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1. A tárca főbb területei a 2010 utáni új kormányszerkezetben 

A Vidékfejlesztési Minisztérium több nagy szakterületet egyesít magában. 

Nemcsak vidékfejlesztéssel, hanem az élelmiszerlánc-felügyelettel, a 

környezetvédelemmel, agrárgazdasággal kapcsolatos kormányzati intézkedések is 

a Vidékfejlesztési Minisztériumban születnek. 

A Vidékfejlesztési Minisztériumot Fazekas Sándor vezeti, az egyes 

szakterületek - az agrárgazdasággal kapcsolatos ügyek, a környezetügyek, az 

élelmiszerlánc- felügyelet és agrárigazgatás, a vidékfejlesztés - élén pedig 

államtitkárok állnak. 

A minisztérium fő célkitűzése a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás, a 

többfunkciós mezőgazdálkodás, a vidékfejlesztés, valamint a biztonságos és 

minőségi élelmiszerellátás megteremtése. 

A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából a vidéki közösségek 

életminőségének javítása, az agrár- és élelmiszer-gazdaság és a vidékgazdaság 

versenyképességének növelése alapfeltétel, amelyhez egyaránt szükség van a 

vidéki, a helyi gazdaság és társadalom megerősítésére, és a munka- és 

megélhetési lehetőségek szélesítésére. 

Az elmúlt időszak természeti katasztrófái kapcsán a vízkárelhárítást illetve víz- és 

vízgyűjtő-gazdálkodást szolgáló programok, rendszerek és intézmények központi 

irányításának fejlesztése létfontosságú, de a környezet védelme, a természeti 

kincseink megőrzése is kiemelt feladat. 

A fenti célok csak akkor teljesülhetnek, ha az adott terület szakmai, kutatási 

területeit fejlesztjük. Ez magában foglalja a szellemi infrastruktúrát jelentő 

kutatást, innovációt ugyanúgy, mint a szakoktatás, a felnőttképzés feltételeinek 

megteremtését és irányítását. A megfelelő jogszabályi háttér, az egyes 

szakterületek viszonyainak ésszerű és naprakész szabályozása szintén alapvető 

feltétel. 
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A fejlődés másik útja a külkapcsolatok ápolása a szakterületek képviselőivel, a 

tapasztalatok kicserélése és ezzel párhuzamosan a társadalmi párbeszéd 

kiszélesítése. 

A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja 

annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési 

szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan 

figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. A Vidékfejlesztési Minisztérium 

közigazgatási államtitkára Farkas Imre. 

A parlamenti államtitkár felel a tárca parlamenti és társadalmi kapcsolataiért, 

segíti a miniszter országgyűlési képviseletét, irányítja a pártközi valamint a 

szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel történő egyeztetéseket. Felel a tárca 

stratégiai szintű programjainak kidolgozásáért és közreműködik a 

Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság munkájában. Felügyeli a mezőgazdasági 

kutató, szakképző és közművelődési intézmények munkáját és ellátja a 

biodiverzitással és génmegőrzéssel összefüggő feladatok irányítását. A 

minisztérium parlamenti államtitkára Budai Gyula.  

Az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság többek között az agrárágazat 

külgazdasági, foglalkoztatási és reálgazdasági folyamatainak elemzéséért, 

értékeléséért, ágazatpolitikai döntések közgazdasági megalapozásáért felel. Az 

Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárságot Czerván György vezeti. 

Az Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság 

teljes körű tevékenységet lát el a nemzetközi kereskedelem, nemzetközi és EU 

kapcsolattartás, állategészségügy, állatvédelem, növény-egészségügy, 

növényvédelem, növényi termékek, parlagfű probléma és ökológiai gazdálkodás 

területein. Ellátja továbbá az élelmiszerágazat kormányzati képviseletét, valamint 

felel a szakszerű gazdálkodás érvényesítéséért és a szakmai irányításért. Az 

államtitkárságot Kardeván Endre vezeti. 

