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1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 
C (2007) 5121 2007. október 24. 
CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A fiatal gazdák induló támogatása az ÚMVP I. tengelyének kiemelt intézkedése, amelyet a 
benyújtott támogatási kérelmek növekvő száma is alátámaszt. A félidei értékelő jelentés 
megállapításai1 szintén alátámasztják azt, hogy az intézkedést nem csak a jelentős érdeklődés 
miatt, hanem annak valós hasznossága okán is szükséges újranyitni, elősegítve a Programban, 
illetve a Stratégiában megfogalmazott célokat. A jogcím újranyitása során a magyar 
hatóságok nagy hangsúlyt helyeznek arra is, hogy a támogatás pozitív hatásai valóban a 
vidéki, elöregedő, jellemzően elmaradott, alacsony lélekszámú falvakkal jellemezhető 
térségekben jelentkezzenek. 
A jogcím vonatkozásában az eddigi két megnyitás alkalmával összesen 8 660 db támogatási 
kérelem érkezett be, megközelítőleg 65 milliárd Ft támogatási igénnyel. A legfrissebb adatok 
alapján a támogatott ügyfelek száma 2 372 mintegy 24,4 milliárd Ft megítélt támogatási 
összeggel. 
Az intézkedés újbóli, harmadik alkalommal történő meghirdetése kiemelt szakpolitikai cél, 
amely találkozik az érintettek érdekeivel és várakozásaival is, azonban az intézkedésen 
keletkezett forrásfeszültség mindenképpen további források bevonását igényli. 
A forrásátcsoportosítás hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki térségekben minél több fiatal kezdjen 
gazdálkodásba, ezzel is növelve az ágazat dinamikáját és csökkentse a vidéki térségek 
elöregedését. 
Az átcsoportosítás által lehetővé válik további mintegy 400 fiatal gazdálkodó indulásának 
elősegítése. A gazdatársadalom korfájának optimalizálása aspektusából a fiatal 
agrárvállalkozók arányának fokozása hozzájárul a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú 
fenntartásához, az élethivatásszerű vidéki életforma elterjesztéséhez. 

                                                 
1 „Az intézkedés output indikátora már meghaladta a tervezett értéket (1500 támogatott fiatal gazda), 

megnyitása mégis indokolt a jövőben is, mert a korszerkezet érdemi módosítása további fiatal gazdálkodók 

bevonását igényli. Az eddigi jelentkezési számok alapján igény is van a támogatás iránt.” 



4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

Az intézkedés ismételt megnyitása érdekében forrásátcsoportosítás szükséges„A fiatal gazdák 
induló támogatása” jogcímre 11 512 862 euró (mintegy 3,2 milliárd Ft) összegben az alábbi 
jogcímekről: 
„Az erdők gazdasági értékének javítása” (122.) intézkedésről 4 317 323 euró és „A szerkezet-
átalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása” (141.) intézkedésről pedig 
7 195 539 euró. 

5. A módosítás várható hatásai 

A fiatal gazdák induló támogatása intézkedés kiemelt szerepet kap az I. tengely intézkedései 
között, amelyet az iránta tapasztalható érdeklődés is reprezentál.  
Tekintettel a programozási időszak zárásának közeledtére a „141. A szerkezet-átalakítás alatt 

álló, félig önellátó gazdaságok támogatása” intézkedésre a következő programozási 
periódusban kíván nagyobb hangsúlyt helyezni a tárca. Az intézkedést érintően egy 
pilotprogram kidolgozása van folyamatban, amelynek beindítása 2012-re várható a jogcímen 
fennmaradó keretösszeggel. 
A „122. Az erdők gazdasági értékének javítása” intézkedésen belül a gépbeszerzés 
alintézkedés az elmúlt időszakban kétszer került megnyitásra, ismételt megnyitását nem 
tervezi a tárca. Az átcsoportosítást követően megmaradt forrásból 2012-ben az erdők 
gazdasági értékének növelése (ápolási támogatás) alintézkedés megnyitása tervezett, mely 
kapcsolódik a közfoglalkoztatáshoz is.  

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban áll az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben foglalt 
célkitűzésekkel, amelyet a következőkkel támasztunk alá. 
A Stratégia 15 fő intézkedést határoz meg, amelyek közül kettő a korszerkezet-váltás 
támogatása és a gazdasági és termelési szerkezetváltás. Az előbbi kézenfekvő módon, az 
utóbbi áttételesen kapcsolódik jelen jogcímhez. A korszerkezet-váltás az elöregedő 
gazdálkodói réteg miatt egyre erősödő szükségletként jelentkezik Magyarországon; a 
termelési szerkezetváltás megvalósítását pedig csak egy dinamikusabb, új alkalmazások, 
módszerek, technológiák iránt nyitott, jellemzően fiatalabb gazdálkodói rétegtől várhatjuk. Az 
intézkedés forrásaiból megvalósuló támogatások nem elegendőek a korszerkezet-váltás teljes 
végrehajtására, de egy-egy térségben a fiatal gazdálkodók példái nyomán a hosszabb ideje 
mezőgazdasági tevékenységet végzők is korszerűsítéseket, szerkezetváltást hajthatnak végre. 

Átcsoportosítás célpontja Átcsoportosítás forrása 

Intézkedés 
Euró 
(uniós és nemzeti 
forrás) 

Intézkedés 
euró 
(uniós és nemzeti 
forrás) 

122. Az erdők gazda-
sági értékének javí-
tása 

4 317 323 
112. Fiatal 
gazdák 
induló 
támogatása 

11 512 862 141. A szerkezet-át-
alakítás alatt álló, 
félig önellátó gazda-
ságok támogatása 

7 195 539 



7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosítás által a pénzügyi források hatékonyabb felhasználása várható. Az I. tengelyt 
érintő teljes közpénzből történő hozzájárulás változatlan marad a módosítás következtében.  

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés / elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta el / 
bizonyos módosításokkal fogadta el. 


