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ELŐSZÓ 
 

 

Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale - Közösségi 

kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Az Európai Unió legsikeresebb 

vidékfejlesztési programja 

 

„Nem törvénybe foglalt tevékenységi szabályzat, hanem módszer, útbaigazítás: hogyan 

lehet a vidéki közösségeket helyi szinten aktivizálni. Nem azt mutatja meg, hogy mit 

kell fejleszteni, hanem – hogyan kell cselekedni.”1 

BEVEZETÉS 
 
 
Az Európai Unió területi megoszlására elmondható, hogy 80 százaléka vidéki terület, 

ahol a népesség közel 25 százaléka él. A vidék nem egy egységes terület, hanem az 

Európai Unió különböző részén terül el. Mivel minden terület más-és más, a 

népességnek is különböző kihívásokkal kell szembenézniük mind a gazdasági, a 

társadalmi és a környezet területén.   

 

Ahhoz, hogy a vidék felzárkózzon a városi területekhez, szükség van központi 

segítségre. Ez a „segítség” a finanszírozás. A finanszírozás rendszere pályázat útján 

érhető el. 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) létrehozásával lehet 

finanszírozni a vidékfejlesztési intézkedéseket. A források a 

támogatottakhoz/pályázókhoz a vidékfejlesztési programokon keresztül jutnak el. Ezek 

a programok több éves ciklusra vonatkoznak.   

 

„Az EMVA négy tengelyt tartalmaz, ebből három tematikus jellegű, egy pedig 

módszertani. Az EMVA meghatározza az egyes tengelyekre eső minimális pénzügyi 

részarányokat is. A módszertani tengelyre (LEADER) nincs külön forrás elkülönítve. A 

forrásmegoszlás a következő (az összes hozzájárulásból a minimális forrás): 

                                                 
1 CSÁKI Rozália-PAKOT Mónika: A LEADER típusú vidékfejlesztés Korunk 2008.évi 6. szám 12-
17.oldalig  12.o. 
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•I. tengely: 10 százalék, 

•II. tengely: 25 százalék, 

•III. tengely: 10 százalék, 

•IV. tengely: 5 százalék.”2 

 

A programozás alapelve a társfinanszírozás, tehát a programok költségeinek egy részét 

(Magyarországon 75%) az EMVA (EU) téríti, a többit a nemzeti költségből (25%) kell 

finanszírozni. Magyarország európai uniós finanszírozása magasabb némely ország 

finanszírozásához viszonyítva, mint például: Németország, Franciaország stb. 

 

A program irányító hatósága Magyarországon a Vidékfejlesztési Minisztérium (illetve 

előtte a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium), a kifizető ügynökség 

szerepét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) tölti be. 

 

Én 2006. januártól dolgozom az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei regionális 

kirendeltségén, mint kérelemkezelési szakreferens. Feladatom az EMVA III.-IV. 

tengely támogatási és kifizetési kérelmeinek feldolgozása, ügyintézése. A IV. tengely a 

LEADER. Többek közt ezért, illetve a korábbi egyetemi tanulmányaim - gazdasági 

agrármérnök végzettségem - miatt választottam szakdolgozati témául a LEADER 

program bemutatását. 

Dolgozatom során a következő kérdésekre keresem a választ: 

 

1. Melyek a LEADER főbb jellemzői (alappillérei)? 

2. Hogyan alakult ki a LEADER külföldön? 

3. Hogyan alakult ki a LEADER belföldön? 

4. A „hazai” vidékfejlesztési program mely intézkedéseket tartalmazza? 

5. Hogyan alakultak ki a Helyi akciócsoportok, és miként vesznek részt a 

rendszerben? 

6. Hogyan működik a LEADER, ezáltal a támogatásokat és a kifizetéseket kik 

kezelik? 

7. Melyek a LEADER célterületei/intézkedése? 

                                                 
2 Vidékfejlesztési stratégia és program in 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_AVF7/ch01s03.html (2013. március 20.) 
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1. LEADER-ről általánosságban 
 

1.1 Mi a LEADER? 
 

A LEADER az Európai Bizottság által kidolgozott program elnevezése, amely az 

Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része. Az úgynevezett „négy közösségi 

kezdeményezés” egyike. A program neve a francia Liaison Entre Actions pour le 

Development de l'Economie Rurale megnevezés kezdőbetűiből származik, ami 

magyarul: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.3,4 

A program elsődleges célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne 

egymástól elkülönült területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdasági fejlesztés, 

kulturális fejlesztés, vállalkozásfejlesztés stb.) és ne a helyi társadalom megkérdezése 

nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül és a helyi 

politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek bevonásával. 

Ennek érdekében kistérségenként „Helyi Akciócsoportot” kellett létrehozni, amelybe az 

önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek 

be. (Földrajzilag összefüggő 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat 

hoztak létre az általuk kidolgozott megvalósítására.) Ezen akciócsoportok feladata az 

adott kistérség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása. Ezután a rendelkezésre álló 

vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan 

projektekre, amelyek ezen – helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak. 

1.2 A LEADER 7 alappillére 
 

„Hét főbb jellemzővel lehet összefoglalni a LEADER megközelítést, amelyeket egy 

összefüggő eszközrendszerként kell értelmeznünk. Ezek a jellemzők pozitív 

kölcsönhatásban vannak egymással, kiegészítik egymást, ezáltal tartós hatást 

gyakorolva a vidéki térségek fejlődési dinamikájára és a helyi szereplők probléma-

felismerési és – megoldási képességére. 

                                                 
3 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Mi a Leader In: http://www.umvp.eu/?q=leader/mi-a-
leader (2013.február 16.)  
 
4 A témával kapcsolatosan lásd még: VÁMOSI Vanda: Leader program in Őstermelő: gazdálkodók lapja 

2009.évi (13.évf.) 5.szám 18.oldal 
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1. Területalapú fejlesztés 

 

„A területalapuló megközelítés a kisebb, homogén, gazdasági és társadalmi 

szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekinti a vidékfejlesztés célterületének, 

amelyeket gyakran egy tőről fakadó hagyományok, helyi identitás, az összetartás 

szellemisége, illetve közös szükségletek és elvárások jellemeznek. Az itt született 

stratégia kidolgozása során könnyebb a helyi erősségek és gyengeségek, veszélyek és 

lehetőségek feltérképezése, a helyi adottságok felismerése és a fenntartható fejlődés 

szempontjából legfontosabb célok azonosítása.  

2. Alulról építkező megközelítés 

 

A LEADER leginkább egyedi jellemzője. A helyi szereplők részt vesznek a stratégiáról 

való döntésben és térségük elsődleges ügyeinek meghatározásában. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy a lentről felfelé építkező megközelítést nem a nemzeti és/vagy regionális 

hatóságok által alkalmazott fentről lefelé történő megközelítés ellenpólusaként kell 

felfogni, inkább össze kell hangolni mindezeket, és együtt dolgozni, hogy hatékonyabb, 

átfogó eredményt lehessen elérni. 

3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és közszféra 

 

A „helyi fejlesztési társulás”, úgynevezett helyi akciócsoport (HACS) létrehozása és 

működtetése a LEADER-szemlélet eredeti és fontos jellemvonása. A HACS feladata, 

hogy felvázolja és megvalósítsa a helyi fejlesztési stratégiát, döntéseket hozva a 

források megtervezéséről, felhasználásáról és kezeléséről.  

Azért lehetnek eredményesek, mert: 

- összegyűjtik, egyesítik és ösztönzik az az elérhető emberi forrásokat a 

közszférából, a magán-, a civil –és az önkéntes szférából; 

- a kapcsolódási pontok felismerésével, közös projektek és több szektort érintő 

akciók révén összehozzák a helyi résztvevőket, így megvalósul a térségi 
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szinergia és elérhető a gazdasági versenyképesség növeléséhez szükséges 

kritikus tömeg; 

-  folyamatos konzultáció segítségével elősegítik a kooperációra való nyitottság 

elterjedését, a különböző vidéki szereplők között párbeszédet, akiknek gyakran 

kevés tapasztalata van az együttműködésben; 

- támogatják az alkalmazkodás folyamatát a mezőgazdasági ágazat változásaihoz 

(például minőségi termékek, élelmiszerláncok), a vidéki gazdaság sokrétű 

kihívásaihoz, a környezettudatos életmódhoz. 

Ők döntenek a helyi vidékfejlesztési stratégia fő irányairól, részletes tartalmáról, majd a 

támogatandó projektekről is. Tapasztalt és gyakorlott csapattagokkal, illetve a szükséges 

döntéshozatali hatáskörrel felruházva a HACS egy olyan szervezeti modellt képvisel, 

amely képes pozitívan befolyásolni a térségfejlesztés összetett folyamatait. 

4. Innováció  

 

Az innováció minél szélesebb értelmét véve jelentheti egy új termék, egy új folyamat, 

egy új szervezet vagy egy új piaci stratégia bevezetését, ami egyaránt érvényes a falusi 

és városi térségekre. Abból adódóan, hogy a vidéki térségeknek kis népsűrűségük és 

alacsonyabb színvonalú infrastruktúrájuk van, kevesebb a kapcsolatuk a kutatási és 

fejlesztési központokkal, nehezebb lehet számukra az innovatív megoldások fellelése és 

alkalmazása. Ezt segíti elő a térségek közötti tapasztalatcsere, a máshol működő jó 

gyakorlatok átvétele, valamint az információs és kommunikációs technológiák 

kiaknázása. 

5. Integrált ágazatközi megközelítés 

 

A LEADER nem egy ágazat fejlesztési programja: a helyi fejlesztési stratégiának több 

ágazatra ki kell terjednie, a tevékenységek számos formáját együtt kezelve. A helyi 

akciókat és projekteket tehát úgy kell összekapcsolni és koordinálni, mint egy 

összetartozó egészet. Az integráció mindemellett érinthet egyetlen ágazatban 

megvalósuló fejlesztéseket, de a környezeti kölcsönhatásokat, a különböző érintett 
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gazdasági, társadalmi, kulturális szereplők és ágazatok közötti kapcsolatokat mindig 

célszerű figyelembe venni. 

