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AFTER HALF TIME: Project experiences 
Lot of problems appeared due to the lack of information and competition system. To 
solve these problems after closing EMVA program we examined 10 enterprises to 
survey their ex-periences on competitions. Based on the evaluation of the 
questionnaires we summarised the experiences, which help us to prepare a project and 
to get to know the main characteristics of competitions invited by MVH.   
Information gained from the questionnaires could be utilised well through planning and 
accomplishing of agricultural and rural development projects. The main conclusion was 
that the application system should be worked better out to get better pro-jects which can 
develop the Hungarian agricultural and rural development project system. 
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Bevezetés 

Az Európai Tanács 2005. június 21-én fogadta el a Közös Agrárpolitika (KAP) finan-
szírozási rendszerének reformjáról szóló jogszabályt, mely a 2007-2013 közötti idő-
szakra vonatkozóan jelentős változásokat léptetett életbe. A közös agrárpolitika fi-
nanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet szerint a KAP pénzügyi keretét 
képező Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) helyébe két 
új alap lépett: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).[1] 
Az EU finanszírozással megvalósuló mezőgazdasági pályázatokról szóló sorozat har-
madik részében hazánk csatlakozását követő első teljes fejlesztési ciklusra fókuszá-
lunk, mivel ennek jelentősége kiemelkedő a magyar gazdaság- és vidékfejlesztés 
szempontjából. Hazánk számára esélyt jelenthet a jelenlegi gazdasági helyzetben, ha 
jól tudja felhasználni a forrásokat, és ki tudja aknázni a rendelkezésre álló lehetősé-
geket.  
 

                                                 
1 Nyíregyházi Főiskola GTK Közgazdaságtan és Logisztika Tanszék PhD hallgató, Miskolci Egyetem, 
Gazdálkodástani Intézet bertaolgi@nyf.hu 
2 Nyíregyházi Főiskola, MMK Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék 
3Nyíregyházi Főiskola GTK Gazdálkodási Intézet 
4 A tanulmány a Budapesti Gazdasági Főiskolán a MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE tiszteletére 2011. 
november 10-11-én tartott konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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Vidékfejlesztési közösségi stratégiai iránymutatások a  
2007–2013 közötti időszakra 

A vidékfejlesztési politika és a közösségi prioritások összehangolása érdekében az 
EMVA alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatással kapcsolatos tanácsi rendelet 
a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban a vidékfejlesztésre vonat-
kozó közösségi szintű stratégiai iránymutatások elfogadásáról rendelkezik.[2] A kö-
zösségi stratégiai iránymutatások elfogadásának kitűzött határideje 2005 ősze volt, a 
monitoring és az értékelés közös keretét 2005 végéig dolgozták ki.  
Magyarország agrárstratégiájának alapját a SAPARD Terv, valamint ennek alapjai-
ra kidolgozott és 2004-2006 közötti időszakban megvalósított AVOP jelentette.  
Az új vidékfejlesztési rendelet Uniós szinten meghatározza a vidékfejlesztési támoga-
tások célját és alkalmazási körét. A közösségi stratégiai iránymutatások deklarálják 
a közösségi prioritások megvalósítása szempontjából nagy jelentőségű területeket. A 
vidékfejlesztési közösségi stratégiai iránymutatások: 

- segítséget nyújtanak azon területek meghatározásában és elfogadásában, amelye-
ken a vidékfejlesztési célra adott EU- támogatás uniós szinten a legnagyobb hoz-
záadott értéket hozza létre.  

- támogatást adnak a tagállamoknak a fő Uniós prioritások figyelembe vételében, 
ezeknek vidékfejlesztési politikává való átalakításában; az uniós politikákkal való 
összhang biztosításában, valamint az új, piacorientált közös agrárpolitika végre-
hajtásának és a szükségszerű szerkezetátalakítás támogatásában. 

 
Ennek megfelelően az EU vidékfejlesztési programjának négy tengelye van, mely 
hazánkra nézve is kötelező:  

 A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása, melynek 
fő területei: az innováció és a K+F-hez való hozzáférés megkönnyítése, az in-
tegráció javítása az élelmiszeripari láncban, az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) alkalmazásának és elterjedésének ösztönzése, a vállalkozási 
hajlandóság ösztönzése, új felvevőpiac keresése, környezetvédelmi teljesítmé-
nyek javulása, a mezőgazdasági szerkezetátalakítása.  

