyi adottságokra építve és a
helyi szereplők bevonásával, rangsorolva a felmerülő problémákat és
első lépésben az alapvető problémák megoldására fókuszálva,
- a helyi szereplők részvételének biztosítása nemcsak a tervezésben,
hanem a projektek kiválasztásának folyamatában is,
- legalább
regionális
szinten
intézményesített
kormányzati
szerepvállalás mindezen folyamatok szakmai koordinációjában és a
szükséges információk, valamint a speciális tudás közvetítése a helyi
szereplők számára,
- a programok prioritásai a társadalmi hasznosság szempontjai alapján
kerüljenek meghatározásra és ne a rövidtávú haszonra építő
lobbiérdekek mentén,
- a helyi források kiegészítése érdekében további támogatási összegek
biztosítása.
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Komplex elemzési eljárással (naturális elemzés, indikátorok,
kérdőíves felmérés, mélyinterjúk) elvégeztem a Dél-dunántúli
régióban, a folytonosságot jelentő vidékfejlesztési támogatások
hasznosulásának vizsgálatát. Ajánlásokat fogalmaztam meg a
további támogatások hatékonyabb felhasználása érdekében.
2. Megállapítottam, hogy a csatlakozás előtti, az EU logikája szerint
alkalmazott vidékfejlesztési intézkedések – a szerény források
ellenére is –, jól szolgálták a célul kitűzött felkészülési (tanulási)
folyamatot.
3. Rámutattam arra, hogy – különösen a SAPARD program –
megkésettsége és előkészítetlensége, valamint a korlátozott források
miatt, a különböző vidékfejlesztési intézkedések nem eredményeztek
(eredményezhettek) látványos előrelépéseket, de hozzásegítették az
érintetteket (leginkább a gazdálkodókat), hogy a jövőbeni, sokkal
jelentősebb források megszerezésében nagyobb eséllyel induljanak.
4. Az alkalmazott vidékfejlesztési intézkedések eredményeinek
elemzésével bizonyítom, hogy a hosszútávon fenntartható, az
endogén erőforrások erőteljes hasznosítására alapozó és a különféle
pénzügyi források összehangolt felhasználásán nyugvó, komplex
vidékfejlesztés kínálja a leginkább célravezető megoldást.
5. Tapasztalataim szerint, a jövőbeni vidékfejlesztés sikere nagyban
múlik azon, hogy – a pályázati rendszerek egyszerűsítése és
átláthatóbbá tétele mellett – kialakításra és működtetésre kerülnek-e
a teljesülést és a teljesítményeket objektíven mérő, ellenőrző
(kontrolling) rendszerek.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A kutatás célja az utóbbi években felhasznált uniós és hazai források
hasznosulásának vizsgálata hazánk vidéki térségeiben, kiemelten a Déldunántúli régióban, összefüggésben a támogatási forrásokat biztosító
programok kritikus elemzésével. A disszertáció alapfelvetése, hogy a
különböző vidékfejlesztési megközelítési módok közül az endogén
erőforrásokra alapozó, integrált, a helyi szereplők partnerségére építő
vidékfejlesztés garantálja a hosszú távon fenntartható fejlődést. Az elért
kutatási eredményekkel ezt igyekszem bizonyítani.
A téma aktualitását az adja, hogy az Európai Unió támogatásokat csak
programozás mentén történő fejlesztésekhez nyújt. A programozás
hatékonysága szempontjából a lezajlott programok hatásainak vizsgálata,
értékelése, a tapasztalatok levonása elengedhetetlenül fontos. A dolgozatot
időszerűvé teszi továbbá a LEADER szemlélet előtérbe kerülése az Unió
fejlesztéspolitikájában.
Magyarország vidéki térségeinek fejlődésére nemcsak a vidékfejlesztési
források hatnak, hanem a többi ágazati politikához kapcsolódó, a kohéziós
politika által támogatott intézkedések is. A kutatás során ezekből kiragadva
én a már lezárult VFC és SAPARD források hasznosulásának értékelését
végeztem el, a programok Dél-dunántúli régióra vonatozó adatain keresztül,
az indikátorokon segítségével.
A LEADER jellegű kísérleti program, valamint az AVOP LEADER+
program régiós tapasztalatainak segítségével elemeztem továbbá, hogy
életképesek lehetnek-e a régióban az endogén, integrált vidékfejlesztési
programok.
A dolgozat eredményeit a célkitűzéseknek megfelelően mutatom be
összefoglalóan.
Célként fogalmaztam meg annak felmérését, mennyire hasznosíthatók az
elméleti és gyakorlati munkák, kutatások a vidékfejlesztési beavatkozások
megalapozása során. A szakirodalom beható tanulmányozása során arra a
következtetésre jutottam, hogy az előkészítő dokumentumok nem kellő
hatékonysággal jelennek meg a vidékfejlesztési stratégiában, tervekben. A
probléma feloldására javaslatokat fogalmaztam meg.
További célom volt annak megállapítása, hogy az eddigi „vidékfejlesztési
programok” esetében fennáll-e az összhang a helyzetfeltárás és a stratégiai
célok között, valamint hogy milyen hangsúlyt kap a belső erőforrások
használata a célok elérésének érdekében. Megállapítható, hogy a SAPARD
program esetében a helyzetfeltárásból kiindulva megfogalmazott célok
nincsenek összehangolva a program költségvetésével, amely az
intézkedések közötti forrásmegoszlásban, valamint abban nyilvánul meg,
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hogy három – a célok elérése érdekében – fontos intézkedés nem került
meghirdetésre. A megvalósítás során nem volt eléggé hatékony az
