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MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI:
OPERATÍV PROGRAMOK ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM



A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÚJ CÉLKITŰZÉSEI

1. ÉLETKÉPES ÉLELMISZERTERMELÉS:
A MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELMEK ÉS A SZEKTOR 

VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA.

2. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ
FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS:

A MEZŐGAZDASÁG ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT KÖZJAVAK 
ELLENTÉTELEZÉSE ÉS ÖSZTÖNZÉSE.

3. KIEGYENSÚLYOZOTT TERÜLETI FEJLŐDÉS:
A VIDÉKI KÖZÖSSÉGEK ÉS VIDÉKI MUNKAHELYEK 

FENNTARTÁSA.



AGRÁR‐ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE

Közös Agrárpolitika

I. pillér 
közvetlen támogatások, piaci intézkedések (felelőse: FM)
II. pillér
Vidékfejlesztési célokat szolgáló támogatások
Vidékfejlesztési Program (felelőse: ME, tagállami társfinanszírozás)

Nemzeti támogatási jogcímek:
Tanyafejlesztési Program, Termelő Falu  (felelőse: FM)



VP TERVEZÉS

• Helyzetértékelés
• SWOT analízis
• Fejlesztési szükségletek megállapítása
• Prioritások - célmeghatározás
• Intézkedések/Műveletek kialakítása
• A program megvalósítását teljesítő és felügyelő intézményrendszer és 

mechanizmusok 
• - költségtervezés 
• - indikátorok (vállalt mutatószámok)
• - értékelési terv



VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM PRIORITÁSAI

• 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben

• 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi 
típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása

• 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a 
mezőgazdaság terén történő előmozdítása

• 4. A mezőgazdaságtól és  az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása

• 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony 
széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni 
képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, 
az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban

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



A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

6 prioritás

18 fókuszterület

18 intézkedés

46 alintézkedés

82 művelet

+ 2 Tematikus 
alprogram

Kiemelt szempontok:
erőforrás koncentráció
mozgástér növelése
rugalmas prioritások



TUDÁS TRANSZFER, TANÁCSADÁS, 
MINŐSÉGI RENDSZEREK

14.cikk: Tudás transzfer és információs 
akciók

•1.1 Szakképzéshez és készségek 
elsajátításához kapcsolódó
tevékenységek 
•1.2. Demonstrációs és tájékoztatási 
tevékenységek
•1.3. Mezőgazdasági üzemvezetési és 
erdőgazdálkodási csereprogramok, 
mezőgazdasági üzemlátogatások és 
erdészeti tanulmányutak

15.cikk: Tanácsadási szolgáltatás, 
üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások

•2.1. Segítség nyújtása tanácsadási 
szolgáltatások igénybevételéhez
•2.3. Tanácsadók képzésének 
támogatása

16.cikk: Minőségi rendszerek 
mezőgazdasági  termékekre élelmiszerekre

•3.1. Támogatás minőségrendszerekhez 
történő csatlakozásra
•3.2. Támogatás termelők csoportjai részére 
belső piacon végzett tájékoztatási és 
promóciós tevékenységek során felmerülő
költségek fedezésére

A program még nem elfogadott!



MEZŐGAZDASÁG

17.cikk: Beruházás tárgyi eszközökbe
•4.1. Mezőgazdasági üzemek 
beruházásainak támogatása
•4.2. Mezőgazdasági termékek 
feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy 
fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás
•4.4. Az agrár-környezetvédelmi, illetve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos,  a közjóléti 
értékének növeléséhez kapcsolódó nem 
termelő beruházások támogatása
18.cikk: Mezőgazdasági termelő
potenciál helyreállítása/megelőzés
•5.1. Olyan megelőző intézkedésekre 
irányuló beruházások támogatása, amelyek 
célja a valószínűsíthető természeti 
katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati 
események és katasztrófaesemények 
következményeinek mérséklése

19.cikk: Mezőgazdasági üzemek és 
vállalkozások fejlesztése
•6.1. A vállalkozás beindításához nyújtott 
támogatás fiatal mezőgazdasági termelők 
számára
•6.2. A vállalkozás beindításához nyújtott 
támogatás vidéki térségekben folytatandó
nem mezőgazdasági tevékenységekhez
•6.3. A vállalkozás beindításához nyújtott 
támogatás mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztéséhez
•6.4. Nem mezőgazdasági tevékenységek 
fejlesztésére irányuló beruházások

33.cikk: Állatjólét
•14.1. Állatjóléti kifizetések

A program még nem elfogadott!



VIDÉKFEJLESZTÉS

20.cikk: Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki 
területeken
•7.2. Beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi 
típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve 
a megújuló energiával és az energia-megtakarítással kapcsolatos 
beruházásokat is.
•7.4. A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek 
között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos –
szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, 
fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások.

A program még nem elfogadott!



ERDŐGAZDÁLKODÁS

21-26.cikk: Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-megújításba
•8.1. Közvetlen erdőtelepítési és fásítási költségek, valamint legfeljebb tizenkét éven át, 
hektáronkénti éves támogatás formájában az elmaradt mezőgazdasági bevételek és a 
fenntartási költségek fedezése
•8.2. Agrár-erdészeti rendszerek létesítése és fenntartása
•8.3. Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott 
erdőkárok megelőzése
•8.4. Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott 
erdőkárok helyreállítása
•8.5. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások
•8.6. Erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, 
mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházások

27.cikk: Termelői csoportok létrehozása
•9. Támogatás a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és 
szervezetek létrehozásának elősegítése érdekében

A program még nem elfogadott!



KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS
28.cikk: Agrár-környezetvédelem és 
éghajlatváltozás
•10.1. Agrár-környezetvédelmi és 
éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések
•10.2. Mezőgazdasági genetikai erőforrások 
megőrzésének, fenntartható
hasznosításának és fejlesztésének 
támogatása

29.cikk: Ökológiai gazdálkodás
•11.1. Ökológiai gazdálkodásra
átálló és átállt gazdálkodók támogatása 

30.cikk: Natura 2000 és Víz Direktíva 
kifizetések
•12.1. Kompenzációs kifizetések 
mezőgazdasági Natura 2000 területeken
•12.2. Kompenzációs kifizetések 
erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken

•12.3. Kompenzációs kifizetések vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági 
területeken

31.cikk: Kifizetések természeti és egyéb 
sajátos hátrányokkal küzdő térségekben
•13.2. Környezeti hátránnyal érintett 
területek támogatása

34.cikk: Erdő-környezetvédelmi / éghajlat 
szolgáltatások / erdővédelem
•15.1. Erdő-környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások
•15.2. Támogatás erdők genetikai 
erőforrásainak megőrzésére és javítására 

A program még nem elfogadott!



TÁMOGATÁS HELYI FEJLESZTÉSRE CLLD

32.cikk KSK és 42-44 cikk EMVA: Támogatás helyi 
fejlesztésre CLLD

•19.1. LEADER előkészítő támogatás

•19.2. Támogatás CLLD stratégiák végrehajtására

•19.3. Együttműködés előkészítése és végrehajtása HACS-ok 
esetében

•19.4. A helyi fejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódó
működési és animációs költségek

A program még nem elfogadott!



EGYÜTTMŰKÖDÉS

35. cikk: Együttműködés
•16.1. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP 56. cikk szerinti operatív 
csoportjainak létrehozása és működtetése, agrár-innovációs operatív csoportok közös fejlesztései 
•16.3. Új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztése a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban
•16.4. Horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között a rövid ellátási 
láncok és a helyi piacok létrehozása és fejlesztése érdekében, valamint a rövid ellátási láncok és a 
helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi kontextusban végrehajtott promóciós tevékenységek
•16.5. Az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott 
közös fellépések, környezetvédelmi projektekre és alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló közös megközelítések.
•16.9. A mezőgazdasági termelői tevékenységek diverzifikálása az egészségügyi ellátással, a 
szociális integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal és a környezeti és 
élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos tevékenységekre bontás formájában.

A program még nem elfogadott!



KOCKÁZATKEZELÉS

36-37.cikk: Kockázatkezelés
•17.1. Termény-, állat- és növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás
•17.3. Jövedelemstabilizáló eszköz

A program még nem elfogadott!



FIATAL GAZDA ALPROGRAM

1. Induló támogatás biztosítása

2. Fiatal gazdák által döntően igénybe vett beruházási támogatások

Üzemek versenyképességének fokozása, életképességének növelése

Üzemek szerkezetátalakításának, korszerűsítésének ösztönzése -
piacorientáltság

3. Fiatal gazdálkodók együttműködésének elősegítésére irányuló célzott 
beavatkozások létrehozása

4. Fiatal gazdálkodók jellemzőire, körülményeire szabott kockázatkezelési 
és pénzügyi eszközök kidolgozása

5. Mentorálási, képzési és pályázat(kezelés)i lehetőségek elősegítése 
(kialakítása) tanácsadói hálózat keretein belül 

A program még nem elfogadott!



REL ALPROGRAM

Fejlesztési irányok:
1.a REL-t szervezők szintjének fejlesztése
2.a REL-ben értékesítő termelők fejlesztése

Amit ez magába foglal:
támogatás a szaktanácsadási tevékenység igénybevételére;
EIP operatív csoportjainak létrehozása és működéséhe;
a felnőtt képzés és szaktudás megszerzésének támogatása;
demonstrációs és tájékoztatási tevékenység támogatása;
vertikális és horizontális együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a 
helyi piacok kialakításáért és fejlesztéséért és promóciójáért; 
beruházási támogatás a feldolgozás, piacra jutás/marketing és az agrártermékek 
fejlesztésének területén
EU által létrehozott minőségrendszerekben való új részvételre
kommunikációs és promóciós tevékenység 
termelők csoportosulása által végrehajtva a belső piacon

A program még nem elfogadott!



FORRÁSOK PRIORITÁSONKÉNT

A program még nem elfogadott!

1-ES PRIORITÁS

62 850 387 €
2-ES PRIORITÁS

488 551 035 €
3-AS PRIORITÁS

730 836 777 €
4-ES PRIORITÁS

959 074 418 €
5-ÖS PRIORITÁS

710 193 303 €
6-OS PRIORITÁS

433 978 117 €



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!

Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési Főosztály

Térségi Programok Osztálya
Hódi Ágota osztályvezető

agota.hodi@fm.gov.hu