6. Hálózati működés 

 

A hálózati működés magában foglalja az eredmények, tapasztalatok, eljárások és 

módszerek cseréjét az EU-n belüli, vidékfejlesztésben érintett LEADER 

akciócsoportok, vidéki térségek, közigazgatási és egyéb szervezetek között, függetlenül 

attól, hogy közvetlenül LEADER kedvezményezettek-e. A hálózati működés a jó 

gyakorlatok átadásának, az innováció elterjesztésének és az egymás iránti nyitottságra 

való építésnek az eszköze. Mivel kapcsolatot, működő összeköttetést alakít ki az 

emberek, a projektek és a vidéki térségek között, segíteni tud bizonyos vidéki régiók 

elszigeteltségének lebontásában. 

7. Kooperáció 

 

A kooperáció továbbmegy, mint a hálózati működés: feltételez egy helyi 

akciócsoportot, amely közös projektet vállal fel egy másik régió vagy tagállam 

LEADER-csoportjával, illetve egy hasonló megközelítést alkalmazó csoporttal az unión 

kívüli országokból. Lehetővé teszi számukra, hogy külső tapasztalatok és értékek 

bevonásával adjanak választ bizonyos problémáikra, vagy aknázzák ki előnyös 

adottságaikat. Egy példa: közös marketing-stratégia kidolgozása olyan térségekkel 

közösen, ahol hasonlóak a természeti adottságok, a jellegzetes termékek, vagy a 

turisztikai jelentőséggel bíró kulturális értékek.”5 (1.ábra) 

 

 

 

 

                                                 
5 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap In: http://www.umvp.eu/?q=leader/mi-a-leader 
(2013.február 16.)  
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1.ábra  

 

Forrás: fvm.hu 
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2. Története 
 

2.1 Külföldi története  
 

Mint már az 1.1 részben írtam, a LEADER az Európai Bizottság kezdeményezése volt. 

Az Európai Közösség 1991-ben indította útjára a kezdeményezést a vidék problémáinak 

helyi szinten való megoldására, és a fenntartható fejlődés előmozdítására. Az akkori 

tizenöt tagállam célja az volt, hogy az elöregedő vidéki térségek leszakadását 

megállítsák a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások 

összefogásával.6,7 

2.1.1 LEADER I (1991-1994) 

 

Az első LEADER program 217 helyi akciócsoportot aktivizált, akik saját térségükben 

tevékenységek széles skáláját támogatták. Ilyen tevékenységtípusok voltak például a 

vidéki turizmus szálláshelyeinek és szolgáltatásainak bővítése, képzési programok, 

kisipari tevékenységek, kisvállalkozások fejlesztése és a mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja. Sikerességét az is bizonyítja, hogy ezen időszak alatt 25 ezer 

munkahely teremtődött. A program 400 millió ECU-vel gazdálkodhatott. A Bizottság 

felismerte, hogy a LEADER program keretében támogatott intézkedések hatékonysága 

javul, ha azt decentralizáltan, a helyi erőkre támaszkodva tervezik és hajtják végre. 

2.1.2 LEADER II (1995-1999) 

 

A LEADER I sikerére alapozva a LEADER II-re az előző időszakban elkülönített 

összeg több mint négyszeresét, 1,7 milliárd eurót juttattak. Céljai részben megfeleltek a 

LEADER I prioritásainak, de nagyobb hangsúlyt kapott az innováció, illetve a helyi 

emberek, közösségek aktivizálása és képzése annak érdekében, hogy azok mindinkább 

bekapcsolódjanak a helyi fejlesztési folyamatokba. 1998-ra 850 helyi akciócsoport és 59 

                                                 
6 A témával kapcsolatosan lásd még: Európai Unió Története in http:// www.europa.eu/about-eu/eu-
history/index_hu.htm  (2013. március  10.) 
7 A témával kapcsolatosan lásd még: Európai Unió Uniós jog in http:// www.europa.eu/eu-
law/index_hu.htm (2013. március  10.) 
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egyéb szereplő vált a LEADER II program aktív részévé az Európai Unión belül. 1000 

vidéki térségben közel 100 ezer új munkahelyet hoztak létre.8 

2.1.3 LEADER+ (2000-2006) 

 

A LEADER+ továbbra is kísérleti programként szolgált az integrált, fenntartható 

fejlesztés új megközelítésének alakításához és teszteléséhez, így járulva hozzá az 

Európai Unió vidékfejlesztési politikájának formálásához, kiegészítéséhez, 

megerősítéséhez. Újabb egyedi vonása a vidéki térségek közösségi részvétellel 

kialakított integrált vidékfejlesztési tervének széles körű, helyi partnerségre alapozott 

megvalósítása. A vidékfejlesztés új modellje a kialakult LEADER kapcsolatrendszeren, 

hálózaton keresztül mindenki számára elérhetővé vált. Teljes költségvetése közel 2,5 

milliárd euró volt, három fő célterületét a következők alkották: 

• horizontális partnerségen és alulról jövő kezdeményezéseken alapuló kísérleti jellegű 

integrált fejlesztési stratégiák létrehozása vidéki térségek fejlesztésére, 

• vidéki térségek közötti együttműködések fejlesztése országon belül és határokon túl, 

• a szereplők közötti kapcsolatrendszer fejlesztése. 

2.1.4 LEADER (2007-2013) 

 

A mezőgazdasági tevékenységtől független vidékfejlesztés egyre fontosabb eleme a 

Közös Agrárpolitikának, ez látszódott azon, hogy a LEADER forrásait növelték. A 27 

tagállam már 13,78 milliárd eurót juttathat a helyi akciócsoportoknak, hogy saját 

belátásuk szerint, az általuk elfogadott stratégiájuk mentén dönthessenek a források 

felhasználásáról, és az nem kevésbé fontos, hogy minden nemzeti vidékfejlesztési 

programban helyet kellett biztosítani a négyes tengelynek, azaz a LEADER 

programnak. 

 

 

 

                                                 
8FVM LEADER+ In: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=908 (2013. február 8.) 
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2.2 Belföldi története 
 

2.2.1 Kísérleti LEADER (2002-2004) 

 

A magyarországi kísérleti program célja az volt, hogy segítse az EU LEADER 

programjára való felkészülést. A különböző LEADER-szerű programok megvalósítása 

során készüljenek el mindazok a dokumentumok, eljárásrendek, amelyeket a 

csatlakozás után közvetlenül tud hazánk használni, és nem kell időt veszíteni azok 

kidolgozásával. A kísérleti együttműködésben olyan szervezetek vettek részt, amelyek 

tapasztalataikkal, szakértelmükkel elő tudták segíteni, azt hogy az Európai Unió 

támogatásával 2004-től induló LEADER program is sikeres legyen, hogy minél több 

térség tudjon majd bekapcsolódni a kistérség fejlesztés újszerű formájába. 

Az FVM Vidékfejlesztési Célelőirányzat 2001-2002. évi forrásának terhére, a 104/2001. 

(VI. 21.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésének d.) pontja szerinti szűkített 

(meghívásos) Kísérleti Program keretében 2003. évben, 14 helyi vidékfejlesztési 

munkacsoportnak nyílt lehetősége arra, hogy helyi szinten meghirdethette pályázati 

felhívását. A pályázati felhívások a helyi vidékfejlesztési programok megvalósítása 

érdekében kerültek kiírásra. Helyi szinten valamennyi helyi vidékfejlesztési 

munkacsoport 25 millió forint összegű támogatási kerettel gazdálkodhatott. 9 

Az egyes pályázatokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó finanszírozási feladatokat a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes Állampénztári Irodái végezték.  

 

2.2.2 AVOP LEADER + (2004-2006) 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2004-ben határozott a vidéki 

közösségek számára jelentősebb önállóságot biztosító LEADER+ Program elindításáról 

az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program keretein belül. Felhívására a vidéki 

területeken található 3034 jogosult településből 2332 hozott létre 186 helyi 

vidékfejlesztési akciócsoportot. Közülük a program keretében 70 vidéki közösség, azaz 

960 település részesült összesen 25 millió euró, azaz 6,7 Mrd Ft támogatásban, melynek 

                                                 
9 FVM Az Európai Unió LEADER programjáról In http://www.fvm.hu/main.php?folderID=908 
(2013.február 16.) 
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25%-át a Magyar Állam, 75%-át pedig az Európai Unió finanszírozta. A csoportok által 

lefedett terület több mint 29.000 km2, az ország 31%-a, az itt élő összlakosság pedig 1,6 

millió fő, vagyis a magyar népesség 16%-a volt. A támogatási keretösszeg nagy részét a 

helyben készült fejlesztési terv alapján meghirdetett helyi pályázati felhívások révén az 

akciócsoport területéről pályázók projektjeinek támogatására fordították. A pályázati 

felhívásokra összesen több mint 3600 projektterv érkezett, melyek közül mintegy 2700 

részesült támogatásban. Legtöbbjük központi eleme a turizmusfejlesztés, a térségi 

együttműködések fejlesztése, a kulturális örökség védelme és a hagyományőrzés, a 

természeti értékek megóvása, a munkahelyteremtés, valamint a helyi gazdaság 

élénkítése, elsősorban helyi termékek előállítása és piacra juttatása révén.10 

 

 

Gyakorlatban a támogatások kifizetése a következőképpen történt: 

 

A Támogatási elszámolások előzetes ellenőrzési tevékenységét a Gesztorszervezetek 

gesztorreferensei végezték eljárásrend alapján, amely a következő folyamatból állt: az 

AVOP LEADER+ keretében elnyert támogatások elszámolására benyújtott 

Támogatásigénylési csomagok (elszámolások) előzetes elsődlegesen formai ellenőrzése 

és teljességi vizsgálata, a formai és teljességi hiányok pótlása, és a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) regionális illetékességgel rendelkező 

megyei Kirendeltségére (továbbiakban Kirendeltség) való továbbítása. Az MVH-hoz 

beérkező elszámolások feldolgozását a számlakezelési szakreferensek végezték, szintén 

a megadott eljárásrend alapján. 