intézményrendszer működése sem, a SAPARD Tervben megfogalmazott
célokat kismértékben sikerült megvalósítani. A régió benső humán és tárgyi
erőforrásira (a kedvezményezettek saját tőkéjén kívül) nem támaszkodik a
program. Másfelől a SAPARD a tanulóprogram szerepét jól betöltötte, mind
az intézményi oldalon, mind a pályázók oldalán számos, a későbbiekben
hasznos ismeret elsajátítását tette lehetővé.
A vidékfejlesztési támogatások hasznosulásának értékelése volt dolgozat
harmadik célkitűzése.
A SAPARD-ra való felkészülést szolgáló Vidékfejlesztési Célelőirányzat
sokkal hatékonyabban töltötte be szerepét, látta el feladatait. Ez jól
tükröződik a támogatási forrás hatásait ábrázoló mutatószámokban.
A VFC négy éves támogatási rendszere alatt a Dél-dunántúli régióban
megvalósult mintegy 3,4 milliárd forint összköltségvetésű fejlesztés –
beruházás elősegítette, hogy a vidéki térségek leszakadási folyamata
lassuljon. A 1,6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatással 358
fejlesztési elképzelés valósulhatott meg. Mindez minimális új államiközalkalmazotti státusz létrehozásával és a meglévő támogatási
intézményrendszer felhasználásával. Azok, a köztisztviselők, akik a
régióban a támogatási döntések előkészítésében dolgoztak, rész vettek ezen
támogatási jogcímek jogszabályi előkészítésében is, valamint a
programkészítésben, a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek képzésében,
aminek
eredménye
tükröződik
a
pályázati
rendszer
végső
kedvezményezettek körében tapasztalható pozitív megítélésében. Ebben a
komplex rendszerben jól érvényesültek az Unió alapelvei (szubszidiaritás,
partnerség, programozás).
Összehasonlítva a régióban a VFC hatásait a SAPARD-ban ugyanazon a
néven meghirdetett 3 intézkedés (falumegújítás; diverzifikáció; vidéki
infrastruktúra fejlesztés) eredményeivel, kijelenthető, hogy 3,4 milliárd
forint összköltségvetésű fejlesztés jött létre a felhasznált 2,4 milliárd forint
támogatással, 112 db támogatott projekt kapcsán. Azaz ugyanakkora
összegű fejlesztést, mint ami a VFC hatására létrejött, a SAPARD-dal
gyakorlatilag
másfélszer
több
támogatás
felhasználásával,
a
kedvezményezettek kevesebb, mint 1/3-a között szétosztva sikerült
megvalósítani. Tette a program mindezt többszörös apparátussal,
nagyságrendekkel lassabban és a kedvezményezettek részéről sokkal kisebb
megelégedettséggel.
Az indikátorok elemzésével megállapítható, hogy a Falumegújítás és
fejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi öröksége és védelme intézkedés
keretében kisebb támogatási összeg mellett több mint duplája mennyiségű
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fejlesztés valósulhatott meg a Vidékfejlesztési Célelőirányzat keretében,
mint a SAPARD által rendelkezésre bocsátott összeggel.
Az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek támogatása intézkedésben is
jóval több vállalkozást segített beruházása megvalósításában a VFC, mint a
SAPARD, igaz itt a felhasznált támogatás mennyisége is többszörös. Ez a
jogcím rendkívül széles körű fejlesztési elképzeléseket hozott felszínre.
A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása intézkedés az, ahol a
SAPARD támogatás majd háromszorosa a VFC-nek és ezt elsősorban
mezőgazdasági utak építésére, felújítására használták fel a
kedvezményezettek.
Az utolsó célkitűzésben az endogén, integrált vidékfejlesztési programok
életképességét vizsgáltam a régióban. Az eddigi hazai LEADER program (a
LEADER jellegű kísérleti és az AVOP LEADER+ program) azt támasztja
alá, hogy a régió vidéki lakossága alkalmas a fenntartható helyi
vidékfejlesztési tervei elkészítésére és megvalósítására.
A kutatás végeredményeként megállapítható, hogy a Dél-dunántúli
régióban eredményes, komplex hatású vidékfejlesztési tevékenységhez
partnerségen alapuló, valamint a helyi adottságokra építő programozásra
van szükség. Elkerülhetetlen a helyi szereplők bevonása a tervezésben, a
projektek kiválasztásának folyamatában. Szükséges azonban a kormányzati
szerepvállalás legalább regionális szinten a folyamatok koordinációjában és
a szükséges információk, valamint a speciális tudás közvetítésében a helyi
szereplők felé. A helyi források továbbra is kiegészítésre szorulnak
különböző támogatási összegek formájában.
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SUMMARY
The objective of the dissertation was to analyse the use of national and
EU subsidies in rural areas of the South Trans-Danubian region, in relation
with the critical investigation of the rural development programs. According
to the hypothesis of the research, the most effective way to ensure
sustainable development is such a rural development policy that is based on
endogen resources and integrates the partnership of local actors.
The subject is timely from the point that the European Union subsidises
only programmed developments. The effectiveness of programming can be
estimated by analysing the effects of the implemented programs and by
drawing the conclusions. Also, the LEADER approach became priority in