 A környezet és a vidék állapotának javítása területén a főbb prioritások: a kör-
nyezetvédelmi szolgáltatások és az állatbarát gazdálkodási gyakorlat előmozdí-
tása, a megművelt táj megóvásának támogatása, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem elősegítése, a biogazdálkodás megerősítése, a minden szempontból 
előnyös környezeti/gazdasági kezdeményezések ösztönzése, valamint a területi 
egyensúly előmozdítása. 

 Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése te-
rületei: a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottsági arány növelése a vidéki 
gazdaságban; a női munkavállalás ösztönzése, a fiatalok képzése a hagyomá-
nyos vidéki ismeretekre. Ide tartozik a mikrovállalkozások fejlesztése, az in-
formációs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának és elterjedé-
sének ösztönzése (különös tekintettel a falusi térségekre), a megújuló energia-
források biztosításának és innovatív használatának, valamint a turizmus lehe-
tőségeinek fejlesztése, a helyi infrastruktúra modernizálása. 
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 A helyi kapacitás kiépítése, a foglalkoztatottság és a diverzifikáció (LEADER) 
érdekében meghatározott irányok: a helyi partnerségi kapacitásépítés, a köz- 
és a magánszféra partnerségének, a kooperációnak és az innovációnak előmoz-
dítása, valamint a helyi irányítás javítása. 

 
A hazai vidékfejlesztés 2007 óta 
A vidékfejlesztési politika így három fő területre koncentrál: az élelmiszergazdaság, a 
környezet és vidéki gazdaság, és a vidéki népesség. A vidékfejlesztési stratégiák és 
programok új fajtája egy versenyképességi (mezőgazdaság, élelmiszeripar és erdé-
szet) tengely, egy területgazdálkodás-környezet tengely és egy a vidéki területek 
életminősége/diverzifikációja tengely mentén épül fel. A programok egyenként is a 
fejlesztésekre és a fejlesztési területekre koncentrálnak. Az 1. számú ábra mutatja a 
tervezési időszak során rögzített Stratégiai Tervezés dokumentumban meghatározott 
fő célkitűzéseket és ezek megoszlását az egyes intézkedések között. 
 

1. ábra. Források tervezett megoszlása az ÚMVP 2007-2013 időszakban 
 

221 mrd Ft; 17%
52 mrd Ft; 4%

611 mrd Ft; 47%

416 mrd Ft; 32%

I. Intézkedéscsoport II. Intézkedéscsoport 
III. Intézkedéscsoport Technikai Segítségnyújtás 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A versenyképesség javítása prioritáshoz tartozó intézkedések hatására megélénkült a 
beruházási és korszerűsítési kedv. A beruházási típusú intézkedéseket inkább a tő-
keerős, illetve hitelképes közép- és nagyvállalatok tudták igénybe venni. A támogatás 
hatására a termelői szerveződések lassú erősödése figyelhető meg. A környezeti álla-
pot fenntartása témában a támogatások közül az Agrár-környezetgazdálkodási intéz-
kedésre a tervezettnek közel háromszorosa volt a támogatási igény, azonban a támo-
gatott pályázatok 70%-a zömmel az alacsony környezeti hozadékú szántóföldi cél-
programra vonatkozott.  
A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) támogatása nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, mivel nem érte el a kitűzött célokat. Pozitív hatást gyakorolt viszont a 
mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés: ennek eredményeképpen a tervezett-
nél 50%-kal nagyobb, 44.000 hektárt meghaladó mezőgazdasági terület került erdősí-
tésre. A vidéki térségek fejlesztése prioritáshoz tartozó intézkedések keretei között 
jelentős infrastruktúra és úthálózat fejlesztés valósult meg. A falufejlesztés kedvező-
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en hatott a települések idegenforgalmára, a kedvezményezett településeken kiugró 
mértékben nőtt a vendégéjszakák száma a falusi magánszálláshelyeken. A „diverzifi-
kációs” intézkedésnek makrogazdasági szinten nem volt kimutatható hatása, a gaz-
daságok szintjén viszont nőtt a vállalkozások átlagos jövedelmi színvonala. 
A LEADER intézkedés keretében viszont látványos növekedés tanúi lehettünk. Vé-
leményünk szerint ez alapján a jövőben a hangsúlyt nem a területfejlesztés és a vi-
dékfejlesztés szétválasztására, hanem az összehangolásra, a lehetséges összekapcso-
lódások kihasználására kellene fordítani. A vidékfejlesztést sokkal nagyobb mérték-
ben a helyi érdekekre alapozhatnánk. Az 1. számú táblázat mutatja a stratégiai 
tervhez képest a megvalósítást a 2007-2010 időszakban a felhasznált összegek tekin-
tetében. 
 

