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MottMottóó::
„„ VVááros ros éés vids vid ééke kke k öözzöös sorson osztoznak,s sorson osztoznak,

a vida vid éék gerince pedig a mezk gerince pedig a mez ııgazdasgazdas áágg””
(Vid(Vidééki Tki Téérsrséégek Eurgek Euróópai Chartpai Chartáája, 1996.)ja, 1996.)



�� bizonytalan cbizonytalan céélcsoportlcsoport

–– a vida vidéék tk táársadalma?rsadalma?

–– a meza mezőőgazdasgazdasáág g öösszes szereplsszes szereplőője?je?

–– a meza mezőőgazdasgazdasáág adott cg adott céélcsoportjai?lcsoportjai?

•• statisztika (2007): 630 ezer egystatisztika (2007): 630 ezer egyééni, 8 ezer tni, 8 ezer táársas;rsas;
•• regisztrregisztráált (2007): 200 ezer;lt (2007): 200 ezer;
•• „é„életkletkéépespes””!! !! (AKI, 4 EUME, 2005): 49 ezer!!;(AKI, 4 EUME, 2005): 49 ezer!!;
•• „„500 ha felett van csak 500 ha felett van csak ééletlet”” (Magda): 2 ezer!!!;(Magda): 2 ezer!!!;
•• „„5 ezer ha5 ezer ha--os a versenykos a versenykéépes mpes mééretret””: 100!! : 100!! �� (Szanyi!)(Szanyi!)
•• pedig az EUpedig az EU--ban ban �� 19 ha 19 ha áátlagmtlagmééret ret 

�� 50 ha felett: < 10 %50 ha felett: < 10 %

Hazai helyzetkHazai helyzetkéépp



�� bizonytalan cbizonytalan céélmeghatlmeghatáározrozááss

�� bizonytalan jbizonytalan jöövvőőkkéépp

�� polarizpolarizáált (klt (kéét rt réészre szakadt) birtokszerkezet szre szakadt) birtokszerkezet –– 90 90 -- 10 10 

�� nnöövvéénytermesztnytermesztéés dominancis dominanciáájaja

�� alacsony hozzalacsony hozzááadott adott éértrtéék elk előőáállllííttáás vids vidééken (ken („„gyarmati tgyarmati tíípuspusú”ú” termeltermeléés)s)

�� ffööldspekulldspekuláácicióó

�� kküülflfööldi ldi éérdekeltsrdekeltséég magas hg magas háányada nyada áállattenyllattenyéésztsztéésben, a feldolgozsben, a feldolgozáásbansban

•• ttöömegtermelmegtermeléés? s? 

•• versenyhatversenyhatéékonyskonysáág?g?

•• minminőősséégi termelgi termeléési, ksi, köörnyezeti, trnyezeti, táársadalmi, foglalkoztatrsadalmi, foglalkoztatáási szempontok?si szempontok?

•• ttööbbfunkcibbfunkcióós mezs mezőőgazdasgazdasáág?g?

Hazai helyzetkHazai helyzetkéépp

•• DDééll--Amerika: tAmerika: tőőkkéés nagybirtokrendszer? s nagybirtokrendszer? 

•• NyugatNyugat--EurEuróópa: minpa: minőősséégi csalgi csaláádi gazddi gazdáálkodlkodáás?s?

•• Nyugat EurNyugat Euróópa hpa háátstsóó udvara, gyarmata?udvara, gyarmata?

•• sajsajáátos magyar tos magyar úút?t?



�� A A hháárom vidrom vidééki rki réégigióó ((ÉÉszakszak-- éés Ds Dééll--AlfAlfööld, Dld, Dééll--DunDunáántntúúl) l) 
kapta a kapta a terterüületalapletalapúú ttáámogatmogatáások sok 61%61%--áátt,,

�� öösszegszersszegszerűű ttáámogatmogatáásuk tersuk terüületi rleti réészesedszesedéése az se az agragráárr--
kköörnyezetgazdrnyezetgazdáálkodlkodááss terteréén n 54%,54%,

�� holott az holott az öösszes sszes mműűvelt tervelt terüület 68%let 68%--aa itt talitt taláálhatlhatóó..