A Környezetügyért Felelős Államtitkárság érvényesíti a környezetvédelmi 

szempontokat a törvényhozásban, a gazdasági és a mindennapi életben is. 

Támogatja a kutatásfejlesztést, illetve növelni kívánja a vízügy és 

környezetvédelemi oktatás színvonalát. A Környezetügyért Felelős 

Államtitkárságot Illés Zoltán vezeti. 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag
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A Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság és szervezeti egységeinek legfőbb 

feladata, hogy végrehajtsák az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

célkitűzéseit, valamint, hogy rendelkezzenek az uniós pénzügyi források 

társfinanszírozással történő felhasználásáról a 2007–2013-as programozási 

időszakban. A Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságot V. Németh Zsolt 

vezeti. 

 

2. A tárca helye szerepe a kormányzati munkamegosztásban, a 
tárca stratégiai jellegű céljai, feladatai  
 

A 2010-es kormányprogram egyértelműen, és jelentőségének megfelelő nagy 

terjedelemben foglalkozik a tárca feladataival, világosan kijelöli helyét a 

kormányzati munkamegosztásban. A munka, az otthon, a család, az egészség és a 

rend  a Nemzeti Együttműködés Rendszerének szilárd pillérei - fogalmazza meg a 

kormányprogram, majd a tárca feladatait taglalva többek között a következőket 

írja:  

 

„A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. 

Olyan fejlesztések és beruházások szükségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy jó 

minőségű, egészséges magyar élelmiszerrel lássuk el a hazai piacot. Fontos a 

helyi kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozó üzemek 

belső és uniós forrásokra támaszkodó fejlesztése . Meg kell teremteni a helyben 

termelt, illetve ott előállított élelmiszerek közvetlen értékesítésének biztonságos 

és gazdaságos feltételeit . El kell érni, hogy a nemzeti kiutat jelentő 

hungarikumaink kiemelt védelemben és támogatásban részesüljenek. A 

hungarikumok megtartása, leltározása és méltó támogatása nemzeti ügy, 

elsőrendű kormányzati, állami és társadalmi feladat… 

…Egymillió munkahelyet akarunk megteremteni, ehhez olyan változásokat kell 

elindítani az intézményrendszerekben és a társadalomban, amelyek képesek az 

egyes programok erejét megtartani és felerősíteni. Együtt kell kezelni a 

társadalmi-gazdasági defektusokat, miközben olyan változásokat kellenek, 

amelyek megteremtik az alapjait a vidék felemelkedésének. A vidéken élőket - 

különösen a vállalkozásokat - segíteni kell, hogy munkahelyeket tudjanak 

teremteni.  

A mezőgazdaság területén segíteni kell a vállalkozásokat abban, hogy az 

értékesítési láncba bekapcsolódjanak, valamint a feldolgozóipar is rájuk 
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épülhessen. Az iparfejlesztés alapja a megfelel ő infrastruktúra kialakítása: 

alapvetően az adott térség erőforrásaira, versenyelőnyeire építkezve lehet 

fejleszteni az adott térségben található vállalkozásokat ( a mezőgazdaságra épített 

feldolgozóipar vagy borút: turizmus és mezőgazdaság összekapcsolása).  

Közmunka keretében kell lehetőségeket biztosítani a romáknak valamint a 

szakképzetlen munkavállalóknak a megélhetésre az építőiparban, a 

mezőgazdaságban.” 

 

A tárca stratégiai céljai, feladatai  
 

Magyarország Kormánya kiemelt hangsúlyt helyez a magyar vidékre, egyik 

legfontosabb feladatának tekinti a vidéki élet minőségének javítását, a vidék 

népességmegtartó és foglalkoztatási erejének növelését. A XXI. századi 

kihívásoknak megfelelni tudó, élhető vidék megteremtéséhez átfogó vidék- és 

agrárpolitikai fordulatra van szükség. Ennek jegyében a Vidékfejlesztési 

Minisztérium elkészítette, és a Kormány elfogadta a 2012-2020 közötti időszakra 

szóló Nemzeti Vidékstratégiát. A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a vidéki 

térségeink nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a 

fenntarthatóságot és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján 

kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok 

elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit.  