1. táblázat. A fejlesztés irányai és pénzügyi keretei (Mrd Ft) 2007-2010 időszakban 

A Vidékfejlesztési 
Program neve 

ÚMVP 
program-

szintű 
keret 

Összes 
lekötött 
forrás 

Eddigi 
igény

Eddigi 
igény meg-

oszlása 

Összes 
maradvány 

Összes 
marad-
vány 
meg-

oszlása 

EMVA I. tengely  636,7 473,8 691,9 50,52% 162,9 59,93% 

EMVA II. tengely 427,8 445,2 483,6 35,31% -17,4 -6,40% 

EMVA III. tengely 184,5 111,5 174,3 12,73% 73 26,86% 

EMVA IV. tengely 65,5 12,2 19,8 1,45% 53,3 19,61% 

Összesen  1314,5 1042,7 1369,6 100,00% 271,8 100,00% 

Forrás:  V. Németh Zsolt: Átalakuló vidékfejlesztés, 2011. 02. 25. (VM) alapján  
saját szerkesztés 

 

Anyag és módszer 

A vizsgálatunkban tíz vállalkozás EMVA támogatással megvalósult beruházásáról 
készítettünk egy kérdőíves felmérést a projekttervezéstől a monitoringig bezárólag. A 
tapasztalatokat mély interjús módszerrel mértük fel, ahol a projekt előkészítésében 
és megvalósításában résztvevő személyeket vontuk be. A vállalkozások összetétele: 
három természetes személy, akik a pályázat elnyerését követően egyéni vállalkozóvá 
váltak (fiatal gazda), két őstermelő, két egyéni vállalkozó és három gazdasági társa-
ság. A már korábban is működő vállalkozásokat általánosságban jellemezte, hogy 
korábban is valósítottak meg támogatással beruházást. A vizsgált cégek közül min-
denkinek sikerült is elnyerni a támogatást, volt olyan, aki több kérelem benyújtásá-
val is sikeres volt. Ilyen három vállalkozás esetében volt. Két vállalkozás 2 támogatá-
si projektet, egy vállalkozás 4 támogatási projektet valósított meg.  

A felmérésben a következő pozícióban és feladattal ellátott személyek véleményét 
összegeztük: a cégvezető (aki képviselte az irányító hatóság és a beszállítók, kivitele-
zők felé a céget); gazdasági vezetők; számviteli és pénzügyi felelősök; a projekt lebo-
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nyolításért felelős személy és a projektet segítő külső tanácsadó. Az interjúk során 
irányított kérdésekkel és kötetlen beszélgetés során mondták el az érintett személyek 
a beruházás és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció során fellépett problémákat és 
azok megoldását. Az interjúk végén külön kitértünk arra, hogy véleményük szerint, 
melyek azok a lényeges problémák és tapasztalatok, melyek meghatározzák egy pá-
lyázat sikeres lebonyolítását és az ÚMVP-EMVA támogatási eljárások újszerűségét. 
A felmérésben résztvevőkkel kapcsolatos adatokat a 2. számú táblázat mutatja meg. 

 
2. táblázat. A vállalkozások adatai 

Társasági 
forma 

Foglalk. 
létszáma 

(Fő) 

Állat 
állomány 

db. 

Terület 
nagysága 

(Ha) 

Árbevétel 
(e Ft) 

Adózott 
jövedelem 

(e Ft) 
 1. év 2. év 1. év 2. év 
Természetes 
személy- 
egyéni  
vállalkozó 1. 

1 - 45 ha 
a 2. évre

350 6700 -150 310 

Természetes 
személy- 
egyéni  
vállalkozó 2. 

1 - 35 ha
a 2. évre

2100 3130 5 152 

Természetes 
személy- 
egyéni  
vállalkozó 3. 

1 - 38 ha
a 2. évre

780 4227 -1470 641 

Őstermelő 1 1 400 juh 150 47000 30000 1145 1189 
Őstermelő 2 1 35 4910 6351 157 321 
Egyéni  
vállalkozó 1. 

4 241 178000 223000 -743 3652 

Egyéni  
vállalkozó 2. 

