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Magyar Vidékért Kft.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megye

� Magában foglalja 
• a mezőgazdaság fejlesztését (környezet védelme, technológiák 

korszerűsége, beruházások)
• az infrastruktúra fejlesztését (nem elmaradott, hanem élhető települések –

energia; közlekedés, telekommunikáció)
• közösségfejlesztést (alkalmasabbá válnak arra, hogy a kellemetlen és 

változó világ helyi vonatkozásaival együtt éljenek vagy valamennyire 
irányítsák azokat.)

• és a szociális problémák kezelését. (személy/csoport nem tudja 
problémáját megoldani, külső segítségre van szükség)

A vidékfejlesztés középpontjában (1) az ember, (2) és a helyi közösségek 
állnak. 

Jelezve ezzel két dolgot: 
- hogy az alapvető célkitűzés:
a vidéken élő emberek életminőségének növelése, a vidéki települések 
népességmegtartó képességének erősítése

- a helyi közösségek, a helyi szereplők aktív részvételének 
elengedhetetlen szükségessége a vidékfejlesztési programok 
megfogalmazásában és megvalósításában egyaránt.
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o A mezőgazdasági szaktanácsadás olyan 
szolgáltatás
o amely oktatással támogatja a gazdálkodókat a 

termelési folyamatok fejlesztésében

oelősegítve ezzel a gazdálkodók 
életszínvonalának növelését 

o a vidéki élet társadalmi megítélésének javulását.

�A 2 legfontosabb elem 
• az életszínvonal növelése,

• amit oktatással és a hatékony gazdálkodási 
módszerek átadásával kívánnak elérni
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�Az ember (minden beruházást, fejlesztést, 
építést ő fog megcsinálni)

egyén  /  családja    /    közössége         
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� Megyénkben:
• 50.000 őstermelő

• 56%-a a gazdálkodóknak csak és kizárólag 
növénytermesztéssel foglalkozik

• 40% folytat vegyes gazdálkodást

• 4% folytat állattenyésztést

• Gazdasági társaságok száma nő, és értékesítik termékeiket

• Az egyéni gazdaságok száma csökken, a területek bérbe adása 
és a gazdálkodási forma váltás miatt. (27% termel csak 
értékesítésre)

• Az összes foglalkoztatott 4,2%-át foglalkoztatja a mezőgazdaság 
megyénkben (országos átlaghoz képest magas)

• A gazdálkodók 55%-a 54 év feletti

• Területek szétaprózottsága jellemző
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�Munkaerő biztosítása a mezőgazdasági 
munkákban, idénymunkákban (egyedül van 
a gazda)

�Alapvető információ hiány (tájékoztatás)
• Jogszabályok

• Lehetőségek forrásbevonásokra

� Jövedelempótlók a támogatások és még 
meg is szűnnek…

�Piaci értékesítési gondok (ezért beszűkülő

termelési sokrétűség)
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�Önálló legyen e  a gazda, önálló 
(támogatás, tanácsadás nélküli) 
termeléssel, feldolgozással, értékesítéssel

�Vagy bízzon integrációban szövetkezetben? 
(bizalomhiány)

�Cél, elősegíteni a gazdálkodónál az olyan 
integrációt, melyet maga választott, maga 
járult hozzá a kialakításához (önálló akarat, 
döntés alapján), és függetlenedhet külső
körülményektől…
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� Komplex rálátás a mezőgazdaság helyzetére az Eu-n belül
� A szaktanácsadónak rendelkeznie kell egy képpel, (saját 

tapasztalat, hazai és külföldi kitekintés) az ideális állapotról a 
gazdaság állapotát tekintve, figyelembe véve

• A gazdálkodó szándékait az Ő jövőjét tekintve

• Meglévő adottságokat (talaj adottságok, piac, 
erőforrások)

• Fejlesztési lehetőségek
� Orientálni a gondolkodást de a megvalósítás 

tevékenysége már a gazdálkodóé (egyetértést és 
hajlandóságát szükséges elérni)

� A szaktanácsadó (a gazdával együtt) végső célja: 
életképesség elérése, gazdaságra vetítve magasabb 
termelési érték elérése , őstermelésből vállalkozóvá válás.2015.07.17.
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� Képzés
• Alapképzés
• Termékfeldolgozás
• Vállalkozási ismeretek
• Kistermelői élelmiszer feldolgozás

� Szaktanácsadás
• Támogatás igénylések (jövedelem pótlók)
• Orientáció a közösségépítés, közös értékesítés, összefogás irányába 

(Szövetkezet)
• Technológiai ismeretek átadása:

� Külföldi tapasztalatok 
� Helyi mg-i szereplőkkel való együttműködés (Tészek, Kutatóintézetek, Faiskolák)

• Jövőben:  REL, Gazdálkodói marketing, Településmarketing, K+F
� Pályázatok - beruházások

• Fiatal gazdák indulásának elősegítése
• Beruházások (ültetvény, gép, eszköz, épület felújítások, építések)
• Tanyafejlesztések (feldolgozás, fejlesztés, élhetőség)
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Alapvető problémák Megoldási alternatíva

Gazdálkodói technológiai információ 
hiány

Gazdálkodó képzése

Munkaerőbiztosítása a mezőgazdasági 
munkákban, idénymunkákban (egyedül van a 
gazda – gát a fejlődésben, növekedésben)

Merjen munkaerőt vállalni
Tudjon kit alkalmazni : Munkaerő képzése

Alapvető információ hiány:
Jogszabályok ismeretére
Termelési technológia (mi és hogy)

Szaktanácsadás

Alapvető információ hiány
Lehetőségek forrásbevonásokra

Támogatások lehívása, mint forrás
Pályázatok forrás bevonása

Jövedelempótlók a támogatások és még 
meg is szűnnek…

Gazdaságok felkészítése 2020 utánra
Versenyképesség
Diverzifikáció

Piac

Önálló érdekérvényesítés szervezetei 
által (használja!!!)

Termékfeldolgozás, 
REL,  Helyi termelői piacok
Szövetkezetek
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A cél:  
- a szociális és jövedelempótló források 

szükségességétől függetlenedni
- gazdálkodói – közösségi önállóság elérése

- technológiai korszerűség – ár versenyképesség 
(inputanyag választás, öntözés, tárolás)

- technológiai korszerűség – minőségi 
versenyképesség (piacképesség)

- értékesítési önállóság – önálló, közösségi 
értékesítés
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