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Állítsuk helyre közösen a vidéki élet becsületét!
Alkossuk meg együtt Nemzeti Vidékstratégiánkat,

a  magyar vidék alkotmányát  !

““

Merre menjünk?- A hosszú távú jövőkép

Mit tartalmaz a Nemzeti Vidékstratégia?

Átfogó célkitűzéseink

Miért van szükség 10 éves Nemzeti Vidékstratégiára?

A vidék 
élni akar!

•	 mert	a	XXI.	században	a	nemzet	csak	akkor	érezheti	magát	
biztonságban, ha erős vidékre támaszkodhat;

• hogy 2020-ig kézzelfogható javulás következzen be a vidék 
társadalmi és gazdasági életében;

• hogy megállítsuk az elmúlt évek döntéseinek köszönhető 
katasztrofális folyamatokat;

• hogy világos, hosszú távú jövőkép és cselekvési programok 
alapján gyors és alapvető fordulat induljon el;

• hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékinek lenni és vidéken  
élni;

• hogy a vidék az egész magyar gazdaság motorjává váljék.

• a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása;
• a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly 

helyreállítása;
• az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a 

kiszolgáltatottság megszüntetése;
• agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, 

piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás 
egyensúlyi arányának helyreállítása;

• az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok 
továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a 
környezetbiztonság növelése;

• helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó energiaellátás, 
energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése;

• a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra 
állítása;

• a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.

• támogatjuk és erősítjük a családi, kis- és közepes 
gazdaságokat;

• ösztönözzük a termelői és értékesítői szövetkezések és 
gazdatársulások létrehozását;

• visszaszerezzük helyi és export piacainkat, fejlesztjük a 
gazdapiacokat;

• mindent megteszünk, hogy a termőföld nemzeti hatáskörben 
maradjon;

• föld- és birtokpolitikánk részeként támogatjuk, hogy egyre több 
fiatal válassza a vidéki életet és gazdálkodást;

• kiemelten fontosnak tartjuk a vidéki munkahelyek megőrzését 
és gyarapítását, a vidéki életminőség javítását;

• támogatjuk a sokszínű, több lábon álló, minőségi mezőgazdaság 
kialakulását;

• helyreállítjuk a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi 
helyzetét;

• az ország népességét elegendő, egészséges és biztonságos 
élelmiszerrel látjuk el;

• megőrizzük az ország GMO mentességét;
• megvédjük helyi és őshonos állat- és növényfajtáinkat;
• felkészülünk a klímaváltozás, az éghajlati szélsőségek 

hatásaink kiküszöbölésére;
• megvédjük természeti erőforrásainkat: termékeny földjeinket, 

gazdag termál-, gyógy- és ivóvízbázisunkat, élővilágunkat, 
változatos tájainkat és támaszkodunk ezekre a páratlan 
adottságainkra;

• céljainkat a fenntartható mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
környezet- és tájgazdálkodás elvének betartásával valósítjuk 
meg;

• a nemzetközi agrárdiplomácia területén a kényszeres 
megfelelési törekvések helyett nemzeti érdekeinkből kiinduló 
kezdeményező politikát folytatunk;

• kiemelt célunk, hogy az Európai Unió Magyarországra 
jutó támogatási szintjét megőrizzük és elérjük a források 
tagországok közötti méltányosabb megosztását.

A 10 éves stratégia megalkotásával és végrehajtásával a Nemzeti 
Együttműködés Kormánya és a szaktárca a vidéki Magyarország 
egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy 
átfogó területről: az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, 
az élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről 
határoz meg célkitűzéseket és a megvalósításukhoz szükséges 
programokat.



A vidék 
élni akar!

A Nemzeti Vidékstratégia a célkitűzéseket 7 fő területen, a nemzeti stratégiai programok segítségével kívánja megvalósítani.
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Térségi komplex vidékfejlesztési programok 

Tisza-völgy komplex 
fejlesztési program 

Tanyás térségek fejlesztési 
programja  

Homokhátság program Cserehát program Ormánság program  Kárpát-medencei vidékfejlesztési 
együttm ködések programja 

Természeti értékek vé-
delme, fenntartható ter-

mészeti er forrás és 
tájgazdálkodás 

Vidéki környezet-min ség Föld- és birtokpolitika Fenntartható agrárszer-
kezet- és termeléspolitika 

Hozzáadott érték növelés, 
biztonságos élelmiszerellátás, 

biztonságos piac 

Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki szellemi és fizikai 
infrastruktúra, életképes 
vidéki települések, helyi 

közösségek 

Stratégiai területek 

Talajvédelmi program 

Természeti értékek, terüle-
tek, ökoszisztéma szolgálta-
tások védelme és helyreállí-
tása

Vízkészlet- és vízmin ség-
védelmi program 

Környezetbiztonsági prog-
ram

Szennyvíz program 

Ivóvízvédelmi program 

Hungarikum program 

Helyi, regionális élelmi-
szer-feldolgozás program 

Ökológiai gazdálkodás program 

„Kert-Magyarország” kertészeti 
program

Föld- és birtokrendezési 
program 

Földhasználati szerke-
zetátalakítási, tájgazdál-
kodási program 

Demográfiai földprogram, 
„fiatal gazda életpálya-
modell” 

Növényi fehérjeprogram 

Oktatás, szakképzés, kör-
nyezeti nevelés 

Nemzeti lovasprogram  

Halászati program 

Kézm ves program 

Falusi, tanyai vendéglá-
tás program 

Vidéki kulturális és épített 
örökség program 

Egészséges közétkezte-
tési program 

Szociális földprogram Gyepre alapozott és shonos 
állattartási program 

Génmeg rzés, biológiai alapok 
fejlesztése program 

Nemzeti erd program

Országos és nemzetközi 
élelmiszer-feldolgozás 
program 

Helyi élelmiszer-
feldolgozás, helyi piac és 
élelmiszerellátási prog-
ram

Agrármarketing, bel- és 
külpiaci program 

Komplex helyi (térségi) 
vidékfejlesztési (energia-
ellátási) program 

Népf iskolai szaktanács-
adás, feln ttképzés 

Modellgazdaságok, tájköz-
pontok, szaktanácsadási 
rendszer 

K+F infrastruktúra rekonst-
rukció program 

Területi vízgazdálkodási 
program 

Ásványi nyersanyag és 
energiaer forrás-
gazdálkodási program 

Települési vízgazdálko-
dás 

Zöldterületi rendszer 
fejlesztése, helyi termé-
szeti értékek védelme 

Hulladékgazdálkodási 
program 

Leveg min ség-védelmi 
és zajterhelés csökkenté-
si program 

Üzemszabályozási 
program 

Ártéri tájgazdálkodás program

Védett és érzékeny természeti 
területek gazdálkodási programjai 
(MTÉT, Natura 2000) 

Helyi szövetkezetek, 
helyi pénz programok  

Falufejlesztés, vidéki 
települések infrastrukturális 
fejlesztése 

Ellen rzött élelmiszerlánc 
program 

Tudatos fogyasztó és 
vásárló program 

Vadgazdálkodási program 

Árvízvédelmi  program 

Állattenyésztés-fejlesztési program 

Nemzeti stratégiai programok 