the development policy of the EU.
The development of rural areas of Hungary is influenced by not only
rural development supports, but measures relating to other sectoral policies
of the cohesion policy, as well. The recent study analyses the use of the
SAPARD and a previous fund for Rural Development, based on the regional
indicators of the South Transdanubian region.
The experiments obtained in the LEADER pilot program, and AVOP
LEADER+ program are used to analyse the viability of endogen, integrated
development programs in the region.
The dissertation answers on the efficiency of different theoretical and
practical works and researches done in preparations of rural development
policies. After revealing the literature it was found that the preparation
documents are not effectively used in strategies and plans of rural
development.
In the analyses of the harmony between the plight analysis and the
strategic objectives of “rural development” programs it was found that the
budget of the SAPARD program is not aligned with the strategic objectives,
which influenced the allocation of resources and resulted that three out of
the important measures were left out from the scheme. During the
implementation, neither the operation of the institutional background was
effective; the objectives defined in the SAPARD Plan were only partly
implemented. The program does not count on the endogen human and
material resources of the region. Although, SAPARD proved to be a good
pilot program and provided useful information for both the institutional and
the tenderers’ sides.
The third part of the dissertation evaluates the use of rural development
subsidies. As the preparation for SAPARD, the Rural Development Fund
(RDF) was much more effective in its tasks. This is shown well by the
impact indicators of the program.
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During its four year period in the South Trans-Danubian region, the
implemented investments of altogether 3.4 billion HUF contributed to that
the development stopped lagging behind. Its success was primarily due to
that the civil servants who took part the preparations of decisions on
subsidies were also involved in the legal preparations of these decisions, in
making the program and coaching the small region managers, too. In this
complex system, the principles of the EU, such as subsidiarity, partnership
and programming were seen well.
Comparing the effects of RDF and SAPARD in the same 3 measures
(renovation and development of villages; diversification; development of
rural infrastructure), it can be seen that with the same costs of investments
implemented, the SAPARD program used 1.5 times more subsidies for less
than one third of the beneficiaries. Meanwhile, the apparatus was larger, the
speed much smaller and the satisfaction of the beneficiaries was much less.
The analysis of the indicators shows that within the measure Renovation
and development of villages, rural intellectual and material heritage and its
protection, RDF managed more than double investments with less support
than the program SAPARD.
RDF helped more companies to implement their investments within the
measure Support of alternative incomes than SAPARD; although the
amount of subsidies used is multiple.
Only the measure Improvement and development of the rural
infrastructure is where the subsidies provided by the program SAPARD is
triple than that of the RDF; and it was primarily used for building and
improving agricultural roads by the beneficiaries.
The analysis of endogen, integrated rural development programs shows
that in the LEADER programs (both the LEADER pilot and the AVOP
LEADER+ programs) the rural population of the region is suitable to create
and implement their local sustainable development plans.
As the final conclusion of the study, it can be stated that in the South
Trans-Danubian region, such programming is needed that is partnershipbased and integrates local resources in order to achieve successful complex
rural development. It is necessary to involve the local actors in planning and
selecting projects. It is also important however that the government takes
part at least at regional level in the coordination and transferring necessary
information and specific knowledge. The local resources need to be
complemented with different subsidies in the future, as well.
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1257/99 EK rendelet II. cím „Vidékfejlesztési intézkedések”
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3.
4.
5.
6.
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Beruházás mezőgazdasági üzemekbe
Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése
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Korengedélyes nyugdíjazás
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Agrár-környezetvédelem
Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és marketingjének
támogatása
8. Erdőgazdálkodás
9. Vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlesztésének elősegítése