�� A A kköözpontizponti rréégigióóbanban 3,5 milli3,5 millióó Ft tFt táámogatmogatáás esik egy s esik egy 
regisztrregisztráált termellt termelőőrere

�� SzabolcsSzabolcsban alig tban alig tööbb mint bb mint 0,6 milli0,6 millióó Ft, Ft, 

�� de Hajdde Hajdúú--Bihart Bihart éés Szolnok megys Szolnok megyéét kivt kivééve ve a ta tööbbi alfbbi alfööldi ldi 
(vid(vidééki) megyki) megyéébenben sem sem ééri el az ri el az 1 milli1 millióó FtFt--ot.ot.

ForrForráás: Csats: Csatáári Bri Báálint lint –– Farkas JenFarkas Jenőő: K: Kíísséérlet a magyar kistrlet a magyar kistéérsrséégek vidgek vidéékiskisééggéének, agrnek, agráárszereprszerepéének nek 
éés eltarts eltartóó kkéépesspessééggéének jellemznek jellemzéésséére. A tanulmre. A tanulmáány ny „„Az agrAz agráárpolitikrpolitikááttóól a vidl a vidéékpolitikkpolitikááigig”” c MTA c MTA 
MEH megMEH megáállapodllapodáás alapjs alapjáán kn kéészszüült, Tlt, Téémavezetmavezetőő: Prof. Dr. Halmai P: Prof. Dr. Halmai Pééter, egyetemi tanter, egyetemi tanáár. 2009.r. 2009.
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1.1. Humán erıforrások fejlesztése (4,75%)
1.2. Fizikai tıke fejlesztése (39,35%)
1.3. A mezıgazdasági termelés és termékeinek minıségjavítása (0%)
1.4. Átmeneti intézkedések a kis- és közepes gazdaságok támogatására (1,77%)
2.1. Mezıgazdasági területek fenntartható használatának ösztönzése (23,68%)
2.2. Erdıgazdasági területek fenntartható használatának ösztönzése (7,85%)
3.1. Gazdasági diverzifikáció ösztönzése (7,8%)
3.2. Vidéki életminıség javítása (4,24%)
3.3. Helyi humán kapacitás fejlesztése (1,34%)
4.1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása (3,96%)
4.2. Hazai és nemzetközi térségek együttmőködése (0,53%)
4.3. Fenntartási költségek, készségek elsajátítása és animáció (0,79%)
5.1. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat létrehozása (1,3%)
5.2. Programlebonyolítás költségei (2,64%)

ÚÚj Magyarorszj Magyarorszáág Vidg Vidéékfejlesztkfejlesztéési Program (2007si Program (2007--2014)2014)
IndikatIndikatíív forrv forráásfelosztsfelosztááss

Ten-
gely

Cél Forrás-
arány

I. Verseny-
képesség

47%

II. mező- és 
erdőgazdasági 
földhasználat

32%

III. vidéki 
életminőség 
javítása, 
gazdasági 
diverzifikáció

11,5%

IV. LEADER 5,5%

Kiegészítő
intézkedések

Fizikai tFizikai tőőke ke 
fejlesztfejlesztéésese

Forrás: Ángyán J.: Az 
agrár- és vidékfejlesztés 
európai trendje és az Új 
Magyarország Vidék-
fejlesztési Program. 
Nemzeti Érdek, Bp., I. 
évf. 3. sz.



KettKettéészakadszakadóó orszorszáágg
�� A A vidvidééki telepki telepüülléések cseksek csekéély rly réészesze ererőőteljes vteljes váárosi hatrosi hatáás s 

alatt alatt áállllóó, mark, markááns ns szuburbszuburbáánn jellegjellegűű vidvidéékies teret kies teret 
kkéépez, pez, 

�� ahol ahol a na néépesspesséég ng nőő, dinamikus a lak, dinamikus a lakáássééppííttéés s éés az ings az ingáázzáás s 
magas armagas aráánynyúú..

�� Ezek mEzek máár r nem tekinthetnem tekinthetőők "valk "valóódi" viddi" vidéékieskies
ttéérsrséégeknek.geknek.

�� A A ttööbbi bbi vidvidéékieskies teleptelepüüllééss ttáársadalmi vrsadalmi vááltozltozáásait sait 
ááltalltaláában ban nnöövekvvekvőő instabilitinstabilitááss jellemezte az elmjellemezte az elmúúlt klt kéét t 
éévtizedben.vtizedben.

�� SzSzáámban csmban csöökkent a bkkent a bőővvüüllőő, s , s lléényegesen nnyegesen nőőtt a labilis tt a labilis 
ttáársadalmrsadalmúú vidvidééki telepki telepüülléések ksek kööre.re.