 

A tárca olyan integrált vidékfejlesztési programot kíván megvalósítani, amely 

elősegíti a minőségi mezőgazdaság kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő 

természeti adottságaihoz és gazdálkodási tradícióihoz. Az agrárszerkezet- és 

termeléspolitikának a többfunkciós mezőgazdaság minőségi termelési, élelmezési 

és élelmiszerbiztonsági, energetikai, környezetbiztonsági és foglalkoztatási céljait 

kell szolgálnia. 

 

Kiemelt cél a vidék foglalkoztatási képességének és készségének javítása, a saját 

földjén gazdálkodó, környezetére, a vízkészletre, a föld termőképességének 

megóvására, a termelés diverzifikációjában és a kapcsolódó szolgáltatásokban 

üzleti lehetőséget látó gazdálkodói réteg megerősítése. További cél, hogy a 

fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdasági tevékenységben, a 

vidéken maradásban. A Stratégia céljainak elérése érdekében a hazai partnerekkel 

való együttműködés mellett a tárca aktív agrárdiplomáciai tevékenységet is 

folytat. 
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A Nemzeti Vidékstratégia céljainak eléréséhez, programjainak végrehajtásához 

szükséges eszközöket és intézkedéseket a Darányi Ignác Terv foglalja keretbe.  

 

A Terv alappillérei, fő intézkedési területei: 

 

 a jogszabályi környezet megújítása, életszerűvé tétele; 

 hatékony, ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer kialakítása; 

 szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása; 

 uniós és hazai társfinanszírozású programok kidolgozása és indítása; 

 nemzeti finanszírozású programok kidolgozása és indítása. 

 

Vidékfejlesztés 

 

A vidéki, mezőgazdasági foglalkoztatás javítását, a mezőgazdaság és az erdészet 

versenyképességének növelését, az élelmiszertermelés, feldolgozás és értékesítés 

fejlesztését, a vidéki környezet és a termőföldek minőségének megőrzését, a 

vidéki települések megújítását, a vidéki közösségek megerősítését, valamint a 

vidéki gazdasági tevékenységek diverzifikálását segíti támogatásaival a korábbi 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyébe lépett Darányi Ignác 

Vidékfejlesztési Program. A tárca – a kormányzati célokkal összhangban – 

kiemelt feladatának tekinti a támogatási rendszerek egyszerűsítését, a hivatalok és 

hatóságok szolgáltató, ügyfélbarát jellegének erősítését, a vállalkozások és a 

lakosság adminisztrációs terheinek csökkentését. Ennek szellemében a Darányi 

Ignác Vidékfejlesztési Program végrehajtásának gyorsítása, hatékonyabbá tétele 

érdekében az elmúlt időszakban jelentős szervezeti és szabályozási módosítások 

történtek, amelyek nemcsak a rendszer ügyfélbarát és átlátható működési jellegét 

erősítették, hanem különböző átalakításokkal és jogszabályokkal gyorsításra 

sarkallták a támogatási intézményrendszert is.  

A tanyai gazdálkodás megújítása, értékeinek megmentése és a tanyai életmód 

hátrányainak csökkentése érdekében a tárca Tanyafejlesztési Programot 

dolgozott ki, amely 2012-ben is folytatódik.  
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Agrárgazdaság 

 

Az Európai Unió agrárpolitikai célkitűzéseit szem előtt tartva a tárca elkötelezett 

a magyar gazdák érdekeinek védelme mellett. Az eredményes agrárgazdaság 

megteremtését szolgálja az agrárfinanszírozás elősegítése, a gazdák 

agrártámogatásának biztosítása és a gazdákkal, termelői szervezetekkel való 

jobb és hatékonyabb kapcsolattartás.  