 

2.2.3 LEADER (2007-2013) 

 

Az Európai Unió új vidékfejlesztési politikáját az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 

határozza meg, illetve hirdeti ki, amit a "folytonosság és a változás" jellemez. Ez a 

vidékfejlesztési politika továbbra is intézkedések sorozata, amelyek közül a tagállamok 

választják ki, hogy melyiket építik be az integrált vidékfejlesztési programjukba és 

                                                 
10 A témával kapcsolatosan lásd még: KASSAI Zs.-FARKAS T.: A Leader + program alulnézetből in 
COMITATUS: önkormányzati szemle 2007.évi 17.évf. 5.szám 71-79.oldalig 
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kérnek pénzügyi támogatást a Közösségtől.11 Most is a vidéki területek fenntartható 

fejlődését tartják szem előtt és ennek érdekében - közösen megállapított - három fő célra 

összpontosít: 

- a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása; 

- a termőföld-hasznosítás támogatása és a környezet minőségének javítása, 

- valamint; az életminőség javítása és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának 

ösztönzése.12 

A következő ábra mutatja meg, hogy a fent említett 3 cél alkotja a vidékfejlesztési 

programok tematikus tengelyeit, amelyeket a LEADER tengely mint "módszertani" 

tengely köt össze. (2.ábra) 

 

2.ábra 

 

Forrás: vidékfejlesztes.net 

A 2007-2013 közötti vidékfejlesztési politika LEADER programja gyakorlatilag a 

negyedik ciklusa a LEADER kezdeményezéseknek, tehát jelentős előzménnyel 

rendelkezik, és ezek tapasztalatai mind a programok kialakításába, mind pedig az 

                                                 
11 A témával kapcsolatosan lásd még: FICSOR Ádám: EMVA 2007-2013 és a LEADER in Gazdálkodás 

2008.évi 52.évf. 11-13.oldalig 
12 Vidékfejlesztés.net Vidékfejlesztési Politika In http:// www.videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-
tananyag/videkpolitika-sturkturalis-politika/videkfejlesztesi-politika-2007-2013.html  (2013.február 17.) 
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irányításba, szabályozásba beépíthetők. A tapasztalatok szerint a LEADER-rendszerű 

megközelítés igen hatékony a vidékfejlesztésben, mert:  

 

- a tervezési és a fejlesztési folyamatokba bevonja a helyi lakosságot és közösséget, 

- az alulról jövő (bottom up) kezdeményezésre építi a fejlesztést, 

- térségi alapú, multi-szektorális, integrált stratégiát készít, erre alapozza a fejlesztést,  

- a helyi gazdasági potenciál egészének hasznosítására törekszik, 

- innovatív megoldásokat keres illetve támogat, 

- a közös érdekeltség felismerésével és megvalósításával megteremti és erősíti a helyi 

partnerséget, 

- élő kapcsolatrendszert és együttműködést alakít ki - egymástól talán távol eső - vidéki 

térségek között a tapasztalatcsere céljából.13 

 

71 milliárd forintot kaptak a LEADER program megvalósítására 2007-2013 között. 70 

akciócsoport, akik átlagosan kétmilliárd forint támogatást kaptak. Az akciócsoportok 

szerepe megnőtt a döntéshozatali eljárásban. Még több támogatás jutott 

tapasztalatcserére és együttműködésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Vidékfejlesztés.net In http:// www.videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/videkpolitika-
sturkturalis-politika/videkfejlesztesi-politika-2007-2013.html  (2013.február 17.) 
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3. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
 

Ha vidékfejlesztésről beszélünk, mindenekelőtt azt célszerű tisztázni, mit is értünk vidék 

alatt. Természetesen a vidék, a vidéki térség definiálása nem csupán elméleti kérdés. 

A hazai gyakorlatban is több vidék definíció látott már napvilágot. Az 1996-os 

területfejlesztési és területrendezési törvény, a Nemzeti Agrárprogram is definiálja a 

vidéket, utóbbi az alábbiak szerint: “Vidék az a terület, ahol a mezőgazdasági 

tevékenység, a zöldfelület (erdő, természetes táj) dominál és aprófalvas 

településszerkezet, alacsony beépítettség, illetve népsűrűség jellemez.” 

A vidékfejlesztési dokumentumokban a vidék a cselekvés területi hatályát jelöli. 

Köznapi értelemben a vidék szónak 4 jelentése van a magyar nyelvben.  

Az első az egységes földrajzi terület. A második az egy általában nagyobb lakott 

helyhez viszonylag közel lévő terület. A harmadik az ország fővároson kívüli része. A 

negyedik e terület lakosságának valamely egységes tulajdonsága. 14 

A vidékiség mérésére az OECD országokban alkalmazott mérési módszer objektív és 

egyszerű: fő elve, hogy a ruralitás és az urbanitás a népsűrűség függvénye. Ha a 

népsűrűség értéke km2-enként 150 fő alatt van a települések több mint 50%-ánál, akkor 

alapvetően vidéki térségről beszélünk. Ha ez az arány 50% és 15% között van, akkor 

jellemzően vidéki térségről van szó, ha az arány 15% alatti, akkor urbánus az adott 

térség. Az EU-ban a fenti értéket 100 fő/km2 határánál állapították meg, 

Magyarországon pedig mintegy öszvér megoldásként 120 fő/ km2-t tartanak 

indokoltnak.  

Ezek alapján a vidékfejlesztési politika felöleli a mezőgazdaságot, az ipart, a mikro-, 

kis- és középvállalkozásokat, a vidéki turizmust, a területfejlesztést, az önkormányzati- 

és szociálpolitikát, nem utolsó sorban pedig a humán erőforrások és a közösségek 

fejlesztése is ide tartozik. 

A vidékfejlesztés további fontos célja a lakosságot arra ösztönözni, hogy a 

mezőgazdaságból származó jövedelemforrásokon túl alternatív megélhetési és 

foglalkoztatási lehetőségeket találjanak, például a vállalkozásfejlesztési támogatások 

segítségével. Fontos felismerni, hogy a vidéki térségek épített, kulturális és természeti 

értékeinek megóvása és megújítása a vidéki környezetet nem csak az ott élők számára 

teszi vonzóbbá, hanem a vidéki turizmus és az ehhez társuló kereskedelmi 

                                                 
14 OLAJOS István: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története. Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. 31-32 
p. 
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szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. A sikeres vidékfejlesztés magában hordozza 

az ágazatok együttműködését, a térségben megvalósítandó fejlesztések egymásra 

épülését, a helyi vállalkozói, civil, önkormányzati szférák összefogását, és a jövőképpel 

rendelkező aktív vidéki társadalom kialakulását.15 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a 2007-2013-as időszakra vonatkozó 

Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 

15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását 

követően hivatalosan benyújt az Európai Bizottság részére. 

Az Európai Bizottság 2007. szeptember 19-én jóváhagyta a 2007-2013-as időszakra 

vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. A 4 tengely a következő 

intézkedésekről szól: 

• I. tengely - Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása (Versenyképesség javító intézkedések)  

• II. tengely - Környezetgazdálkodás (Környezetvédelmi intézkedések)  

• III. tengely - Vidékfejlesztés (Vidékfejlesztési intézkedések)  

• IV. tengely - Leader 

3.1 I. tengely Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása 

 

A javasolt intézkedések kapcsolódása a Nemzeti Erdőprogramhoz és a Közösségi 

Erdészeti Stratégiához az EMVA I. tengelyének tervezett intézkedései szorosan 

kapcsolódnak a Nemzeti Erdőprogramban foglalt intézkedésekhez, így az EU 

intézkedéseivel (a vonatkozó jogszabályokba foglalt módon), valamint az 

erdőgazdálkodási stratégiával is összhangban vannak. Az I. tengely tervezett 

intézkedései fókuszában a felhasználás és a fejlesztés áll a Nemzeti Erdőprogramban 

(NEP) felsorolt cselekvési tervekből (védelem, felhasználás, fejlesztés), természetesen 

                                                 
15 A témával kapcsolatosan lásd még: MOLNÁR Katalin: A LEADER összefogás vidékfejlesztési 
jelentősége in Gazdálkodás 2008.évi 52.évf. 32-35.oldalig 
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összhangban a többi tengely tervezett intézkedéseivel, különösen azokkal, amelyek a 

védelemről szólnak.16 

Alapkövetelmény, hogy a fenntartható fejlődés követelménye érvényesüljön egy olyan 

természeti erőforrással történő gazdálkodás során, mint az erdő. Ennek hazánkban 

évszázados gyakorlata van, azonban a fenntartható erdőgazdálkodás feltételrendszerét 

mindig az aktuális gazdasági kihívásokhoz és a környezetvédelmi igényekhez kell 

igazítani. Hazánkban a rendszerváltást követően a magánerdő-tulajdon 

gyarapodásával, az agrárgazdálkodás szerkezetének átalakulásával szükségessé vált az 

addigi erdészeti, erdőgazdálkodási szemlélet és erdészeti politika átformálása. Az elmúlt 

évtizedben a társadalom figyelme minden korábbinál nagyobb mértékben fordult az 

erdők, illetve erdőgazdálkodás felé, számon kérve a természeti környezet egyik 

legértékesebb alkotójának, az erdőnek tartós fenntartását és fejlesztését.17 

A Nemzeti Erdőprogrammal tehát egy nemzeti szintű, átfogó, ágazatok közötti és 

ismétlődő politika-tervezési folyamat valósul meg, amelyben 2006-2015. között 10 

területen kívánunk fejlődést elérni: 

1. Állami erdőgazdálkodás fejlesztése.  

2. Magán-erdőgazdálkodás fejlesztése.  

3. Vidék- és területfejlesztés, erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás.  

4. Természetvédelem az erdőkben.  

5. Modern erdővédelem.  

6. A fenntartható vadgazdálkodás. 

7. Racionális fahasznosítás.  

8. Az erdészeti igazgatás feladatai.  

9. Kutatás, oktatás és termelésfejlesztés.  

10. Be kell mutatni a fenntartható erdőgazdálkodás környezetbarát hatásait, az erdő 

szolgáltatásainak pozitív hozzájárulását a környezeti állapothoz és a társadalmi 

igények kielégítéséhez.  