ForrForráás: Halmai Ps: Halmai Pééter, Csatter, Csatáári Bri Báálint, Tlint, Tóóth Erzsth Erzséébet. (2009): A vidbet. (2009): A vidéék jk jöövvőője je –– az agraz agráárpolitikrpolitikááttóól a l a 
vidvidéékpolitikkpolitikááig. In: Stratig. In: Stratéégiai kutatgiai kutatáások 2008sok 2008––2009. Kutat2009. Kutatáási jelentsi jelentéések. Budapest, 2009. A sek. Budapest, 2009. A 
MiniszterelnMiniszterelnööki Hivatal ki Hivatal éés a Magyar Tudoms a Magyar Tudomáányos Akadnyos Akadéémia kmia köözzöötti megtti megáállapodllapodáás kerets keretéében ben 
vvéégzett stratgzett stratéégiai kutatgiai kutatáások fsok főőbb eredmbb eredméényei (2008nyei (2008––2009). MTA2009). MTA--MEH, 2009.MEH, 2009.



�� A A munkanmunkanéélklküülisliséég g éés a tarts a tartóós munkans munkanéélklküülisliséég adatai g adatai 
alapjalapjáán szintn szintéénn kettkettéészakadt az orszszakadt az orszáágg..

�� A vidA vidéékies tkies téérsrséégeknek csak mintegy geknek csak mintegy ööttöödede van kedvezvan kedvezıı
helyzetbenhelyzetben. . 

�� Az elmAz elmúúlt klt kéét t éévtized alatt az alaphelyzet alig vvtized alatt az alaphelyzet alig vááltozott. ltozott. 

�� Legfeljebb Legfeljebb mméég g éélesebbeklesebbek a kista kistéérsrséégi szint alapjgi szint alapjáán n 
meghmeghúúzhatzhatóó hathatáárok a kedvezrok a kedvezıı éés a szs a széélslsıısséégesen gesen 
kedvezkedvezııtlen helyzettlen helyzetőő ttéérsrséégek kgek köözzöött.tt.

ForrForráás: Halmai Ps: Halmai Pééter, Csatter, Csatáári ri 
BBáálint, Tlint, Tóóth Erzsth Erzséébet (2009)bet (2009)



�� Az orszAz orszáág lakossg lakossáággáának tnak tööbb mint a fele bb mint a fele 20012001--benben stabil stabil 
ttáársadalmrsadalmúú teleptelepüülléésen sen éélt. lt. 

�� Ugyanakkor Ugyanakkor a 10.000 fa 10.000 főőnnéél nem nl nem néépesebb, vidpesebb, vidééki ki 
teleptelepüülléések tsek táársadalmi labilitrsadalmi labilitáása fokozsa fokozóódottdott, , 

�� nnéépesspesséégargaráányuk 34%nyuk 34%--rróól 51%l 51%--ra nra nőőtt.tt.

�� 19801980––20052005 kköözzöött tt a vida vidéékieskies, azaz a falusi , azaz a falusi éés a kisvs a kisváárosi rosi 
teleptelepüülléések sek intintéézmzméényi nyi éés infrastrukturs infrastrukturáális elllis elláátottstottsáága ga 
javultjavult,,

�� mikmiköözben zben ttáársadalmuk vitalitrsadalmuk vitalitáása, megsa, megúújuljulóó kkéépesspessééggüük k 
dinamikdinamikáája csja csöökkentkkent..

ForrForráás: Halmai Ps: Halmai Pééter, Csatter, Csatáári Bri Báálint, Tlint, Tóóth Erzsth Erzséébet (2009)bet (2009)



AgrAgráár??? Vidr??? Vidéék??? Stratk??? Stratéégia???gia???
�� Ennek hiEnnek hiáánya nya –– sodrsodróóddááss

�� „„Eredeti tEredeti tııkefelhalmozkefelhalmozááss”” –– ffööldspekulldspekuláácicióó, , 
kköözpzpéénznz--szivattyszivattyúú

�� EgEgéész iparsz iparáágak kergak kerüülnek klnek küülflfööldi tulajdonbaldi tulajdonba

�� SzSzéétszakadtszakadóó, instabill, instabilláá vváállóó, , 

�� öönbizalmnbizalmáát vesztett tt vesztett táársadalomrsadalom

�� A vidA vidéék problk probléémmáája nem marad meg ja nem marad meg 
vidvidééken! ken! 