2. sz. melléklet
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térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése”
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2. tagosítás (birtokrendezés),
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bevezetése,
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10. idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek ösztönzése,
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környezetvédelmi tevékenységek, valamint az állatok
kíméletének fokozása,
12. a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági termelési
potenciál helyreállítása, valamint megfelelő megelőző eszközök
bevezetése,
13. pénzügyi tervezés.
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3. sz. melléklet
Az EMVA által támogatott intézkedések az 1698/2005/EK rendelet
értelmében
I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének
javítása
a) Az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrások javítását célzó
intézkedések
- szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a tudományos
ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését a mezőgazdasági,
élelmiszer- és erdészeti ágazatban dolgozók számára,
- a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása,
- a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági munkavállalók korai
nyugdíjba vonulása,
- tanácsadási
szolgáltatások
mezőgazdasági
termelők
és
erdőgazdálkodók általi igénybevétele,
- üzemvezetési,
helyettesítési
és
gazdálkodási
tanácsadási
szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások
létrehozása.
b) A fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését valamint az
innováció elősegítését célzó intézkedések
- a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése,
- az erdők gazdasági értékének növelése,
- a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése,
- új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló
együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatban, valamint
az erdészeti ágazatban,
- a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével
összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése,
- a természeti katasztrófák sújtotta gazdaságok agrártermelői
potenciáljának helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések
megtétele.
c) A mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó
intézkedések
- a mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon
alapuló, fokozott követelményeket támasztó előírásoknak való
megfelelésben,
- az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági
termelők támogatása,
- termelői csoportok támogatása az élelmiszer rendszerek keretébe
tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós
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tevékenységek terén.
d) Átmeneti intézkedések az új tagállamok számára
- a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása,
- termelői csoportok létrehozásának támogatása.
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
a) Mezőgazdasági földterületek fenntartható hasznosítása
- a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek
mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések,
- Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvekhez kapcsolódó
kifizetések,
- agrár-környezetvédelmi kifizetések,
- állatjóléti kifizetések,
- nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás.
b) Erdészeti földterületek fenntartható használata
- a mezőgazdasági területek első erdősítése,
- agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági
földterületeken,
- nem mezőgazdasági földterület első erdősítése,
- Natura 2000 kifizetések,
- erdő-környezetvédelmi kifizetések,
- az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések
bevezetése,
- nem termelő beruházások támogatása.
III. tengely Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció
ösztönzése
a) A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések
- nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálása,
- mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása,
- turisztikai tevékenység ösztönzése.
b) A vidéki élet minőségének javítására irányuló intézkedések
- gazdaságot és a vidéki lakosságot segítő alapszolgáltatások
támogatása,
- a falvak megújítása és fejlesztése,
- a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése.
c) A 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre
vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés
d) A készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi
fejlesztési stratégia előkésztése és végrehajtása céljából
IV. tengely LEADER
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4. sz. melléklet
„A vidékfejlesztési célok támogatására, a SAPARD
előkészítésére” című pályázati felhívás intézkedései 2000-ben