 

A tárca kiemelt célja a mezőgazdasági foglalkoztatás javítása. Ezt szolgálja az új 

kedvezményes finanszírozási konstrukciók bevezetése (pl. Agrár Forgóeszköz 

Vis Maior Hitelprogram, MFB Agrár Forgóeszköz Hitel, Agrár Széchenyi Kártya 

Folyószámlahitel). Mindez segíti a magas élőmunka igényű, munka-intenzív 

zöldség- és gyümölcs kultúrákat éppúgy, mint az élőmunka lekötés és hozzáadott 

érték növelés szempontjából értékes állattenyésztést.  

 

Az állattenyésztési ágazat helyzetének stabilizálása a támogatási rendszer fontos 

célja. Így a tárca fejleszti a nehéz helyzetben lévő magyar sertéságazatot, melyre 

külön intézkedési terv készült. Az intézkedések egy jelentős részének 

megvalósítását a tárca már megkezdte, sok esetben azonban további szabályozási, 

támogatáspolitikai és hatósági intézkedésekre van szükség. A súlyos gazdasági és 

szociális feszültségekkel terhelt többi ágazat esetében a szerkezetátalakítási 

programok (pl. kérődző, dohány, zöldség-gyümölcs) kibővítése és különleges 

támogatások (pl. rizs) bevezetése segíti a gazdálkodókat.  

 

2012. január elsejével életbe lépett az új kockázatkezelési rendszerről szóló 2011. 

évi CLXVIII. törvény. Az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két 

pilléren nyugszik, melyek együttes működésével a termelők a jelenleginél jóval 

szélesebb körű védettséget élvezhetnek a kedvezőtlen időjárási jelenségekkel 

szemben. 

 

A tárca fontos feladata a földmoratórium feloldásáig a birtokviszonyok rendezése 

és a felkészülés a teljes körű liberalizációra. A gazdák földhöz jutása érdekében a 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet eddig 34 ezer hektárnyi földterületre hirdetett 

meg haszonbérleti pályázatokat. A programmal a tárca a helyi családi 

gazdaságokat, kis- és közepes családi vállalkozókat támogatja.  
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Biztonságos élelmiszerellátás 

 

A tárca prioritásként kezeli a biztonságos és növekvő arányú hazai 

élelmiszerkínálat megteremtését, a magyar mezőgazdasági alapanyagok és az 

abból készült élelmiszertermékek hazai piacokon való térnyerésének elősegítését, 

a hazai piac visszaszerzését. Kiemelt cél a fogyasztók védelme, az egészséges, 

kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerek elérhetősége, és az ehhez szükséges 

feltételek megteremtése. Az élelmiszerlánc-biztonságot fenyegető kockázatok 

feltárásához és megelőzéséhez, a csalások és élelmiszerhamisítások 

felderítéséhez, illetve azok hatékony szankcionálásához meg kell erősíteni az 

élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság jogosítványait.  

 

Az intézményrendszer átalakítása jegyében a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal összeolvadásából 2012. 

március 1-jével létrejött egy erős, szakmai-tudományos alapokon működő, 

transzparens új intézmény, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az új 

hivatal legfontosabb céljai közé tartozik, hogy a környezetet, a gazdálkodást vagy 

az emberi egészséget veszélyeztető események megelőzése, a korlátozott 

erőforrások optimális felhasználása érdekében egy, a költséghatékonysági elveket 

figyelembe vevő, EU- konform, az egész élelmiszerláncon végigvonuló 

kockázatelemzési rendszert alakítson ki és működtessen.  

 

A minőségorientáció ösztönzését, a fogyasztói minőségtudatosság növelését és a 

magyar termékek népszerűsítését szolgálja a Magyar Élelmiszerkönyv 

felülvizsgálata. A hungarikumokról szóló törvény megalkotásával a cél a nemzeti 

értékek hazai és nemzetközi felkutatása és számbavétele nyomán a nemzeti 

értéktár létrehozása. 

 

Erdészet, halászat, vadgazdálkodás 

 

Az erdőgazdálkodás terén a tárca célja az erdők fenntartását, közcélú funkcióinak 

biztosítását, az erdővagyon bővítését és az erdő biológiai sokféleségének és 

természetességének megőrzését szolgáló szabályozási és támogatási rendszer 

működtetése. A vadgazdálkodás területén alapvető feladat a vadállomány 

fennmaradásának és fenntartható hasznosításának hosszú távú biztosítása a 
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gazdálkodási tevékenységek és természetvédelmi célok közötti összhang 

megteremtésével.  