                                                 
16 A témával kapcsolatosan lásd még: Európai Unió Mezőgazdaság in http:// 
www.europa.eu/pol/agr/index_hu.htm  (2013.  március 10.) 
17 Új Magyarország Vidékfejlesztési program In: http://umvp.eu/?q=tamogatas/i-tengely-a-
mezogazdasag-az-elelmiszer-feldolgozas-es-az-erdeszeti-agazat-versenykepessege  (2013. március 10.) 
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A fent említett célterületek összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap célkitűzéseivel, így a Nemzeti Erdőprogram végrehajtása 

közvetlenül elősegíti az Európai Közösség vidékfejlesztési politikája megvalósítását. 

Az UMVP egyes erdészeti intézkedései közvetlenül szolgálják az EU Erdészeti 

Stratégiáján alapuló EU erdészeti cselekvési tervében foglalt egyes kulcstevékenységek 

megvalósulását. Így az ÚMVP I. tengely erdészeti intézkedései az akcióterv 3-5. (nem 

faalapú erdei termékek, erdei biomassza felhasználása, erdőtulajdonosok 

együttműködése, képzése) kulcstevékenységekkel, a II. tengely intézkedései pedig a 6. 

(klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás), 7. (biológiai sokféleség megőrzése), 9. 

(erdővédelem), 11. (erdők védőfunkcióinak megtartása) és a 12. (városi és 

városkörnyéki erdők használata) kulcstevékenységekkel vannak kapcsolatban.18 

3.2 II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása 

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéscsoport a vidéki területek környezettudatos 

fejlődéséhez a fenntartható tájhasználat kialakításán, a környezeti terhelés csökkentésén, 

a környezetvédelmi szolgáltatások biztosításán, az erdőterületeken végzett beruházások 

támogatásán keresztül járul hozzá.  

Kiemelten kezeli a genetikai sokféleség megőrzését a különleges – gyakran 

veszélyeztetett – állatfajták extenzív tartásának támogatásával, illetve a természet, a víz 

és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet 

kialakításával.  

Az uniós Natura 2000 Program a kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi 

helyzetének és az ott élő fajok megőrzését támogató kifizetései is ide tartoznak. 19 

3.3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken, a diverzifikáció 
ösztönzése 

A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMVP 

mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá. A fejlesztési elképzelések kivitelezése során 

alapvető fontossággal bír a LEADER-megközelítés, ami a települési önkormányzatok, 

                                                 
18 Új Magyarország Vidékfejlesztési program I.tengely In: http://umvp.eu/?q=tamogatas/i-tengely-a-
mezogazdasag-az-elelmiszer-feldolgozas-es-az-erdeszeti-agazat-versenykepessege (2013. február 8.) 
19Új Magyarország Vidékfejlesztési program II.tengely In:  http://umvp.eu/?q=tamogatas/ii-tengely-a-
kornyezet-es-a-videk-allapotanak-javitasa (2013. február 8.) 
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vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi 

közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását 

jelenti. 

A LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, az ÚMVP 

Irányító Hatósága (IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá. 

Sikerült az ország teljes vidéki területét lefedni, ezáltal nem kevesebb, mint 3021 

települést és több mint 12 ezer szervezetet közvetlenül bevonni a vidék megújításába. 

A támogatott fejlesztések megvalósításának sorvezetőjeként szolgál a helyi közösségek 

által négy hónap alatt, a térségek egyedi adottságai alapján összeállított helyi 

vidékfejlesztési stratégia (HVS), de a megfogalmazott stratégiák végrehajtásában is 

döntő szerepük lesz a közösségeknek, főként a támogatandó projektek kiválasztásában, 

értékelésében. 

A közösségek számára az IH – az elérhető források felosztásával – jogszabályban 

határozta meg, mekkora támogatási keretre tervezhetnek, melyet térségük legfontosabb 

fejlesztési céljainak ismeretében kellett felosztaniuk. 

A helyi közösségeknek időközben hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé kellett 

válniuk, hiszen az IH a program végrehajtása érdekében számos feladatot közvetlenül 

hatáskörükbe utal, melyek közül a legfontosabb az általuk kialakított HVS 

megvalósítása: a közösség a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal 

segíti, majd a HVS-be illeszkedő támogatási kérelmeket értékeli. Ezt követően a projekt 

gazdája nyújtja be támogatási kérelmét az illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalhoz (MVH). 

A kérelmező újabb támogatási kérelem benyújtására kizárólag a korábbi fejlesztés 

utolsó kifizetési kérelmének beadását követően válik jogosulttá.20 

 

                                                 
20Új Magyarország Vidékfejlesztési program III. tengely In:  http://umvp.eu/?q=tamogatas/iii-tengely-az-
eletminoseg-javitasa-a-videki-teruleteken-a-diverzifikacio-osztonzese (2013. február 8.) 
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3.4 IV. tengely: LEADER Program 

Ez a legsikeresebb vidékfejlesztési kezdeményezés, aminek célja az összehangolt 

együttműködés (térségek, régiók, települések, nemzetközi kapcsolatok alapján). A 

lényege, hogy a hasonló problémákkal szembenéző területeket összekovácsolja, a 

máshol már jól működő gyakorlatok átvegye, illetve a közös gondolkodás által 

megkönnyíti hazánk felzárkózását Európához. 
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4. A Helyi akciócsoportok (Hacs) 
 

4.1 Előzmények - MNVH 
 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szolgáltatásainak tényleges elindítása, az érintett 

vidéki lakosság részére történő elérhetőség biztosítása kulcsfontosságú tényező a 

hálózat építésének sikerében, fenntarthatóságának megalapozásában. A hálózat 

kialakítása során erős hangsúlyt kap a HACS-ok hálózata, illetve a HVI-k hálózata.  

Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke tartalmazza a Nemzeti Vidéki Hálózat 

létrehozására vonatkozó rendelkezéseket. 21 E rendelkezések értelmében a Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) nyitott fórum lesz a vidékfejlesztésben érintett összes 

szereplő számára, egy információs és együttműködési hálózat kialakításával.  Az 

MNVH a már meglévő magán- és köztulajdonban lévő hálózatok, mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési szaktanácsadói hálózatok és a vidékfejlesztéssel vagy ahhoz kapcsolódó 

kérdésekkel foglalkozó független civil szereplők és szervezetek ernyőhálózata. A 

hálózat kialakítása során erős hangsúlyt kap a LEADER Helyi Akciócsoportok hálózata, 

illetve a Helyi Vidékfejlesztési Irodák hálózata, a nemzeti vidéki hálózat részét képező 

szervezetek és közigazgatási egységek jegyzéke: 

A hálózatban való részvétel nyitva áll minden szervezet, magán- és köztulajdonban lévő 

testület és magánszemély előtt, amely/aki egyetért a hálózat alapító okiratában 

lefektetett célkitűzésekkel. Az MNVH célja részben az akciócsoportok munkájának 

támogatása, részben a LEADER Program lebonyolításának elősegítése. A hálózat egyes 

országokban a már létező nemzeti vidékfejlesztési hálózatokra épül és működik, máshol 

pedig ezt a feladatot a LEADER programok kapcsán létrehozott nemzeti LEADER 

központok látják el.  

4.2  Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI)  
 
Az ÚMVP az a legmagasabb szintű hazai dokumentum, ahol a HVI neve először 

felbukkan és definiálásra kerül. Eszerint: A Helyi Vidékfejlesztési Irodák olyan 

szervezetek, amelyeknek lehetőségük van a vidéki szereplők ösztönzésére. A Helyi 

Vidékfejlesztési Irodák szerepe kulcsfontosságú a potenciális LEADER akciócsoportok 

létrehozásában. A Helyi Vidékfejlesztési Irodákon keresztül történik a köz- és 

                                                 
21 Az Európai Unió Hivatalos Lapja: 1698/2005/EK rendelet  in http://www.eur-
lex.europa.hu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0001:HU:PDF (2013. március 10.) 
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magánszféra között létrejött társulások működési költségeinek finanszírozása. 

Meghatározza a HVI-k feladatait, amelyek három fő csoportra bonthatók: egyrészt a 

Helyi Közösségek (HK) szervezésére, másrészt pedig a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat (MNVH) kialakítására, harmadrészt pedig az ÚMVP III. és IV. tengelyes 

intézkedésekkel kapcsolatos információszolgáltatás.22  

A HVI-k szerepe a vidéki szereplők ösztönzése a Helyi Közösségben (HK) történő 

részvételben, a tagok regisztrálása, illetve a HK-k 2007-2013-ra vonatkozó és 

elsősorban az ÚMVP III. és IV. tengelyére szóló terveinek, a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiáknak (HVS) az elkészítésének a koordinálása volt.  

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák jelentős szerepet játszottak a 2009-ben felállt Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat létrehozásában. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

és a helyi vidékfejlesztési terv zökkenőmentes végrehajtásának érdekében a Helyi 

Vidékfejlesztési Irodák számos kommunikációs feladatot is elláttak. A feladataik közé 

tartoztak egyebek mellett a következők: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

helyi hírlevelének elkészítése, e-hírek összeállítása, helyi, nemzeti és nemzetközi 

kapcsolatok adatbázisának létrehozása, kiadványok készítése. Az előző listát áttekintve 

szinte nem is találunk olyan feladatot, mely nem a Helyi Akciócsoportokkal függ össze. 

A HVI-knek kulcsfontosságú szerepe volt a HK-k megalapításában, hiszen náluk 

regisztrált be az a 105 helyi közösség, amelyek 2007. szeptemberében alakultak meg. 

Ők szüntették meg az átfedéseket, amelyek révén 96 olyan HK kapott előzetesen 

elismert címet, amelyek maradéktalanul lefedte Magyarország mind a 3018 jogosult 

vidéki települését. Az egyes HK-k közti területi viták miatt a tervezés három fázisban 

indult: az első körös 63 közösség 2008. január 21-én, a második körös 26 március 10-

én, míg a fennmaradó 7 május 13-án kezdte meg a tervezést. Ez utóbbiak szeptemberre 

végeztek a folyamattal. Az IH valamennyi HK-t LEADER csoporttá nyilvánította, azaz 

jogosulttá a IV. tengely forrásainak lehívására.  