program

A) Falufejlesztés és -felújítás; a vidék tárgyi és szellemi örökségének
védelme és megőrzése.
• Aa) a települési karaktert őrző és erősítő településszerkezet, az utcák és
közterek helyrehozatala, egységes falukép kialakítása, a települések
vonzerejének javítása érdekében,
• Ab) a falvak történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek
helyrehozatala, védelme, az épületek új funkciókkal való megtöltése
által,
• Ac) a falvakhoz tartozó táji elemek (fasorok, vízfolyások, tavak,
csatornák) védelme, ökológiai és turisztikai szempontú hasznosítása,
• Ad) közösségfejlesztő programok megszervezése és lebonyolítása a fenti
célok érdekében és megalapozásaként; különös tekintettel a társadalmi
szervezetek tevékenységének kibontakoztatására,
• Ae) az Aa-Ad pontokban megfogalmazott célok elérése érdekében
megvalósuló fejlesztések tervezése, üzleti és megvalósíthatósági
terveinek, piackutatási dokumentációjának elkészítése.
B) A gazdasági tevékenységek kiszélesítése, alternatív jövedelemszerzést
biztosító tevékenységek fejlesztése.
• Ba) a meglévő foglalkoztatott létszám megőrzését szolgáló, illetve
munkahelyteremtő piac- és termékváltást elősegítő fejlesztése,
• Bb) a vidéki jövedelemszerzési és foglalkoztatási lehetőségek, a falusi és
agroturizmus fejlesztése, a nők foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése,
• Bc) speciális termék- és szolgáltatásfejlesztés: házi- és kézműipari –
tájspecifikus – termékek előállítása, értékesítése; kis volumenű, speciális
élelmiszer-feldolgozási technológiák kiépítése és minőségi javítása,
• Bd) a kihaló félben lévő mesterségek újraélesztése érdekében az eszközállomány felújítása, fejlesztése,
• Be) a fentiekben megfogalmazott célok elérése érdekében megvalósuló
fejlesztésekhez szükséges képzések, üzleti és megvalósítási tervek,
piackutatás elkészítése.
C) A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása.
• Ca) mezőgazdasági úthálózat fejlesztése,
• Cb) a vállalkozások célját szolgáló energiaellátás fejlesztése,
• Cc) a helyi szennyvízkezelés kiépítése alternatív szennyvízkezelési
eljárások alkalmazásával (a 2000 főnél kevesebb lakosú településeken),
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• Cd) helyi piacok és felvásárló helyek kialakítása és fejlesztése, valamint
informatikai csomópontok létesítése,
• Ce) a fentiekben megfogalmazott célok elérése érdekében megvalósuló
fejlesztésekhez szükséges üzleti, és megvalósítási tervek, gazdaságossági
vizsgálatok elkészítése, a helyi szereplőket szolgáló informatikai és
kommunikációs rendszerek fejlesztése.
5. sz. melléklet
A VFC pályázati rendszerben működtetett pályázati jogcímek a
104/2001. (VI.21.) Korm. rendelet értelmében
I. Ökológiai alapú komplex gazdasági fejlesztési programok támogatása
a) környezetkímélő,
tájfenntartó
mezőgazdasági
tevékenységek
támogatása,
b) ökológiai gazdálkodásra való átállás és a gazdasági tevékenység
komplex fejlesztésének támogatása,
c) vizes élőhely fejlesztéshez kötődő beruházások támogatása (beleértve
az árterületeken időszakosan vagy állandóan vízzel borított
területeken, a rendszeresen vagy tartósan belvízzel sújtott
mezőgazdasági területeken megvalósuló fejlesztéseket),
d) külterjes gyepgazdálkodás megkezdéséhez, fejlesztéséhez kötődő
beruházások támogatása,
e) speciális gazdálkodás módszerek bevezetésének támogatása aszályos
területeken.
II. Falusi és agroturizmus fejlesztésének támogatása
a) Falusi és agroturisztikai szolgáltatásfejlesztés:
- kistérségi tájegységi összehangolt agrár-idegenforgalmi kínálatok
rendszerfejlesztése (marketing tevékenység, arculatkialakítás,
védjegy, információs rendszer, termékkatalógus, minősítés);
- tájjellegű és vidéki életmódot bemutató szálláshelyek
minőségének, komfortfokozatának fejlesztése, a tájjelleg
érvényesítését szolgáló rekonstrukció;