2 36 14000 15000 120 210 

BT 3 150 32000 44500 1521 6700 
KFT 1. 25 1900 271000 386000 -5603 67269 
KFT 2. 10 1800 295000 394000 60514 97431 

 
A felmérés során a következő szakaszokra bontottuk a kérdésköröket. Első vizs-

gált szakasz a projekttervezés, előkészítés, a támogatási kérelem összeállítása, be-
nyújtása, hiánypótlása és befogadása, valamint a támogatás odaítélése. A második 
szakasz a projekt megvalósítása. A harmadik szakasz projekt pénzügyi elszámolása, 
jogi biztosítékok és helyszíni ellenőrzés, valamint támogatási összeg kiutalása A ne-
gyedik szakaszban a monitoringgal kapcsolatos tapasztalatokat és meglátásokat vet-
tük számba. 
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Eredmények és értékelésük 

Az EMVA az első teljes fejlesztési ciklus a csatlakozás óta. A program bonyolítása az 
FVM később VM hatáskörébe tartozott. Sajátossága a programnak, hogy a miniszté-
rium direktben az EU-tól az EMVA keretből igényli a támogatásokat.  
Vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy a támogatási kérelmet benyújtó vállalko-
zások egybehangzóan állították, hogy a támogatási források pályáztatásának meg-
nyitása nagyon átgondolatlan volt. Az első évben alig voltak igényelhető támogatá-
sok, majd 2008-ban és 2009 év végén egymás után írtak ki benyújtási időszakokat, 
majd ezt követően másfél évig szinte semmire nem lehetett pályázni. A megkérdezet-
tek véleményeit összegezve, hiányoltuk a vizsgálatunkat követően, hogy projekt elő-
készítés során nem készült egy 7 éves forgatókönyv arra, mely forrásokra, mikor le-
het pályázni. Az egyes FVM rendeletek folyamatosan módosultak és a határidőket 
folyamatosan csúsztatták, vagy éppen törölték. 
 