A LEADER címeket a 2008. szeptember 26-án a budapesti Vajdahunyad várban 

megtartott I. Magyar Vidék Napján ünnepélyes keretek között Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnök adta át a csoportok képviselőinek. A magyar vidék egésze jogosulttá vált 

a LEADER kiegészítő forrásokra is!23 

                                                 
22 UMVP Pályázati felhívás HVI cím elnyerésére in http:// umvp.eu/?q=category/tagek/hvi (2013. 
március 10.) 
23 A témával kapcsolatosan lásd még Pályázati felhívás HVI cím elnyerésére in 
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=857&articleID=10089&ctag=articlelist&iid=1 (2013.03.12.) 
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Már az utolsó csoportok megszervezése után, de még a tervezés vége előtt megjelent a 

101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet, amely előírta a csoportoknak, hogy 2008. október 1-

ig meg kell valósítania a jogi személyiséggé történő alakulásukat, tehát birtokolnia róla 

szóló bírósági határozatot. Ezzel egyidejűleg kimondja, hogy a jogi szervezet 

tagságában a HVI nem vehet részt. A LEADER akciócsoportok/egyesületek 

megalakulása után a HVI − az addigi jogszabályokkal szöges ellentétben − nem lehetett 

annak nemhogy a munkaszervezete, hanem még a tagja sem. 

 

4.3 LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) 

A partnerségen alapuló alulról építkezés eredménye a Helyi Akciócsoport (HACS). A 

helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki 

települések összefogásaként alakulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy gazdaságilag és 

szociálisan homogén egységet alkotnak. Nem feltétel, hogy azonos kistérséghez, 

megyéhez vagy régióhoz tartozzanak, de nem lehet közöttük átfedés és egy település 

csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat. A lakosság száma 10000 és 100000 fő között 

lehet az akciócsoport területén, (ez alól 8 megye képez kivételt, köztük Borsod is), de 

legalább 5000 főt el kell érnie a lakosok számának. A helyi akciócsoport tagjai csak 

olyan települések lehetnek, ahol az ott élők száma 10 000 fő alatti és/vagy a népsűrűség 

120 fő/km2 alatti. A döntéshozói szint legalább 60 %-a civil és vállalkozói szektorból 

kerüljön ki. 

A LEADER Helyi Akciócsoportok (tovább: HACS) az önkormányzatokból, 

vállalkozókból és civil szervezetekből, öntevékeny módon szerveződött helyi 

közösségekből alakultak az ÚMVP Irányító Hatóság elismerését, illetve jogi 

személyiségű szervezeti formává történő alakulásukat követően. Az Akciócsoportok 

négy hónapig tartó tervezési folyamat során alkották meg saját térségük adottságaira és 

lehetőségeire építő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat, amelyek megvalósításának 

feladata is rájuk vár a 2013-ig tartó időszakban, a források odaítélésének felelősségével 

együtt.24 

 

A HACS-ok alakulása az Észak-Magyarországi régióban:  

Ma Magyarországon 2012-től csak Egyesületként működhet a HACS (azelőtt nonprofit 

Kft. is megengedett volt). Az Észak-Magyarországi régióban, ami 3 megyét foglal 
                                                 
24 UMVP LEADER Helyi Akciócsoportok in http://umvp.eu/?q=node/645 (2013. március 10.) 
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magában (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megyék), 15 HACS tevékenykedik 

a fent leírt formában. 25(1. sz. táblázat) 

 

1. táblázat 

ÉMR 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 
ÉMR Abaúj Leader Egyesület 
ÉMR Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

ÉMR Bükk-Térségi LEADER Egyesület 
ÉMR Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

ÉMR Dél-Borsodi LEADER Egyesület 

ÉMR Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 

ÉMR 

DIPO Duna-Ipoly Határmenti 
Együttműködés Helyi Közössége 
Közhasznú Egyesület 

ÉMR Eger Vidék Kincsei Egyesület 

ÉMR 
Észak Heves 33 Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület 

ÉMR 
Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi 
Közösség Egyesület 

ÉMR 
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 
Egyesülete 

ÉMR 
Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért 
Közhasznú Egyesület 

ÉMR 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület 

ÉMR Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 

Forrás: UMVP honlap LEADER_HACS_elérhetőségek_2012_11_ho_IH_orszagos.xls 

fájl alapján 

 

A HACS-ok szervezeti felépítése:  

Elnökség, Felügyelő bizottság, Önkormányzati, Vállalkozói és Civil tagozat és a 

Munkaszervezet. 26 

 

                                                 
25 UMVP LEADER Helyi Akciócsoportok in http://umvp.eu/?q=node/645  
LEADER_HACS_elérhetőségek_2012_11_ho_IH_orszagos.xls (2013. március 10.) 
26 A témával kapcsolatosan lásd még Fórum a LEADER HACSok nemzetközi együttműködéséről in 
http://www.mnvh.eu/hirek/1250/20120926/forum-leader-hacs-ok-nemzetkozi-egyuttmukodeserol (2013. 
március 12.) 
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A HACS-ok elszámolása az MVH felé ma tavaly módosított 30/2012. (III.24.) VM 

rendelet alapján történik. A HACSok 3 havonta a működésük miatt felmerült 

költségekkel, illetve 1 havonta a dolgozói bérekkel számolnak el. 
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5. A LEADER , A „Működés” 
 

5.1 Az UMVP Végrehajtás szervei/ a résztvevők 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra 

vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK 

Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a 

Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére. 

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én 

hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak 

megfelelő támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a 

természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra. Az 

ÚMVP végrehajtásának felelőse az ÚMVP Irányító Hatósága (IH) - a Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM). Az ÚMVP lebonyolításában részt vesz az 

FVM több főosztálya, ezen belül a szakmai előkészítés feladata az Agrár 

Vidékfejlesztési Főosztályra hárul, továbbá az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és 

Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH), valamint részben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH).27 

Az ÚMVP intézkedéseink megvalósításában az 1698/2005/EK alapján létrejött 

szervezetek: 

 62. cikk: Helyi akciócsoport 

 68. cikk: Nemzeti Vidéki Hálózat 

 75. cikk: Irányító hatóság (FVM-IH, szakállamtitkár) 

 77 cikk: Monitoring bizottság 

 Támogatási szerv/Kifizető ügynökség (MVH, elnök) 

 

Közvetlen kapcsolatban az IH – MVH – HACS szervezetek állnak. 

IH – HACS együttműködési megállapodással feladatellátásra 

HACS – MVH feladat-átadás delegálással 

                                                 
27Vidékfejlesztési Minisztérium UMVP A program in http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2104 
(2013. március 10.) 
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HACS az UMVP 5 intézkedése végrehajtásában vesz részt oly módon, hogy a 

delegálási megállapodás alapján jogosultsága az adminisztratív ügyintézés nagyobb, a 

döntéshozatal előzetes, a jogorvoslat minimális részére terjed ki. Ehhez képest túlzott 

akkreditációs feltételek teljesítési kötelme állt fenn. Az MVH az UMVP nagyszámú 

intézkedését hajtja végre az adminisztratív, döntéshozatali és kifizetés-kezelési 

feladatok teljeskörű végzése mellett. A rendszer ilyen átalakításával növekedne a helyi 

tervezés célterülete (HVS súlya növekedne), növekedne az egyes fejlesztési területek 

koherenciája, az együttes hatások nagyobb hatásfokkal érhetőek el, a vidék fejlesztési 

céljait jobban fejezné ki, mert az adott terület sajátosságait így figyelembe lehet venni. 

Az MVH tevékenységét az eljárások jogszerűségének és magas szakmaiságának 

biztosítására és a tényleges kifizetések lebonyolítására kellene centralizálni.  

5.1.1  Irányító Hatóság 

 
Az ÚMVP Irányító Hatósága (IH) a Tanács 1698/2005/EK rendelet 75. cikke alapján 

felelős a program hatékony, eredményes és szabályszerű módon történő irányításáért és 

végrehajtásáért. A Kormány az ÚMVP Irányító Hatóságaként a földművelésügyi és 

vidékfejlesztési minisztert nevezte ki. Az IH feladatait átruházott jogkörben a közösségi 

ügyekért felelős szakállamtitkár látja el, akinek munkáját az Agrár- Vidékfejlesztési 

Főosztály (AVF) segíti. Az EMVA monitoring bizottság titkársága és az Irányító 

Hatóság titkársága az AVF-en belül működik. Az Irányító Hatóság a kiemelt 

minisztériumi és más partnerekkel, illetve a Kifizető Ügynökséggel együttműködve 

kidolgozza a végrehajtásra vonatkozó eljárási jogszabályokat, és részt vesz az ezzel 

kapcsolatos, az Európai Bizottsággal történő tárgyalásokon.  

Az Irányító Hatóság a Program Monitoring Bizottságának határozataival, a vonatkozó 

közösségi és tagállami jogszabályokkal, a Programban megfogalmazott feltételekkel és 

a célcsoportok igényeivel összhangban hajtja végre, felügyeli és ellenőrzi a támogatási 

programokat.  

5.1.2  LEADER Helyi Akciócsoport  

 

Az ÚMVP III. tengely nem horizontális intézkedései valamint a IV. tengely LEADER 

program végrehajtásának kérelemkezelési feladatait (a delegálási szerződésben 

meghatározott mértékben és feltételekkel) az átruházott feladatot ellátó szerv, a 
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LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) látja el, így: 

Támogatási kérelmek kezelése tekintetében a LEADER HACS feladatai: 

Az átruházott feladatot ellátó LEADER Helyi Akciócsoport által ellátandó feladatokat a 

hatályos delegálási szerződés tartalmazza. 