 

Az adminisztrációs terhek csökkentése, illetve a mikro- és kisvállalkozások 

segítése érdekében módosult a hazai halfogyasztás növelését célzó Halászati 

Operatív Program beruházási támogatásainak szabályozása. A program 

keretében megvalósuló ágazatfejlesztési támogatások a magyar halászat és 

haltermelés főbb problémáinak megoldását segítik. 

 

Genetikai erőforrásaink megőrzése 

 

A tárca célja a mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony 

megőrzése, a termelés folyamatosságát biztosító biológiai alapok genetikai 

változatosságának fenntartása, és a génmódosított szervezetektől mentes 

mezőgazdaság kialakítása. A génbankokban őrzött őshonos, régi és 

veszélyeztetett fajtáink adják az alapot új, a hazai viszonyokhoz jól 

alkalmazkodó, gazdaságosan termeszthető fajtáink nemesítéséhez és 

elterjesztéséhez a köztermesztésben. A hazai génbank hálózat helyreállítása 

érdekében megalakult a Növényi Diverzitás Központ, valamint a 

Kisállattenyésztési Kutató Intézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ. 

 

Környezetvédelem 

 

A tárca kiemelt környezetvédelmi feladata a levegő- és zajszennyezettség 

csökkentése, a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése, illetve az egyes 

környezetvédelmi beruházások – melyek egyúttal gazdaságösztönző erőt is 

jelentenek – támogatása. A környezetvédelem területén olyan szabályrendszer 

kialakítása szükséges, amely elősegíti a környezetkárosító cselekmények 

megelőzését, csökkentését, illetve megszüntetését, valamint bekövetkezésük 

esetén megfelelő hátterül szolgál a szankcionálásra (pl. hatósági munka 

megerősítése, önkéntes eszközök fejlesztése).  

 

Ezen célokkal összhangban megújult a környezetvédelmi termékdíjról szóló 

törvény, és az Országgyűlés jelenleg tárgyalja a hulladékról szóló törvényt. A 

termékdíj törvény célja, hogy a termékdíj-köteles termékekből képződött 

hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam és így a 
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társadalom érdekeit lényegesen kedvezőbb feltételekkel szolgáló módon 

alakuljon át, és fejlődjön tovább. A termékdíj törvény fontos törekvése, hogy a 

gyűjtés és hasznosítás mértéke emelkedjen. Az új struktúra kiépítését szolgálja az 

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség megalapítása. A hulladékról szóló 

törvény megalkotásának célja az erőforrás-felhasználás negatív környezeti 

hatásainak csökkentése, a szennyező fizet elv és az életciklus-szemlélet 

érvényesítése, továbbá egy hatékonyabb szankciórendszer alkalmazása.  

 

A tárca háttérintézményeként létrejött a Nemzeti Környezetügyi Intézet. A 

környezetvédelmi és a foglalkoztatási célok összehangolását szolgálja a Nemzeti 

Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megalkotása és a 

környezettechnológiák hazai elterjesztésének ösztönzése.  

 

Természetvédelem 

 

Alapvető cél a védett természeti területek állapotának megőrzése és javítása, de 

emellett fontos a védett természeti területeken kívül is megőrizni és helyreállítani 

a biológiai sokféleséget, fenntartani a vidéki területekhez kötődő táji értékeket. 

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada tartozik közvetlenül 

mezőgazdasági művelés alatt álló területekhez, illetve erdőkhöz és 

fenntartásukban kiemelt szerepe van a tájgazdálkodásnak. A biológiai sokféleség 

megőrzésében fontos a helyi tájfajták újbóli elterjesztése és az ősi magyar 

háziállatfajok és fajták természetes helyén való megőrzése. 