környezeti adottság

gazdálkodási mód, intenzitás

környezetminıség termékminıség

életminıség

környezetbiztonság élelmiszerbiztonság

A kA k öörnyezet, az agrrnyezet, az agr áárium rium éés a vids a vid éék kk k öölcslcs öönnöös egyms egym áásrautaltssrautalts áágaga

foglalkoztatás

szociális biztonság

Az Az úúj agrj agráárr-- éés vids vidéékstratkstratéégia alapjaigia alapjai
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2. pilléres, vidékfejlesztési (agrár-
környezetgazdálkodási és egyéb
közösségi teljesítményekért kapott)
állami kifizetések 

1. pilléres, közvetlen termelési
támogatások/farmtámogatások

1. pilléres, piaci áruértékesítésbıl
származó jövedelmek



��HagyomHagyomáányokra nyokra ééppüüllőő ééletvitel vidletvitel vidéékenken

��Azonos Azonos ééletesleteséélyek, de! mlyek, de! máás jellegeks jellegek vváárosban rosban éés vids vidéékenken

��CCéélcsoportok: az eglcsoportok: az egéész mezsz mezőőgazdasgazdasáág g éés a vids a vidéék tk táársadalmarsadalma

��ÖÖnnáállllóó gazdasgazdasáági egzisztencigi egzisztenciáákk, er, erőős s civil szfcivil szféérara éés s helyi helyi 
kköözzöösssséégekgek

��GazdasGazdasáági diverzifikgi diverzifikáácicióó, t, tööbb lbb láábon bon áállllóó vidvidééki gazdaski gazdasáágg

��ÉÉlelmezlelmezéési, si, éélelmiszerlelmiszer-- éés ks köörnyezetbiztonsrnyezetbiztonsáág g ��
nemzetbiztonsnemzetbiztonsáág g �� ééletminletminőősséégg

��VidVidééki ki ééletminletminőősséégg, ell, ellááttáás, az alapvets, az alapvetőő szolgszolgááltatltatáások (iskola, sok (iskola, 
posta, egposta, egéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttáás, helyi ks, helyi köözlekedzlekedéés, stb.) biztoss, stb.) biztosííttáásasa

��KKöözpzpéénzeket (hazai + EU) csak nzeket (hazai + EU) csak a ka kööz szz száámmáára hasznos ra hasznos 
teljesteljesíítmtméényeknyekéértrt

��ForrForráásai: ksai: kööltsltséégvetgvetéésbsbőől + az EU agrl + az EU agráárr--vidvidéékfejlesztkfejlesztéési si 
alapjalapjáábbóóll

A A „„nnéépp--ppáártirti”” jjöövvőőkkéépp



CCéélok lok éés teends teendőőkk
�� A termA termőőffööld:ld: a magyar gazda magyar gazdáák, a gazdk, a gazdáálkodlkodóó csalcsaláádok kezdok kezéében legyen!ben legyen!

�� A birtokpolitika:A birtokpolitika: kköözzééppontjppontjáában a csalban a csaláádi gazdasdi gazdasáágok gok éés azok ts azok táársulrsuláásai sai 
áálljanak! lljanak! 

�� Az agrAz agráárszerkezetrszerkezet-- éés termels termelééspolitika:spolitika: a ta tööbbfunkcibbfunkcióós mezs mezőőgazdasgazdasáág cg cééljait ljait 
szolgszolgáálja! lja! 

�� A piacszabA piacszabáályozlyozáás s éés s --vvéédelem:delem: a helyi gazdasa helyi gazdasáág erg erőőssííttéésséére re éés a fogyaszts a fogyasztóó
vvéédelmdelméére irre iráányuljon!nyuljon!

�� A kA köözgazdaszgazdasáági szabgi szabáályozlyozáás, ts, táámogatmogatáási si éés ads adóórendszer valamint a rendszer valamint a 
hitelpolitika:hitelpolitika: a csala csaláádi gazdasdi gazdasáágokat, a csalgokat, a csaláádok dok éés helyi ks helyi köözzöösssséégeik geik 
megermegerőőssööddéésséét szolgt szolgáállóó gazdgazdáálkodlkodáási formsi formáákat tkat táámogassa!mogassa!

�� Az intAz intéézmzméényrendszer:nyrendszer: a helyi ka helyi köözzöösssséégek gek éés a gazds a gazdáák kiszolgk kiszolgáálláássáát, helyt, hely--
zetbehozzetbehozáássáát, az informt, az informáácicióóhoz hoz éés a forrs a forráásokhoz valsokhoz valóó hozzhozzáájutjutáást szolgst szolgáálja!lja!