Első szakasz. Projekt tervezés, előkészítés, a támogatási kérelem benyújtása, hiány-
pótlása és befogadása. Támogatási kérelemmel kapcsolatosan meghozott változtatá-
sok több újdonságot tartalmaztak a korábbi AVOP és SAPARD programokhoz képest. 
Az első jelentős változás, hogy pályázat helyett a fejlesztési jellegű támogatásokat 
csak támogatási kérelem formájában lehet benyújtani. A támogatási kérelem adat-
lapjait az MVH PDF formátumban tette közzé, amit elektronikusan ki lehetett tölte-
ni, de a kitöltést követően az adatlapokat nem lehet elmenteni. 
A gazdasági adatlapokat is ilyen formában kellett benyújtani, mint a pénzügyi terv 
vagy az SFH táblázat. A hiba lehetőségek számát és a kitöltést nehezíti, hogy nem 
EXCEL táblázatokban kell készíteni a pénzügyi terveket és a projektszámításokat. 
Az építési beruházások esetén bevezetésre került az ÉNGY (Építési Norma Gyűjte-
mény). A korábbi 2 árajánlatot váltotta ki, de bonyolultabb lett a rendszer. Nehézsé-
gei, hogy munkaműveletekre lebontva kell megjeleníteni az egyes munkafolyamato-
kat és természetesen ezeket is PDF formátumú adatlapokon kell benyújtani, amit 
nem lehet elmenteni.  
Nagyobb támogatási összeg igénylése esetén (pl. növénytermesztés korszerűsítése, 
vagy a kertészet korszerűsítése) üzleti tervet kell készíteni. Az üzleti terv adatlapjai 
természetesen EXCEL fájlokban vannak, és szövegesen kell őket kitölteni. Ennek 
előnye, hogy ezt legalább el lehet menteni. A feltett kérdések általánosak és a támo-
gatási kérelem bírálatánál nehezen összehasonlítható vagy pontozható egy szövege-
sen összeállított terv. 
Bekerültek az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok a támogatási kérel-
mek értékelésébe. Ezek a mezőgazdasági vállalkozások esetében nehezen teljesíthe-
tőek, mert a munkavállalók többsége férfi, és csökkent munkaképességűek ilyen jel-
legű nehéz fizikai munka esetében nehezen alkalmazhatóak. A környezetvédelmi 
szempontok nehezen számszerűsíthetőek olyan gazdaságoknál, amelyek szántóföldi 
növénytermesztést vagy kertészeti termesztést folytatnak. 
Egyes támogatási kérelem típusoknál nincs szükség részletes költség tervre sem, 
mert terület vagy beruházási alapon vannak maximálva a költségek. Itt csak a terü-
let azonosítóit kell feltüntetni és a beruházási jogcím kódját. Ilyen volt a kertészeti 
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ültetvények korszerűsítése, aminél jégháló, kerítés vagy támrendszer létesítés ese-
tén, a terület alapján határozták meg a maximálisan igényelhető összeget.  
A támogatási kérelmek bírálatának gyorsításának érdekében az első 2 géptámogatási 
pályázat esetében a gazdasági adatokat elektronikusan fel kellett tölteni az MGSZH 
által megjelölt helyszínen, ami akár 50-100 km utazást is jelentett a vállalkozások 
számára. A harmadik kiírásnál az elektronikus feltöltést megszüntették és papír 
alapú benyújtás lett ismét. Ennek a logikáját nem lehet megérteni. 
A támogatási kérelem bírálata - támogatási kérelmek bírálatának átfutása. Ez a te-
rület nagyon vegyes képet mutat. A kezdeti időszakban volt egy jogszabályrész, mely 
szerint az MVH-nak 90 nap alatt el kell bírálni a benyújtott kérelmeket. Ezt a részt 
már 2007-ben egy jogszabály módosítással kivették az FVM rendeletből. Az interjúk 
alapján kiderült, hogy legrövidebb idő alatt géptámogatási kérelmek futottak át. Jel-
lemzően a 3 kiírt benyújtási időszakot követően 90-180 napon belül hoztak határoza-
tot a támogatással kapcsolatban. A leghosszabbra a 2009 végén és 2010 elején be-
nyújtott LEADER pályázatok voltak, amiket kistérségek hirdettek meg. Itt volt, ahol 
15 hónap után hoztak döntést és van olyan kérelem, ami 2010 januárjában lett be-