 

Támogatási kérelmek, illetve pályázatok kezelése tekintetében a LEADER HACS 

feladatai: 

 

-A papír alapon benyújtandó támogatási kérelmekhez/pályázatokhoz tartozó összes irat 

érkeztetése, iktatása, rögzítése, szkennelése, aktásítása.  

-Az elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, WEB-es kitöltő felületen benyújtott 

pályázatok esetén az elektronikus felületről az IIER-be való áttöltést a központi szerv 

végzi el, ennek értelmében az érkeztetés, iktatás, rögzítés, szkennelés automatizáltan 

történik. A HACS feladata, hogy az IIER-ben folyamatosan figyelemmel kísérje az 

áttöltést, és a hatáskörébe tartozó pályázatok ügyintézését az áttöltést követően azonnal 

kezdje meg. 

-A papír alapú támogatási kérelmek/pályázatok és egyéb dokumentumok érkeztetésekor 

valamennyi formanyomtatványt, iratot egyedi vonalkódos sorszámmal ellátni és 

szkennelni kell. Az egyedi vonalkódos sorszámokat a LEADER HACS 

munkaszervezetének vezetője általa kijelölt ügyintéző/ügykezelő az IIER-ből generálja 

és a beérkezett iratra a vonalkód és az iktatószám etikett nyomtató használatával helyezi 

el. 

-Támogatási kérelmek/pályázatok adminisztratív ellenőrzése (A1): 

-Alapjogosultsági kritériumok vizsgálata (elutasítás előkészítése); 

-Jogosultságvizsgálat – formai, tartalmi ellenőrzés (elutasítás előkészítése); 

-Hiánypótlások kezelése; 

-Előzetes helyszíni szemlék, esemény szemlék lefolytatása, a szemlék 

jegyzőkönyveinek szkennelése valamint kiértékelése. 

 -Határozatok, végzések kiadmányozásának hitelesítése. 

-Határozatok, végzések nyomtatása, postázása. 

-Elutasító döntésekre (határozatokra, végzésekre) vonatkozó javaslatok megtétele és az 

MVH jóváhagyását követően azok meghozatala. 

-Előzetes rangsorállítás; az előzetes rangsor IH részére történő felterjesztése  

-Ügyfélszolgálati tevékenység. 
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A LEADER HACS kérelemkezelésének eredménye IIER-en keresztül jut el az MVH-

hoz. Ezt követően a támogatási jogosultságról szóló döntést az MVH hozza meg. Az 

MVH által meghozott döntésekről a LEADER HACS az IIER-en keresztül értesül. A 

döntések nyomtatását, kiadmányozását és postázását a LEADER HACS az MVH 

nevében végzi.  

 

Kifizetési kérelmek tekintetében a LEADER HACS semmilyen feladatot nem lát el.  

 

5.1.3.  Kifizető Ügynökség (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) 

 

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet az EMGA-

ból és EMVA-ból való kifizetéseket akkreditált kifizető ügynökségekhez köti. A 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007 (X.4.) Kormányrendelet 

értelmében mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MVH-t jelöli ki. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezete egy központi hivatalból és 19 

megyei kirendeltségből áll, melyből 7 ún. regionális illetékességű megyei kirendeltség 

(RIK). A központi hivatal hat igazgatóságból és tizenegy főosztályból áll.28 

Az MVH egyes, a hatáskörébe tartozó, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

által meghatározott feladatokat a miniszter által kijelölt szervre átruházhatja. A 

miniszter a delegálási szerződésben foglalt feladatok ellátására a Helyi 

Akciócsoportokat jelölte ki. A SAPARD, AVOP és NVT vidékfejlesztési 

intézkedéseihez hasonló ÚMVP intézkedéseket a Hivatal a Vidékfejlesztési 

Támogatások Igazgatóságán és a Közvetlen Támogatások Igazgatóságán egyaránt 

létrehozott, EMVA jogcímek végrehajtásával foglalkozó osztályokon és a megyei 

kirendeltségeken keresztül valamint az átruházott feladatot ellátó szervezeteken, a Helyi 

Akciócsoportokon keresztül hajtja végre.29 

 

A következő 3. ábra mutatja be a munkamegosztást a fent említett szervezetek között: 
                                                 
28MVH Alapító okirata in 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/azmvhrol/KO20090918001_alap_okirat-
2009 (2013. március 10.) 
29 A Témában lásd még MVH az MVH bemutatása in 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/azmvhrol/tevekenysege (2013. március 
10.) 
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Az ábrát azzal egészíteném ki, hogy az összeférhetetlen pályázatokat nem a HACS-ok 

ügyintézik, hanem a HACS-hoz közvetlenül benyújtott kérelmeket a munkaszervezet 

tagjai az MVH részére bocsátják. Az MVH Vidékfejlesztési Osztály szakreferensei – az 

UMVP III. és IV. tengely intézkedései, köztük a LEADER jogcímek – végzik az 

ügyintézést, ugyanúgy, mint a HACS-ok. Az előzetes helyszíni szemlét az MVH 

részéről a Helyszíni Ellenőrzési Osztály végzi. (3. ábra) 
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3.ábra 

 

Forrás: Pályázatok kezelése MVH 2009. (Végrehajtási kézikönyv) 

 

 



 

33 
 

A LEADER jogcím végrehajtásáért felelős igazgatóság, illetve központi osztályok 

feladata: 

 

Az egyes jogcímek végrehajtásáért, a kérelemkezelés szakmai felügyeletéért a VTI 

(Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága) jogcímkezeléssel megbízott osztályai 

felelősek. Az ÚMVP III. tengely egyes intézkedései valamint a IV. tengely LEADER 

program kapcsán a központi szakmai osztály a támogatási kérelmek igazgatói 

felülvizsgálatát ennek keretében a HACS-ok valamint a RIK-ek által végzett 

tevékenység szakmai minőségének ellenőrzését végzi. 30 

 

A fentieken túl a jogcímért felelős központi osztály (a továbbiakban: JFKO) feladatai: 

kérelemkezeléshez szükséges eljárásrendek és segédletek kidolgozása, kirendeltségi 

ügyintézők munkájának támogatása szakmai konzultációt igénylő kérdésekben, 

problémás esetekben döntés előkészítés a vezetők részére, végrehajtás koordinálása, 

jogszabálytervezetek véleményezése.  

 

A VTI igazgatói jogosultságú munkatársának feladata a hatáskörébe tartozó 

jogcímekhez kapcsolódóan a következő:  

− Az igazgatói felülvizsgálat, ellenőrzés (kérelmek minimum 1 %-a) elvégzése.  
− Végzések illetve határozatok meghozatala  
A VTI és a JFKO-k működtetik a folyamatba épített ellenőrzési rendszert a 

kirendeltségek és a HACS-ok által végzett kérelemkezelési valamint más, az ÚMVP 

forrásallokációhoz kapcsolódó tevékenységét illetően. 

 

Természetesen ezeken az osztályokon kívül egyéb osztályok is hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a „gépezet” működőképes legyen, mint például: Adminisztrációs Osztály, 

Jogorvoslati Főosztály, Területi Ellenőrzési Főosztály (továbbiakban TEFO), Belső 

Ellenőrzési Főosztály. 
 

A kérelmek egy rendszerben kerülnek feldolgozásra, mégpedig az Integrált Irányítási 

Ellenőrzési Rendszerben. (IIER) 

                                                 
30 MVH Végrehajtási kézikönyv in 
http://intranet.mvh.local/DownLoad/Kezikonyvek/Hat%C3%A1lyos%20k%C3%A9zik%C3%B6nyvek/
VTI/ (2013.03.18) 
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5.1.4 IIER (Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer) 

 
5.1.4.1 Általánosság 

 

Ez olyan intézményesült egységes nyilvántartási rendszer, amely alapját képezi az 

európai közös költségvetésből finanszírozott agrártámogatások teljes levezénylésének a 

kifizetéseket és ellenőrzéseket is beleértve. Az IIER törvény szerint minden termelő 

minden évben egyetlen kérelmet nyújt be a területéről. A parcellák és az állatok 

nyilvántartásba kerülnek, és ez lehetővé teszi az azonosítást, az egyedi ellenőrzést és a 

termelők által benyújtott kérelmek összevetését a valósággal. Az adatok egy 

információs adatrendszerbe kerülnek, mind regionális, mind nemzeti szinten.31 

 

Az Európai Unió tagállamaiban kötelező az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési rendszer 

(IIER) használata, amely segíti a Közös Agrárpolitikában meghatározott elvek szerinti 

mezőgazdasági támogatások szétosztását, illetve ahhoz megfelelő informatikai hátteret 

nyújt. Az IIER-rel egy olyan összetett felépítésű központi adatbázisra épülő 

számítógépes ügyviteli keretrendszer jött létre, amelyhez a kirendeltségek az EKG-n 

(Egységes Kormányzati Gerinc) keresztül kapcsolódnak a MVH országos hálózatához. 

Más, szervezetidegen felhasználók az interneten keresztül kapcsolódhatnak a 

rendszerhez. Az IIER biztonságát egy nagyon magas biztonsági tűzfal, egy teljes 

tartalomszűrő és vírusvédelmi rendszer felügyeli. 

 

Főbb feladatok közé tartozik: 

 

Nyilvántartások, adatbázisok fejlesztése  

1.Állatnyilvántartások  

2.Regisztrációs adatbázis  

3.Támogatási kérelmek nyilvántartása  

4.Parcella-nyilvántartás  

5.Távérzékelési adatbázis  

 

                                                 
31 IIER in 
http://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Integr%C3%A1lt_Igazgat%C3%A1si_%C3%A9s_Ellen%C5%9
1rz%C3%A9si_Rendszer (2013.03.19.) 
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Keretfeltételek kialakítása  

1.Keretjogszabály  

2.Keretintézmény (intézményrendszer)  

3.IT-keretrendszer  

 

Alapfeladatok  

1.Ellenőrzési rendszer (adminisztratív és helyszíni)  

2.Stratégiai Tervező Rendszer (STR)  

 

Katalizáró feladatok  

1.Oktatás  

2.PR 

 

Az IIER elemei a következők: 

 

IACS adatbázis  

Támogatási kérelmek nyilvántartása, támogatási kérelmek feltöltése és a kapcsolódó 

kifizetési kérelmek feltöltése 

Mezőgazdasági parcella-nyilvántartási rendszer  

Állatnyilvántartási rendszer  

Integrált ellenőrzési rendszer  

Gazdaregiszter: A regisztrálni kötelező mindenkinek, aki támogatást kíván igénybe 

venni. A regisztrációt a G001 nyomtatványon tehetik meg, a változásokat a G0002 

nyomtatványon kötelesek bejelenteni az MVH felé. 