�� A vidA vidéék k éés a termels a termeléés biztonss biztonsáágaga éérdekrdekéében vagyonbiztonsben vagyonbiztonsáági intgi intéézkedzkedééseket seket 
éés ks káárenyhrenyhííttéési, kocksi, kockáázatcszatcsöökkentkkentéési rendszer kellsi rendszer kell

�� A kutatA kutatáás, oktats, oktatáás, ks, kéépzpzéés , ts , táájjéékoztatkoztatáás:s: intintéézmzméényrendszere a vidnyrendszere a vidéék k éés a helyi s a helyi 
kköözzöösssséégek megergek megerőőssííttéésséét szolgt szolgáálja!lja!

�� A tervezA tervezéés s éés megvals megvalóóssííttáás s ttéényleges tnyleges táársadalmi partnersrsadalmi partnerséégen alapuljongen alapuljon

�� ÚÚj tj táársadalmi szerzrsadalmi szerzőőddéés: s: „„vvááros ros éés vids vidéék kk köözzöös sorson osztoziks sorson osztozik””



�� GazdasGazdasáágg-- éés ts táársadalompolitikai fordulat rsadalompolitikai fordulat �� beavatkozbeavatkozóó áállamllam

A megvalA megvalóóssííttáás felts feltéételeitelei

–– „„terterüületfedletfedőő””, minden, mindenüütt jelen ltt jelen léévvőő mezmezőőgazdasgazdasáág,g,
–– ttööbbfunkcibbfunkcióós mezs mezőőgazdasgazdasáágg, k, köörnyezetrnyezet-- éés ts táájgazdjgazdáálkodlkodáás;s;
–– kiskis-- éés ks köözepes csalzepes csaláádi/egydi/egyééni gazdasni gazdasáágokgok dominancidominanciáája,ja,
–– öönnáállllóó gazdgazdáálkodlkodáás,s, kköözzöös beszerzs beszerzéés, ts, táárolroláás, feldolgozs, feldolgozáás, s, éértrtéékeskesííttéés;s;
–– öösszefogsszefogáásuk, suk, öönknkééntes tntes táársulrsuláásuk tsuk táámogatmogatáássáávalval piaci versenykpiaci versenykéépesspessééggüük k 

javjavííttáása,sa,
–– a a helyi khelyi köözzöösssséégekgek éés s helyi maghelyi magáángazdasngazdasáágg ttáámogatmogatáása.sa.

•• ÖÖkoko--szociszociáális piacgazdaslis piacgazdasáág: a gazdasg: a gazdasáág orientg orientáálláásasa

•• A kA köözjzjóót vt vééddőő éés els előőmozdmozdííttóó áállam llam �� visszatvisszatéérréés az eredeti funkcis az eredeti funkcióókhozkhoz

•• Az eurAz euróópai agrpai agráármodell megvalrmodell megvalóóssííttáásasa



A megvalA megvalóóssííttáás felts feltéételeitelei

�� EU szintEU szintűű ttáárgyalrgyaláásoksok

�� Hazai Hazai ttöörvrvéényalkotnyalkotááss

•• ffööldtldtöörvrvéény ny �� üüzemszabzemszabáályozlyozááss,,

•• agragráártrtáámogatmogatáási tsi töörvrvéény ny �� ÚÚMVP,MVP,

•• kereskedelmi tkereskedelmi töörvrvéény,ny,

•• adadóóttöörvrvéény ny �� teherteherááthelyezthelyezéés,s,

•• kkööltsltséégvetgvetéési tsi töörvrvéény ny �� forrforráássáátcsoportostcsoportosííttáás,s,

•• ÚÚMVP: forrMVP: forrááselosztselosztáás,s,

•• éélelmiszer: lelmiszer: öönrendelkeznrendelkezéés + s + ááruk szabad ruk szabad ááramlramláássáábbóól ki,l ki,

•• kküülflfööldi fldi fööldvldváássáárlrláási moratsi moratóórium meghosszabbrium meghosszabbííttáása.sa.

–– helyi kereskedelem, feldolgozhelyi kereskedelem, feldolgozáás felts feltéételeinek javteleinek javííttáása,sa,
–– ááruk jelruk jelöölléése (eredet, se (eredet, öösszetsszetéétel, GMO, COtel, GMO, CO22--kibocskibocsááttáási egyensi egyenéértrtéék, stb.),k, stb.),
–– hazai termhazai terméékek arkek aráánynyáának nnak nöövelveléése,se,



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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