- tájjellegű szolgáltatásbővítés (gasztronómiai szolgáltatás, bemutató
gazdaságok, termékbemutató és vásár, szabadidős foglalkoztatás,
kismesterségek bemutatása).
b) Kistelepülések vízhez kötődő komplex, minőségi turisztikai szolgáltatás
fejlesztése:
- komplex turisztikai szolgáltatást nyújtó horgász-, turistaközpontok
tervezése és megvalósítása,
- kistelepülések meglévő termálfürdőinek szolgáltatásfejlesztése
(közös finanszírozás a GM-el és KöM-el): medencék téliesítése
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(lefedése),
vízforgató
berendezés
telepítése,
kiegészítő
egészségügyi szolgáltatások elhelyezése, szociális helyiségek
fejlesztése,
- élő vizek mentén kialakult strandok, vízitúra-kikötőhelyek
komplex szolgáltatás fejlesztése.
c) A vendéglátás humán feltételeinek emeléséhez szükséges szakmai
képesítés megszerzésének, szolgáltatás minősítési költségek
támogatása.
III. Hagyományos kézműipari kismesterségek támogatása
a) helyi alapanyag feldolgozásra épülő, speciális terméket előállító
kézműves tevékenység, eszközellátásának támogatása,
b) kihalófélben lévő kézműves mesterség eszközellátásának fejlesztése,
c) hagyományos kézműipari mesterségek gyakorlati képzésének
támogatása,
d) hagyományos kézműipari termékek piacra jutásának támogatása.
IV. Helyi jellegzetességű, tájspecifikus mezőgazdasági tevékenységek, és
ezekre épülő élelmiszer-feldolgozás és értékesítés fejlesztésének támogatása
a) nagy élőmunka igényű, speciális élelmiszer célú alapanyagok
termelése, feldolgozása, speciális élelmiszer termékek előállítása,
b) vadon termő élelmiszer-alapanyagok feldolgozása, speciális élelmiszer
termékek előállítása,
c) helyi élelmiszer termékek minőségfejlesztése, feldolgozottsági
szintjének fejlesztése,
d) marketing jellegű támogatások: helyi, speciális élelmiszer termékek
piacra jutásának segítése, helyi termék hálózat, katalógus stb.
kialakítása,
e) a fentiekhez szükséges képzések támogatása.
V. Nem élelmiszer célú helyi természetes alapanyagok hasznosításának,
feldolgozásának és értékesítésének támogatása (takarmány kivételével)
a) mezőgazdasági termelésből származó növényi vagy állati eredetű
alapanyagok, melléktermékek nem élelmiszer célú feldolgozása és
értékesítése (takarmány kivételével),
b) vadon termő, nem élelmiszer célú növények termelése vagy
gyűjtése, nem élelmiszer célú (kézműipar, textil, gyógyászat,
kozmetikum, festék stb.) feldolgozása és piacra juttatása,
c) energia-előállítás célú ültetvények létrehozása, az előállított vagy
gyűjtött növényi alapanyagok feldolgozása (adapter, aprító, pelletáló
stb.) és hasznosítása eszközszükségletének támogatása (kivéve
biodízel).
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VI. Falvak megújítását, a vidék szellemi, tárgyi örökségének védelmét és
megőrzését segítő programok támogatása
a) a települések idegenforgalmi vonzerejének javítása érdekében a
települési karaktert őrző és erősítő településszerkezet, utcák és
közterületek felújítása, egységes falukép kialakítása,
b) a falvak történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek
helyrehozatala, védelme, új funkciókkal való megtöltése,
c) a falvakhoz tartozó táji elemek (fasorok, vízfolyások, tavak, csatornák)
védelme, ökológiai és turisztikai minőségének javítása,
d) közösségfejlesztő programok megszervezése és lebonyolítása a fenti
célok érdekében és megalapozásaként, különös tekintettel a társadalmi
szervezetek tevékenységének kibontakoztatására,
e) a fenti célú fejlesztések tervezése, üzleti és megvalósíthatósági tervek,
piackutatási dokumentációk készítése.
VII. A vidéki infrastruktúra fejlesztésének támogatása
b) mezőgazdasági úthálózat fejlesztése,
c) a vállalkozások célját szolgáló energiaellátás fejlesztése,
d) a helyi szennyvízkezelés kiépítése alternatív szennyvízkezelési