nyújtva és még nem született benne döntés e cikk megírásának időpontjáig.  
A tapasztalatok alapján mindenesetben a legfontosabbnak azt tartották a pályázók, 
hogy az adatlapok olyan formátumban kellene készíteni, ami elmenthető és mindenki 
számára elektronikusan is könnyen kitölthető. A gazdasági számítások esetében 
kedvezőbb lenne, ha azt Excel fájlokként kellene elkészíteni vagy benyújtani. 
Második szakasz. A projekt megvalósítása. Újdonság: megítélt támogatás esetén nem 
kerül sor szerződéskötésre, támogatási határozatot hoz az MVH, ami egyenértékű a 
támogatási szerződéssel. A támogatási kérelem tartalmában történő változás a ko-
rábbiaktól eltérően valamelyest egyszerűsödött, de bizonyos esetekben ez bekorlátoz-
za a menetközben jelentkező változtatások lehetőségeit. A változtatás a gépek eseté-
ben csak akkor lehetséges, ha a nyolc számjegyű gépkód első 4 szám jegye egyezik. A 
vizsgált vállalkozások közül 3 esetben történt géptípus változtatás, de ezek általában 
arra voltak vissza vezethetők, hogy az adott típust már nem gyártják vagy nagyobb 
teljesítményű eszközt kívántak beszerezni. Itt nem okozott korlátozást, a szerződés-
kötést nélkülöző változtatást.  
Az építési beruházások esetében szintén valamivel könnyebb lett a változtatás, de itt 
a fő munkanemekben elszámolható költség értékek jelentették a projekt belső korlá-
tait. Azaz ha valaki a kőműves munkákra (31 gyűjtő kód) 1 millió forintot állított be, 
azt nem léphette túl, de a támogatási kérelemben szereplő ÉNGY kódokhoz nem kel-
lett ragaszkodni, csak ahhoz, hogy az elszámolt építési tétel az adott gyűjtő kódon 
belül szerepeljen. 
Új előírások kerültek bevezetésre az építési beruházások dokumentálásával kapcso-
latban a nyomon követhetőség miatt. A korábbi építési napló mellett a szabályozás 
előírja a Felmérési napló alkalmazását, amennyiben az építési naplóban nem szere-
pelnek a fizikai mennyiségek számítására alkalmas számítások. Minden építési be-
ruházást végrehajtó vállalkozás egybehangzó véleménye az volt, hogy az építési vál-
lalkozások nehezen vagy csak projekt tanácsadó segítségével tudták elkészíteni a 
szükséges dokumentációkat. Az ok az volt, hogy az MVH által kért ÉNGY kódolás 
nem egyezik meg az általuk általánosan használt építési kódokkal és ez plusz mun-
kát jelent számukra, melyet sokszor nehezen tudtak megvalósítani. A másik problé-
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ma az volt, hogy sok olyan építési tétel szerepelt a beruházásokban, amelynek nincs 
ÉNGY kódja. Ezek elszámolásával kapcsolatban mindenesetben egyedi ajánlatot 
kellett bekérni még egy vállalkozástól, hogy elszámolhatóvá váljon az adott kiadás.  
Az időkorlátok nőttek a beruházások esetében, ami az építési beruházások esetében 
kedvezően hatottak, mert a megvalósításra 3 év állt rendelkezésre. A 2008-ban be-
nyújtott támogatási kérelmek esetében az elszámolható költségeknél a gazdasági 
válság okozta hitelfelvételi lehetőség megváltozás miatt csökkentek az elköltendő 
kereten. Itt a támogatási kérelemben szereplő elszámolható költségnek az 50 száza-
lékát kellett teljesíteni a korábban alkalmazott 80 százalékos határ helyett. 
Összességében megállapítható, hogy a szerződéskötés és szerződés módosítások ki-
váltásával sokat egyszerűsödött a folyamat, de a támogatási kérelem által meghatá-
rozott belső költség korlátok teljesen kőbe vésetté váltak, amik több esetben jelentet-
ték azt, hogy a projekt összes költségébe még beleférő, de az adott tételre betervezett 
költségen felül felmerülő költségre már nem tudtak támogatási összeget igényelni, a 
még fennmaradó támogatási összeg keretből. 
 