 

Az IIER modul általánosságban és egy kérelemnél (4.ábra) 
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4.ábra 

 

 

 

Forrás: MVH IIER modul 2013 
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5.1.4.2 Az IIER használatáról 

 

Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) szolgál az EMVA 

társfinanszírozású programok és műveletek – kivéve a technikai segítségnyújtás 

műveleteit – eseményeinek, intézkedéseinek és dokumentumainak rögzítésére és 

nyilvántartására. Azok az adminisztratív és érdemi cselekmények, amelyek az IIER-ben 

nem azonosíthatók (nem kerültek rögzítésre) nem tekinthetők végrehajtottnak, adataik 

nem tekinthetők autentikusnak, ezért megjegyzések nélkül az EMVA társfinanszírozású 

programokhoz kapcsolódó jelentésekben nem szerepeltethetők. 

 

A rendszer az ügyintézők tevékenységét segítő, egyes hivatali lépések megtételét 

megkönnyítő és meggyorsító elemeket is tartalmaz (pl. formalevelek, ügyfél-, projekt, 

irat, kérelemkezelést segítő adatbázisok, stb.). A rendszerhez könnyen illeszthetők 

változó karakterisztikájú, specifikus segédprogramok, pl. ún. „Excel segédek”, 

checklist-ek, amelyekben végzett ellenőrzések eredménye visszacsatolásra kerül az 

IIER-be. 

 

Az IIER használatával összefüggő egyéb feladatokat az IIER-re vonatkozó elnöki 

rendelkezések, specifikus és általános felhasználói kézikönyvek és segédletek 

tartalmazzák, amelyek elkészítése, az érdekeltekkel való előzetes egyeztetése, majd 

kiadása a Fejlesztési Főosztály és az Informatikai Igazgatóság közös felelőssége és 

feladata. A segédleteket a rendszerhez való hiánytalan illeszkedés érdekében – a 

jogcímkezelő részleggel egyeztetve – a Fejlesztési Főosztály állítja össze, majd a kész 

szabályozókat a jogcímkezelő részleg küldi meg a kirendeltségek részére. 

 

− a lehető legkisebb ráfordítással és a modern információtechnika segítségével minél 

több támogatási intézkedést kezeljen,  

− a kérelmezési eljárást tegye hatékonnyá és egyszerűvé,  

− segítse a különböző támogatási feltételek betartásénak megbízható ellenőrzését,  

− segítse a tényleges támogatási jogosultság megállapítását a jogosulatlan kifizetések 

kizárása érdekében. 
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5.2 Leader pályázati felhívás, célterületek 

Támogatási kérelmek darabszáma és összege területi megoszlásban 2009 (LEADER 

TK1) (5.ábra)32 

5.ábra  

 

Forrás: MVH 2013 

Az Észak-Magyarországi Régiót nézve összesen több mint 500 db támogatási kérelem 

érkezett, mintegy 2,5 milliárd ft. értékben. A LEADER jogcímen belül a következő 

intézkedésekre lehetett pályázni:  

- Képzés 

- Rendezvény 

- Tervek, tanulmányok 

- Vállalkozásfejlesztés 

- Térségen belüli együttműködés 

- Térségek közötti együttműködés 

                                                 
32 MVH Eredmények in http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/eredmenyek 
(2013. március 10.) 
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- Közösségi célú fejlesztések 

Ezen intézkedéseken belül különböző célterületekre lehetett pályázni, amiket a HACS-

ok A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat figyelembe véve létrehozták a célterület 

katalógusukat. 

Összességében elmondható, hogy a legtöbb támogatási kérelem a vállalkozási célú, 

közösségi célú és a rendezvény célterületeire érkezett. A legkevesebb pedig a tervek, 

tanulmányok célterületre. 

Támogatási kérelmek darabszáma és összege területi megoszlásban 2011 (LEADER 

TK2) (6.ábra)33 

6.ábra 

 

Forrás: MVH 2013 

                                                 
33 MVH Eredmények in http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/eredmenyek 
(2013. március 10.) 
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Az Észak-Magyarországi Régiót nézve összesen több mint 700 db támogatási kérelem 

érkezett, mintegy 4 milliárd ft. értékben. A LEADER jogcímen belül ugyanazon  

intézkedésekre lehetett pályázni, mint a 2009-es támogatási kérelmeknél. 

Kifizetett kérelmek darabszáma és összege területi megoszlásban 2012 (7. ábra)34 

7.ábra  

 

Forrás: MVH 2013 

Az Észak-Magyarországi Régiót nézve összesen több mint 500 db kifizetési kérelem 

érkezett, mintegy 11 milliárd ft. értékben. 

A kifizetési kérelmek folyamatosan érkeznek a kirendeltségekre, a meghatározott 

időszakokon belül. Legkésőbb 2015.január 31.-ig lehet benyújtani kifizetési kérelmet 

(előírt jogszabályok figyelembevételével).  

 

 

                                                 
34 MVH Eredmények in http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/eredmenyek 
(2013. március 10.) 
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Összegzés 

Szakdolgozatom bevezetésében arról írtam, hogy a célom a LEADER program 

bemutatása. Mi a kialakulásának alapja(i), külföldi és hazai története, kik játszanak 

szerepet a programban, a „rendszer miként” működik. A bevezetésben feltett kérdésekre 

a dolgozat készítése során a következő válaszokat kaptam. 

 
 

1. Melyek a LEADER főbb jellemzői (alappillérei)? 

 

A LEADER az Európai Bizottság által kidolgozott program elnevezése, amely az 

Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része. A „négy közösségi kezdeményezés” 

egyike. A program neve a francia Liaison Entre Actions pour le Development de 

l'Economie Rurale megnevezés kezdőbetűiből származik, ami magyarul: Közösségi 

kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. 

Hét főbb jellemzővel lehet összefoglalni a LEADER megközelítést, amely egy 

összefüggő eszközrendszer. Ezek a jellemzők a következők: Területalapú fejlesztés, 

Alulról építkező megközelítés elve, Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és 

közszféra részéről, Innováció, Integrált ágazatközi megközelítés, Hálózati működés és a 

Kooperáció; ezek a pillérek pozitív kölcsönhatásban vannak egymással, kiegészítik 

egymást. 

2. Hogyan alakult ki a LEADER külföldön? 

 

Az Európai Közösség 1991-ben indította útjára a kezdeményezést a vidék problémáinak 

helyi szinten való megoldására, és a fenntartható fejlődés előmozdítására. Az akkori 

tizenöt tagállam célja az volt, hogy az elöregedő vidéki térségek leszakadását 

megállítsák a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások összefogásával. 

 

A nemzetközi szinten a következő időszakokat lehet elkülöníteni:  

LEADER I., amely 1991-1994 között; 

LEADER II, amely 1195-1999 között, 

LEADER + , amely 2000-2006 között és  

LEADER , amely 2007-2013 között létrejött programok. 
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Az évek folyamán a programok sikerességét bizonyítja, hogy több ezer új munkahely 

teremtődött, több milliárd euróra pályázhattak. A program hatékonysága egyre javult az 

évek alatt, hisz a helyi erőkre támaszkodva, a helyi embereket és közösségeket 

aktivizálták, hogy minél jobban fejleszthessék a vidék/helyi folyamatokat. 2007-től 

belátták, hogy mezőgazdasági tevékenységtől független vidékfejlesztés a Közös 

Agrárpolitika egyre fontosabb eleme, így a LEADER forrásait növelték. 

 

3. Hogyan alakult ki a LEADER belföldön? 

 

Magyarországon 2002-2004 között Kísérleti LEADER, 2004-2006 között AVOP 

LEADER+, míg 2007-2013 időszakban a LEADER program működött (működik a mai 

napig).  

 

A magyarországi kísérleti program célja az volt, hogy segítse az EU LEADER 

programjára való felkészülést. A különböző LEADER-szerű programok megvalósítása 

során készüljenek el mindazok a dokumentumok, eljárásrendek, amelyeket a 

csatlakozás után közvetlenül tud hazánk használni, és nem kell időt veszíteni azok 

kidolgozásával. A kísérleti együttműködésben olyan szervezetek vettek részt, amelyek 

tapasztalataikkal, szakértelmükkel elő tudták segíteni, azt hogy az Európai Unió 

támogatásával 2004-től induló LEADER program is sikeres legyen, hogy minél több 

térség tudjon majd bekapcsolódni a kistérség fejlesztés újszerű formájába. 

 

A 2004-2006 közötti AVOP LEADER+ programnak elsődleges célja az volt, hogy a 

kialakított helyi vidékfejlesztési akciócsoportok segítségével, bevonásával fejlődjön a 

turizmus, a térségi együttműködések nagyobb szerepet kapjanak, valamint a kulturális 

örökség védelme és a hagyományőrzés, a természeti értékek megóvása, a 

munkahelyteremtés, illetve a helyi gazdaság élénkítése, elsősorban helyi termékek 

előállítása és piacra juttatása révén. 

  

2007-2013 közötti időszakban a tapasztalatok szerint a LEADER-szerűség egyre 

hatékonyabb a vidékfejlesztésben, ami többek között annak köszönhető, mert bevonják 

mind a tervezési mind pedig a fejlesztési folyamatokba a helyi lakosságot, alulról jövő 

kezdeményezésre épít, kihasználja a helyi partnerséget, illetve a távolabbi vidéki 

térségek egymás között tapasztalatot cserélnek. 
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4. A „hazai” vidékfejlesztési program mely intézkedéseket tartalmazza? 