eljárások alkalmazásával (a 2000 főnél kevesebb lakosú
településeken),
e) helyi piacok és felvásárló helyek kialakítása és fejlesztése, valamint
informatikai csomópontok létesítése,
f) a fenti fejlesztések üzleti és megvalósítási tervének, gazdaságossági
vizsgálatának elkészítése, a helyi szereplőket szolgáló informatikai
és kommunikációs rendszerek fejlesztése.
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6. sz. melléklet
A SAPARD tervekhez választható intézkedések az 1268/99 EK rendelet
értelmében
1. Mezőgazdasági vállalkozások beruházásának támogatása
2. Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és
marketingjének támogatása
3. Állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések szerkezetének és
minőségének javítása
4. Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési
módszerek elterjesztése
5. A mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, többféle
tevékenység és alternatív jövedelemforrások biztosítása
6. A gazdaságok segélyezését szolgáló és a gazdálkodási
menedzsmentszolgáltatások létesítése
7. Termelői csoportok felállítása, működtetése
8. Falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki kulturális örökség
védelme és megőrzése
9. Melioráció és tagosítás
10. Földnyilvántartások kialakítása és aktualizálása
11. Szakképzés fejlesztése
12. A vidéki infrastruktúra fejlesztése
13. Mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás
14. Erdészet, beleértve az erdőtelepítést és az erdei termékek
feldolgozását
15. Szaktanácsadás és tájékoztatás SAPARD rendeletben szereplő
intézkedések megvalósításához.
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7. sz. melléklet
Magyarország által választott SAPARD intézkedések
Agrárstruktúra-fejlesztési intézkedések:
1. Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása
2. Mezőgazdasági és halászati termékfeldolgozás és értékesítés
támogatása
3. Szakképzés
4. Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési
módszerek elterjesztése
5. Termelői csoportok felállítása és működtetéseVidékfejlesztési
intézkedések:
1. Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének
megőrzése
2. A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerző
tevékenységek támogatása
3. A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
Technikai segítségnyújtás.
8. sz. melléklet
Az Agrár- és vidékfejlesztési Operatív Program prioritásai és
intézkedései
I. prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezőgazdaságban
I.1. A mezőgazdasági beruházások támogatása
I.2. A halászati ágazat korszerűsítése
I.3. A fiatal gazdálkodók induló támogatása
I.4. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
II. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
II.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének
fejlesztése
III. prioritás: Vidéki térségek fejlesztése
III.1. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
III.2. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
III.3. Falufejlesztés és –megújítás, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése
III.4. LEADER+
IV. prioritás: Technikai segítségnyújtás
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9. sz. melléklet
Az NVT támogatási intézkedései
1. Agrár-környezetgazdálkodás
2. Kedvezőtlen adottságú vagy környezetvédelmi korlátozás alá eső
területek támogatása
3. Mezőgazdasági területek erdősítése
4. Korai nyugdíjazás
5. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai
követelményeinek való megfelelés elősegítése
6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása
7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása
8. Technikai segítségnyújtás
10. sz. melléklet
Indikátorok a „Falumegújítás és fejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme” intézkedéshez
Az
indikátor
típusa
Outputindikátorok
Eredményindikátorok