Harmadik szakasz. Projekt pénzügyi elszámolása, jogi biztosítékok és helyszíni ellen-
őrzés. 
Ami pozitív változásként értékelhető, hogy a kifizetési kérelmek esetében a hivatal 
próbálta tartani a 90 napos határidőt, ami az esetek 80-90 százalékában meg is való-
sul. Kisebb csúszások általában az első kifizetési kérelem benyújtási időszakokban 
fordultak elő, mert nem minden esetben készültek el a hivatal részére a szükséges 
szoftverek a kérelem feldolgozásához. A kifizetések határidejének tartása a kedvezmé-
nyezettek szempontjából a tervezhetőséget és a biztonságot nagymértékben javítja.  
A kifizetési kérelmeket jellemzően egy éven belül 4 alkalommal 1 hónapon keresztül 
lehet benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtására 3 havonta nyílik alkalom. A 
benyújtásnál először nagyon lazák voltak a szabályok, amik a későbbiekben a tapasz-
talatok tükrében folyamatosan változtak. Először csak a számlák és pénzügyi teljesí-
tések adatait kellett felvezetni az adatlapokra és ezeket kellett benyújtani. A hely-
színi ellenőrzések során tapasztalt kitöltési és adat hiányosságok miatt a későbbiek-
ben be kellett nyújtani a számla és pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok máso-
latait, ami megkönnyítette a későbbi ellenőrzéseket is.  
Az AVOP és SAPARD pályázatoknál általánosan alkalmazott személyes benyújtás 
helyett minden dokumentumot postai úton kellett benyújtani. Ez sok esetben köny-
nyebbséget jelentett, de mivel az ügykezelők sokszor nehezen voltak elérhetők, így a 
kommunikációt az ügyfelek részéről kicsit nehezebbé tette.  
A jogi biztosítékok az AVOP és SAPARD programhoz képest könnyebbé váltak, mert 
nincs szükség zálogjog bejegyzésre. A támogatási összeg szabálytalanság esetén adók 
formájában behajthatóvá vált. Ez jelentős költség és időcsökkentést jelentett a pályá-
zók számára, amit egybehangzóan pozitív változásként értékeltek. 
Helyszíni ellenőrzések, és a projekt lezárás. A támogatott projektek megvalósítása 
során végrehajtott helyszíni vizsgálatok esetében 2 kategóriát alakított ki a hivatal 
az ügymenetében: a szemlét és a részletes ellenőrzést. A szemlét a kisebb értékű be-
ruházások esetében használták, amikor a számlák, a pénzügyi teljesítések, a beren-
dezések fizikai meglétét és a szükséges alap dokumentumokat (szerződések, teljesíté-
si jegyzőkönyvek, jótállási papírok és gépkönyvek) ellenőrizték. Újdonság, hogy eze-
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ket a kedvezményezetnek másolatban nem kellett benyújtani, hanem a helyszínen 
lefényképezte az MVH. Az ellenőrzés során a korábban leírtak kiegészültek a minő-
ségi bizonyítványokkal, megfelelőségi papírokkal, átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel, 
üzembe helyezési tanúsítvánnyal, szállító levelekkel és minden egyéb az AVOP ese-
tében alap dokumentumként bekért papírral. Ez a változás gyorsította az ellenőrzé-
seket és gyorsította kifizetéseket. 
Az építési beruházásokat végrehajtók új elemként számoltak be arról, hogy nem 
minden kifizetési kérelem esetében tartott az MVH helyszíni ellenőrzést, hanem 
azoknál, amelyek nem záró elszámolásként kerülte benyújtásra legtöbb esetben nem 
volt ellenőrzés. Ilyenkor papír alapon az elszámolással kellett bizonyítani a megvaló-
sítást. 
Arculati elemek. Az első szabályozás 2007-ben lépett életben, melyet a 2009-ben le-
váltott egy új arculati kézikönyv. Az új kézikönyvben már részletesen szabályozva 
vannak azok a formai elemek, melyeket meg kell jeleníteni a kötelezően használandó 
nyilvánossági táblákon vagy matricákon. Az első szabályozásnál (AVOP alapjaira 
épülve) a táblák vagy matricák akár házilagosan is elkészíthetőek voltak, mert az 
MVH közzé tett egy olyan dokumentumot, amibe csak a megfelelő adatokat kellett 
értelemszerűen beírni, majd ezt követően lehetett nyomtatni. Így a kivitelezés egy-
szerűbb volt. Az új arculati előírások teljesen eltérnek a korábban alkalmazott formá-
tól. Az első időszakban ezzel kapcsolatban az volt a legnagyobb probléma, hogy a kézi 
könyvről nem igazán tudott senki semmit, ugyanis az nem az MVH honlapján 
(www.mvh.gov.hu) jelent meg, hanem egy társoldalon, amit nem igazán ismertek, 
sem a pályázók, sem a tanácsadók. Ez a weboldal a (www.umvp.eu), ami a program-
mal és az eredményekkel kapcsolatos tájékoztató oldalként került elindításra. Kom-
munikációs hiányosságként értékelték a válaszadók ezt a problémát. 
Új elem a végrehajtás során a kötelező képzésen való részvétel. Ezzel kapcsolatban 
nagyon nehezen indult el a megvalósítás. Az első 2-3 program esetében, akik 2007- 
2008-ban megvalósították a beruházásaikat és le is zárták, nem kellett részt venni 
kötelező képzésen, mert addig nem indult meg. A képzés szervezés koordinálásával a 
VKSZI-t bízták meg, aki a különböző képzőhelyek részére biztosított lehetőséget a 
tanfolyamok számára. A pályázók azon része, ahol valósan megtartották a képzést 
pozitívan nyilatkozott róluk. A képzéseken plusz információkhoz jutottak a lebonyolí-
tással kapcsolatban, de szerintük ezt a beruházás megkezdése előtt kellene megtar-
tani. 
Az elszámolással kapcsolatos folyamat esetében pozitívan értékelik a változásokat a 
megkérdetek, de alapvetően még mindig ezzel a folyamattal kapcsolatban merül fel a 
legtöbb probléma. Ez annak is köszönhető, hogy a folyamatosan változó szabályozás 
nehezen követhető a pályázók számára, és nehezen viselik, hogyha nehezen jutnak 
hozzá az igényelt támogatási összeghez. 
A negyedik szakasz. A monitoringgal kapcsolatos tapasztalatokat és meglátásokat 
vettük számba A korábbi 2 programtól teljesen eltérő rendszerben került kialakításra 
a támogatások hasznosulásának nyomon követésére szolgáló monitoring rendszer. A 
rendszer felépítésének vannak előre mutató elemei, de összességében az adatlapon 
szereplő kérdések összetétele nehezen érthető. A kérdések nagy többsége a foglalkoz-
tatottakkal és azok esélyegyenlőségi megoszlásával foglalkozik (nő, roma, csökkent 
munkaképességű, 25 év alatti). A benyújtási időpont sem ideális (február 15-március 
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16), mert a társas vállalkozásoknak még nem állnak rendelkezésre az előző évre vo-
natkozó lezárt gazdasági eredményei. A mezőgazdasággal kapcsolatosan az előző évre 
vonatkozóan, míg a gazdasági adatokkal (SZJA bevallás, mérleg stb.) kapcsolatban az 
azt megelőző évről kell adatot szolgáltatni.  
Az első évben az adatlapokat papír alapon kellett benyújtani, majd ezt követően kez-
dődött az elektronikus átállás. Az elektronikus bevallási forma a nagyobb vállalkozá-
soknak és az elektronikus ügyfélkaput használók számára kedvez. Az informatikát 
nem használók esetében tanácsadó vagy falugazdász segítségével tudják csak a köte-
lezettségeiket teljesíteni.  
A monitoring folyamat esetében a nagyobb cégek egyértelműen pozitív változásként 
értékelték az elektronikus adatszolgáltatást, de a feltett kérdéseket és azok arányát 
negatívan minősítették. Ennek oka, hogy sok olyan kérdés szerepel, ami az adott 
fejlesztés vagy a vállalkozás szempontjából lényegtelen. Amit még pozitívumként 
emeltek ki, hogy ha több jogcím miatt is van monitoring kötelezettségük, azt egy 
adatlapon tehetik meg. 