 

Az Európai Bizottság 2007. szeptember 19-én jóváhagyta a 2007-2013-as időszakra 

vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. A 4 tengely a következő 

intézkedésekről szól: 

• I. tengely - Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása (Versenyképesség javító intézkedések)  

• II. tengely - Környezetgazdálkodás (Környezetvédelmi intézkedések)  

• III. tengely - Vidékfejlesztés (Vidékfejlesztési intézkedések)  

• IV. tengely - Leader 

A 4 tengelyt a dolgozatom 3. 1-3.4. alpontjainál bővebben kifejtettem. 

 

5. Hogyan alakultak ki a Helyi akciócsoportok, és miként vesznek részt a 

rendszerben? 

A partnerségen alapuló alulról építkezés eredménye a Helyi Akciócsoport (HACS). A 

helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki 

települések összefogásaként alakulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy gazdaságilag és 

szociálisan homogén egységet alkotnak. Nem feltétel, hogy azonos kistérséghez, 

megyéhez vagy régióhoz tartozzanak, de nem lehet közöttük átfedés és egy település 

csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat. A lakosság száma 10000 és 100000 fő között 

lehet az akciócsoport területén, (ez alól 8 megye képez kivételt, köztük Borsod is), de 

legalább 5000 főt el kell érnie a lakosok számának. A helyi akciócsoport tagjai csak 

olyan települések lehetnek, ahol az ott élők száma 10 000 fő alatti és/vagy a népsűrűség 

120 fő/km2 alatti. A döntéshozói szint legalább 60 %-a civil és vállalkozói szektorból 

kerüljön ki. 

A LEADER Helyi Akciócsoportok (tovább: HACS) az önkormányzatokból, 

vállalkozókból és civil szervezetekből, öntevékeny módon szerveződött helyi 

közösségekből alakultak az ÚMVP Irányító Hatóság elismerését, illetve jogi 

személyiségű szervezeti formává történő alakulásukat követően. Az Akciócsoportok 
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négy hónapig tartó tervezési folyamat során alkották meg saját térségük adottságaira és 

lehetőségeire építő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat, amelyek megvalósításának 

feladata is rájuk vár a 2013-ig tartó időszakban, a források odaítélésének felelősségével 

együtt. 

Feladataik többek között: 

-A papír alapon benyújtandó támogatási kérelmekhez/pályázatokhoz tartozó összes irat 

érkeztetése, iktatása, rögzítése, szkennelése, aktásítása.  

-Az elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, WEB-es kitöltő felületen benyújtott 

pályázatok esetén az elektronikus felületről az IIER-be való áttöltést a központi szerv 

végzi el, ennek értelmében az érkeztetés, iktatás, rögzítés, szkennelés automatizáltan 

történik. A HACS feladata, hogy az IIER-ben folyamatosan figyelemmel kísérje az 

áttöltést, és a hatáskörébe tartozó pályázatok ügyintézését az áttöltést követően azonnal 

kezdje meg. 

-A papír alapú támogatási kérelmek/pályázatok és egyéb dokumentumok érkeztetésekor 

valamennyi formanyomtatványt, iratot egyedi vonalkódos sorszámmal ellátni és 

szkennelni kell. Az egyedi vonalkódos sorszámokat a LEADER HACS 

munkaszervezetének vezetője általa kijelölt ügyintéző/ügykezelő az IIER-ből generálja 

és a beérkezett iratra a vonalkód és az iktatószám etikett nyomtató használatával helyezi 

el. 

-Támogatási kérelmek/pályázatok adminisztratív ellenőrzése (A1): 

-Alapjogosultsági kritériumok vizsgálata (elutasítás előkészítése); 

-Jogosultságvizsgálat – formai, tartalmi ellenőrzés (elutasítás előkészítése); 

-Hiánypótlások kezelése; 

-Előzetes helyszíni szemlék, esemény szemlék lefolytatása, a szemlék 

jegyzőkönyveinek szkennelése valamint kiértékelése. 

 -Határozatok, végzések kiadmányozásának hitelesítése. 

-Határozatok, végzések nyomtatása, postázása. 

-Elutasító döntésekre (határozatokra, végzésekre) vonatkozó javaslatok megtétele és az 

MVH jóváhagyását követően azok meghozatala. 

-Előzetes rangsorállítás; az előzetes rangsor IH részére történő felterjesztése  

-Ügyfélszolgálati tevékenység. 
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6. Hogyan működik a LEADER, ezáltal a támogatásokat és a kifizetéseket kik 

kezelik? 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra 

vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK 

Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a 

Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére. 

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én 

hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak 

megfelelő támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a 

természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra.  

Az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) résztvevői (végrehajtás 

szervei): az Irányító Hatóság (IH), Helyi Akciócsoportok (HACS) és a Kifizető 

ügynökség – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 

 

Irányító Hatóságként a Kormány a (Földművelésügyi és) Vidékfejlesztési Minisztert 

nevezte ki. Az Irányító Hatóság a Program Monitoring Bizottságának határozataival, a 

vonatkozó közösségi és tagállami jogszabályokkal, a Programban megfogalmazott 

feltételekkel és a célcsoportok igényeivel összhangban hajtja végre, felügyeli és 

ellenőrzi a támogatási programokat.  

 

A HACS-ok a delegálási szerződésben leírtak alapján, mint átruházott feladatot ellátó 

szervek részt vesznek a támogatási kérelmek kezelésében (lásd. előző kérdésnél). A 

kifizetési kérelmek tekintetében semmilyen feladatot nem látnak el. 

 

 

Az MVH, mint kifizető ügynökség látja el a támogatási kérelmek (összeférhetetlen 

pályázatok esetében) és a kifizetési kérelmek ügyintézését. Az MVH Vidékfejlesztési 

Osztály szakreferensei – az UMVP III. és IV. tengely intézkedései, köztük a LEADER 

jogcímek – esetében végzik az ügyintézést, ugyanúgy, mint a HACS-ok. Az előzetes 

helyszíni szemlét az MVH részéről a Helyszíni Ellenőrzési Osztály végzi. 

  



 

46 
 

7. Melyek a LEADER célterületei/intézkedése? 

 

A LEADER jogcímen belül a következő intézkedésekre lehetett pályázni:  

- Képzés 

- Rendezvény 

- Tervek, tanulmányok 

- Vállalkozásfejlesztés 

- Térségen belüli együttműködés 

- Térségek közötti együttműködés 

- Közösségi célú fejlesztések 

Ezen intézkedéseken belül különböző célterületekre lehetett pályázni, amiket a HACS-

ok a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat figyelembe véve létrehozták a célterület 

katalógusukat. 

Összességében elmondható, hogy a legtöbb támogatási kérelem a vállalkozási célú, 

közösségi célú és a rendezvény célterületeire érkezett. A legkevesebb pedig a tervek, 

tanulmányok célterületre. 

A program jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a LEADER+ 7 milliárdos 

forrását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelye 

megtízszerezte: a 2007-13 közötti időszakban már több mint 70 milliárd forintot 

fordíthatnak az akciócsoportok a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítására. 

Jelentősége, sikeressége abban rejlik, hogy a földrajzilag összefüggő, meghatározott 

lélekszámú községek, települések összefognak a „saját” vidékük fejlődéséért, céljuk az 

önszerveződésre, az innovációra, valamint a helyi adottságok felismerésére és 

kiaknázására alapuló térségfejlesztésre irányul. A fejlesztési stratégiák hatásosabbak és 

hatékonyabbak, ha helyi szinten az ottani szereplők határozzák meg, majd alkalmazzák 

azokat. A helyben lakó lakosságnál jobban senki sem ismeri a saját vidékét. 

 

Valószínű, hogy még az idén több mint 40 milliárd forintra lehet újra pályázni a 

LEADER program keretén belül a különböző célterületekre 2009. és 2011. után. A 
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kérelmeket várhatóan június folyamán lehet benyújtani az illetékes HACS-ok és a 

területileg illetékes MVH kirendeltségei (összeférhetetlen kérelmek esetén) részére. 

A jövőre nézve úgy tűnik, hogy a 2014-2020 közötti időszakra kb. 12,3 milliárd euró 

agrár-és vidékfejlesztési támogatást vehet igénybe Magyarország. Czerván György35 a 

vidékfejlesztési tárca államtitkára szerint a közvetlen támogatások összege 1,9 milliárd 

euróval nő, míg a vidékfejlesztési támogatások 400 millió euróval csökkennek. 

Azonban a vidékfejlesztési támogatások sem lesznek kevesebbek, mert kiegészítik 

egyéb más forrásokból. Egyre valószínűbb az is, hogy a LEADER program sikeressége 

miatt, más programokra is a LEADER-szerűség lesz a jellemző. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Több honi forrás jut az agráriumban in 
http://intranet/Download/sajtoszemle/20130312.pdf#nameddest=2 (2013.03.12.) 
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JOGSZABÁLYJEGYZÉK 
 

Közösségi jogforrások: 

 

1. A Tanács 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról. 

 

2. A Tanács 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

 

3. A BIZOTTSÁG 2009. november 30-i 1122/2009/EK RENDELETE a 

73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és 

az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett 

rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 

közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi 

rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban 

meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

 

4. A Bizottság 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 

1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak 

megállapításáról  

 

5. A Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési 

támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a 

kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi 

rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  

 

6. A Bizottság 885/2006/EK rendelete az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a 

kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az 

EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
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7. A Bizottság 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris 

rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról 

 

8. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK 

rendelete a NACE (Nomenklature Generale des Activités Économiques dans 

les Communautés Européennes; Gazdasági Tevékenységek Általános Listája 

az Európai Unióban) Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 

tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 

vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (TEÁOR’08) 

Hazai jogforrások:  

1. 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 

egyes kérdéseiről 

2. 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól 

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

4. 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről  

5. A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről 

6. egyéb, a számvitel szabályaival és a közbeszerzéssel összefüggő 

jogszabályok, a Hivatallal összefüggő kormányrendeletek, Belső 

szabályzatok, Utasítások stb. 
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7. Valamint ezeken kívül az MVH által kiadott végrehajtási kézikönyvek, 

MVH közlemények alapján. 
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