 

A tárca kiemelt feladatának tekinti a Natura 2000 területek fenntartását. A 

nemzeti park igazgatóságok részvételével folyik a fajmegőrzési tervek és 

fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az élőhely rekonstrukciók 

megvalósítása. Fontos az élettelen természeti értékek védelme. Kiemelt feladat a 

nemzeti parkok természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az 

értékőrzés elsődlegessége mellett a természetvédelmi vagyonkezelési 

tevékenységük ellátása, különös tekintettel az agrár-környezetgazdálkodási 

programok megvalósítására, a természeti értékek bemutatására, és az 

ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítésére. 
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Vízügy 

 

A Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében foglalt intézkedések 

végrehajtásával a tárca célja vizeink jó állapotának és fenntartható 

használatának elérése. A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi 

készleteinek védelme stratégiai szintű feladat, hiszen a hazai lakosság 

ivóvízellátása döntően (97%) e forrásból történik. Az Ivóvízbázis-védelmi 

Programot EU-s és hazai források biztosítják. 

 

Folytatódik az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Szennyvízelvezetési- 

és tisztítási Megvalósítási Program ütemezett megvalósítása. Több százmilliárd 

Ft-os ráfordítással több mint  30%-al nőtt a csatornázás, a szennyvíztisztítás és 

iszapelhelyezés a nemzeti fejlesztési program 2002. évi indulásához képest. Az 

Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása az egészséges ivóvízzel hozzájárul a 

közegészségügyi helyzet javításához és a településfejlesztési célok 

megvalósításához.  

 

A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával, a közmunka program 

irányításának hatékonyabbá tétele érdekében átalakítottuk a vízügyi igazgatás 

szervezetrendszerét. A Közfoglalkoztatási Program eredményes végrehajtása 

érdekében 2012-től a vidékfejlesztési miniszter felelős a vízgazdálkodásért, a 

belügyminiszter pedig a vízügyi szervek irányításáért.   

 

Kutatás, oktatás 

 

A Nemzeti Vidékstratégia kiemelten foglalkozik a kutatási tevékenységek 

fejlesztésével. Fontos stratégiai cél az agrár- és környezettudományi 

kutatóintézeti hálózat helyreállítása és tájközpontú, regionális fejlesztése. A 

Stratégia célul tűzi a megfelelő szakember ellátás biztosítását, és ennek 

érdekében a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzés, valamint a 

felnőttképzés intézményrendszerének helyreállítását, egységes hálózattá 

fejlesztését is. További fontos feladat a környezeti oktatás, nevelés fejlesztése. 
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2011: mezőgazdaságunk húzóágazat 

Tavaly jó évet zárt a magyar mezőgazdaság: az előzetes adatok alapján az ágazat 

teljes kibocsátása 29 százalékkal, 2000 milliárd forinttal nőtt. A bruttó 

hozzáadott érték 48 százalékkal, a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó 

vállalkozói jövedelem pedig 75 százalékkal volt magasabb, mint 2010-ben.  

A jó mezőgazdasági terméseredményeknek jelentős szerepe volt abban, hogy 

1,4%-kal nőtt a hazai GDP 2011. IV. negyedévében. A növekedés húzóágazata a 

mezőgazdaság volt. A gazdaság teljesítménye 2011-ben 1,7%-kal bővült,  

nagyobb volt, mint az Európai Unió 1,6%-os vagy az eurózóna 1,5%-os átlaga.  

A magyar mezőgazdaság hagyományosan a nemzetgazdasági GDP  3 - 4%-át 

állítja elő – ez az uniós átlag kétszerese . A teljes agrobiznisz - ide tartoznak a 

gazdálkodót kiszolgáló, a mezőgazdaság számára alapanyagokat előállító 

iparágak és a termelő javait fogadó, azok feldolgozásával foglalkozó ágazatok - 

pedig a hazai gazdaság 15 %-át teszi ki.  

Élénk forgalom jellemezte a mezőgazdasági termékek kereskedelmét.  