Hatás
indikátorok

Indikátorok
• felújított falusi terek / utak m2 – ben
• renovált épületek száma
• pénzügyi támogatásban részesülő projektek száma
• a renovált térségek (1 km-nél kisebb) körzetében élő
lakosok száma
• a támogatott térségekben létrehozott vállalkozások /
üzletek száma
• az új vagy megőrzött állások bruttó / nettó száma 2 év
után (abszolút szám és az összes állás %-ában)
• a következő 5 évben a térségben maradni kívánó
lakosok aránya %-ban

Forrás: MATRA II. alapján saját összeállítás

152

11. sz. melléklet
64/2004. (10.12.) MVH Közlemény a kedvezőtlen adottságú települések
és az azokhoz tartozó kedvezőtlen adottságú területek listájának
alkalmazásáról 1. melléklete
Baranya

Somogy

Tolna

Bakonya
Cserkút
Geresdlak
Hosszúhetény
Kistótfalu
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ófalu
Orfű
Pécs
Pécsvárad
Siklós
Túrony
Véménd
Villány
Villánykövesd
Vokány
Csurgónagymarton
Drávatamási
Iharos
Iharosberény
Libickozma
Nemesdéd
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentpál
Rinyakovácsi
Somogybükkösd
Bátaapáti
Bátaszék
Kajdacs
Mórágy
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12. sz. melléklet
A kérdőív kérdései
1. Ön hogyan érzi, javított-e gazdasága versenyképességén az elnyert
SAPARD támogatás és a segítségével végrehajtott beruházás?
2. Kimutatható-e jövedelemnövekedés a gazdaságában a beruházást
követően?
3. Kívánja-e bővíteni a gazdaságát a közeljövőben?
4. Ha bővítene, közrejátszott-e ezirányú döntésében a SAPARD
támogatással végrehajtott beruházás?
5. Hogyan változott a foglalkoztatás a gazdaságában a beruházást
követően?
6. Milyen iskolai végzettséggel rendelkezik?
7. Rendelkezik-e mezőgazdasági végzettséggel?
8. Részt venne-e szakképzési programban?
9. Részt venne-e termelői csoportok létrehozását célzó programban?
10. Részt vesz-e az AVOP-ban?
11. Ha benyújtott AVOP pályázatot, nyert-e?
12. Melyik intézkedésre nyújtott be AVOP-os pályázatot?
13. Hogyan készültek pályázatai?
14. Ön miben látja a SAPARD program legfőbb hasznát?
15. Miben látja a SAPARD program legfőbb problémáit?
16. Milyen állami beavatkozásokat tartana szükségesnek gazdasága
további fenntartható működése érdekében?
13. melléklet
A Regionális Vidékfejlesztési
mélyinterjú kérdései

Iroda

munkatársaival

készített

1. Miben látta a VFC hasznosságát?
2. Milyen szakmai elvek alapján állították össze a pályázati
dokumentációt, voltak-e problémái a pályázóknak az adatlapok
értelmezése és kitöltése során?
3. Hogyan ítéli meg az egyes intézkedésekhez kapcsolható projektek
életképességét, fenntarthatóságát? Voltak-e eltérések az egyes
intézkedések esetén a fenntarthatóságot illetően?
4. Kérem, említsen meg példaértékű fejlesztéseket!
5. A 2000-2003 közötti időszakban körülbelül hány fő számára teremtett
munkahelyet a VFC támogatás?
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