Konklúzió 

Az UMVP-EMVA támogatási rendszer 2007-2013 időszakának ötödik évében számos 
vélemény és tapasztalat fogalmazható meg a programmal kapcsolatban. A legna-
gyobb hiányosságok az alábbi területeken jelentkeztek: 

 a tervezés területén azzal, hogy nem készült a programnak jogcímenkénti keret 
és pályáztatási időszak felosztása, ami alapján a vállalkozások célzottan tud-
nának készülni egyes jogcímek megnyitására. Ez a hatékonyság és a „legjobb 
pályázat elfogadása és a pénzösszegek leghatékonyabb felhasználása” tekinte-
tében versenyhátrányt is jelenthet az ország számára. 

 a kapcsolódó jogszabályok folyamatos változása, ami nem csak a gazdasági té-
nyezők változásának, hanem az átgondolatlan kiírásoknak is az eredménye. 

 több esetben egymásnak ellentmondó, egyes gazdasági szereplőket hátrányo-
san érintő jogszabályok megjelenése. 

 a projekt lebonyolítás területén szintén sok átgondolatlanság jellemezte a 
rendszert: legnagyobb problémákat a kiírásokkal kapcsolatban és a támogatási 
igényléshez tartozó adatlapok szerkesztésében találtuk.  

 elektronikusan benyújtható kérelmek akadtak, de ezt nem adhatták be a pá-
lyázók a telephelyükről, csak az MGSZH-n keresztül, kijelölt helyeken, ami 
sem a hatékonyságot, sem az ügyfélbarát ügyintézést nem segítette elő.  

 az adatlapok közül a legproblémásabbak a pdf formátumban készülő, menthe-
tetlen adatlapok.  

 az ÉNGY alkalmazása, mind a támogatási kérelmek benyújtásakor, mind a 
megvalósításkor jelentős nehézségeket okozott.  

 kommunikációs problémák az államigazgatásban. 
 a támogatási döntések megszületésének hossza heterogén képet mutat: a gép 

támogatások esetében viszonylag rövid 3-6 hónap, bizonyos jogcímek esetében 
azonban akár 12-18 hónap is volt. A kifizetési kérelmekhez benyújtandó doku-
mentumok száma csökkent ugyan, de az AVOP támogatásnál megszokott do-
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kumentumokkal itt is rendelkezni kell, viszont azokat csak a helyszíni ellenőr-
zés során vizsgálják.  

A monitoringgal kapcsolatban vegyes a megítélés: egyrészt pozitívum, hogy elekt-
ronikusan benyújtható és egy adatlapon minden a programon belüli jogcímre 
adatot szolgáltathatnak. Másrészt negatívumként értékeltük a feltett kérdéseket 
alapján azt, hogy az adatlapokon 2 eltérő évről kell nyilatkozni, ami ismételten az 
adminisztráció növekedésének az irányába hat. 
 
Természetesen a pályázókat a pozitív változásokkal kapcsolatban is megkérdez-
tük és a kapott válaszok alapján a következő változtatásokat emelhetjük ki: 
 A bevezetett gépkatalógus segítette a pályázókat. 
 Az előrelépések között emelnénk ki a támogatási szerződés határozattal való 

felváltását és a jelzálog bejegyzések megszüntetését, ami jelentősen gyorsította 
a döntés megszületése után a megvalósítást. 

 A kifizetések többsége 90 napon belül megvalósult, amit jelentős előrelépés az 
előző pályázati rendszerek kifizetési adatainak ismeretében. 

 
Remélhetőleg a következő 2014-2021-es időszak tervezésénél figyelembe fogják venni 
a pályázók, a pályázati tanácsadók, az agrárkamara és pályázatkezelő ügyintézők 
véleményét az ügyrend kialakításánál és támogatási kérelem benyújtási menetrend 
megalkotásánál. Nagy szükség lenne ezen meglátások figyelembevételére, mivel sok 
esetben hasznos tanácsok szerepelnek benne: gyakorlati meglátások, tapasztalatok, 
melyek segíthetik a jövőben a támogatási rendszer hatékonyságának javítását. 
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