Az uniós csatlakozás óta tavaly volt a legnagyobb az agrárexportunk, 6,2 

milliárd eurós kivitelt sikerült elérni a 3,8 milliárdos behozatallal szemben. 

Az export 17,5 százalékkal, az import 15,5% százalékkal nőtt az előző évihez 

képest. Agrár-külkereskedelmi egyenlegünk az export növekedésének 

köszönhetően 21%-os javulást mutat. Ez az egyenleg a nemzetgazdasági 

egyenleg 35%-át tette ki, ami nemzetgazdasági szinten meghatározó.. 

Új piacok nyíltak meg a magyar mezőgazdaság előtt: elsőként említendő 

Oroszország, ahová az előző évinél 21%-kal több terméket – elsősorban 

gyümölcsöt, zöldséget, élelmiszeripari készítményeket - exportáltunk. A magyar 

agrárdiplomácia kiemelkedő sikere, hogy alig három hónapos tárgyalássorozat 

alatt sikerült elérni, hogy 126 magyar húsüzem és három tejfeldolgozó kapott 

orosz piacokra érvényes exportengedélyt. Az előző kormány idején mindössze 

harminc ilyen cégünk volt. Az Algériába, Kazahsztánba, Kínába és Szaud-

Arábiába irányuló mezőgazdasági kivitelünk is erőteljes növekedésnek indult.  

Az új mezőgazdasági gépek vásárlására fordított összeg 2011-ben 83 százalékkal 

nőtt az előző évhez mérve. Tavaly a mezőgazdasági gépberuházások értéke 
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meghaladta a 78 milliárd forintot. Alkatrészekre ugyanezen időszakban 34,8 

milliárd forintot költöttek a gazdálkodók, ez 19 százalékkal több az előző évinél. 

A gazdasági teljesítményen túl a mezőgazdaság komoly szerepet tölt be a 

foglalkoztatásban is. A tavaly nyáron életbe lépett, új egyszerűsített  

szabályoknak köszönhetően egy év alatt duplájára bővült az e körben 

foglalkoztatottak száma. Míg például tavalyelőtt júliusban 254 ezer idénymunkást 

jelentettek be a mezőgazdasági és idegenforgalmi vállalkozások, addig a múlt 

évben ennek a dupláját, 512 ezret.  

A Nemzeti Vidékstratégiának és végrehajtási programjának, a Darányi Ignác 

Tervnek köszönhetően idén további eredményekre számíthatunk a 

növénytermesztés – állattenyésztés egyensúlyának javításában. Ennek biztató 

előjele, hogy növekedésnek indult a szarvasmarha állomány, elkészült a 

sertésstratégia, és különleges támogatási rendszer segíti a juh-és kecsketartókat. 

A tárca 2012-es költségvetése 709 milliárd forintot tesz ki. Ebből az 

agrártámogatásokra 626 milliárd forint jut. A támogatás összegéből a 

nemzeti támogatás 124 milliárd forint.  

3. Jogszabályalkotás, kapcsolat a törvényhozással, a tárca 
feladatai az Országgyűlésben 
 

 

Az Országgyűlés kormányzati ellenőrző funkciójának gyakorlása során 

interpellációt, kérdést (írásbeli és szóbeli), valamint azonnali kérdést nyújthatnak 

be az országgyűlési képviselők a kormány tagjaihoz. A napirenden nem szereplő, 

országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben az országgyűlési 

képviselőknek lehetőségük van napirenden kívüli felszólalásokra is.  

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium vezetői a kormányváltás óta eltelt időszakban az 

Országgyűlés plenáris ülésein 34 interpellációra, 72 szóbeli kérdésre, 68 azonnali 

kérdésre adtak választ és 51 alkalommal kértek szót napirenden kívüli 

felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából. 2010. május 14. óta az 

országgyűlési képviselők által a vidékfejlesztési miniszterhez benyújtott írásbeli 

kérdések száma 458. 
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Az alábbi táblázat a vidékfejlesztési miniszterhez 2010. május 14. és 2012. 

március 27. között benyújtott interpellációk, szóbeli, írásbeli kérdések, azonnali 

kérdések és napirenden kívüli felszólalások összesítését mutatja: 

 

 Kormány-

pártok 

Ellenzéki pártok Függet-

len 

képvi-

selő 
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Interpelláció 11 4 15 18 21 6 45 1 34 61 

Szóbeli 

kérdés 

25 5 30 18 12 12 42 - 55 72 

Írásbeli 

kérdés 

11

1 

4 11

5 

215 40 11 266 77 - 458 

Azonnali 

kérdés 

15 4 19 12 11 27 50 - 68 69 

Napirenden 

kívüli 

felszólalás 

17 5 22 3 16 10 29 - 51 51 

 

 

A tárca tevékenysége, a Kormány, valamint az országgyűlési képviselők által 

benyújtott előterjesztések az Országgyűlés több bizottsága előtt is szükségessé 

teszik a jelenlétet a tárca részéről. A minisztérium feladatköréből adódóan a 

Mezőgazdasági bizottság és a Fenntartható fejlődés bizottsága, valamint ezek 

albizottságai ülésén vesznek részt leggyakrabban a tárca vezetői és szakértői. A 

minisztérium, azon belül a Parlamenti főosztály kiemelt fegyelmet fordít arra, 

hogy a bizottságok munkájának elősegítése érdekében jó kapcsolatot alakítson ki, 

lehető legmagasabb szinten képviseltesse magát a bizottságok ülésein. 

Felkérésüknek eleget téve a tárca vezetői és szakértői több alkalommal adtak 

szóbeli tájékoztatást és készítettek írásbeli tájékoztató anyagot is a bizottság 

tagjainak az Országgyűlés napirendjén nem szereplő témákban. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium feladatköréhez tartozik az Európai Parlament, 

tárcához köthető bizottsági üléseinek figyelése, valamint az ott lezajlott 

eseményekről háttéranyag elkészítése. Mindez magába foglalja a Mezőgazdasági 

és vidékfejlesztési (COMAGRI), a Környezetvédelmi, közegészségügyi és 
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élelmiszer-biztonsági (COMENVI), valamint a Halászati Bizottság (COMPECH) 

munkájának nyomon követését. A megszerzett információk hatékonyan 

hozzájárulnak a tárca EU-ban betöltött szerepvállalásához és a hatályos 

jogszabályok hazai érdekek mentén történő alakításához. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium a kormányváltást követően 2010-ben az alábbi 

3 törvényjavaslatot nyújtotta be az Országgyűlésnek:  

 

 A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett 

vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 

egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló, 

 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 

évi XVII. törvény módosításáról szóló, valamint a  

 Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslatot. 

 

2011-ben összesen 6 törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a 

tárca:  

 A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló,  

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

módosításáról szóló,  

 Az Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló,  

 A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás 

kihirdetéséről szóló, 

 A hulladékról szóló, valamint 

 A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslatot. 

 

A 2012. évi tavaszi ülésszakban eddig 2 törvényjavaslatot terjesztett be a 

vidékfejlesztési tárca az Országgyűlés elé. A magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló törvényjavaslatot 5 párti támogatással fogadta el az 

Országgyűlés április 2-án. 

Az Országgyűlés napirendjén a tárca által benyújtott alábbi törvényjavaslatok 

szerepelnek: 

 

 A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538.) 

(Jelenleg a részletes vitára bocsátásra vár.) 
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 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat 

(T/6352. szám) (A törvényjavaslat általános vitájának lezárása 2012. április 3-

án lesz.) 

 

Miniszteri rendeletek 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium nemcsak törvényeket készít elő és alkot, 

hanem minisztériumi rendeletek is. A VM a kormányzás elmúlt időszakában 

eddig összesen 227 rendeletet alkotott: 

 2010. évben: 48 rendeletet, 

 2011. évben: 149 rendeletet, 

 2012. évben: 30 rendeletet. 

Néhány példa a Vidékfejlesztési Minisztérium rendeleteiből: a kistermelői 

rendelet módosítása; a különleges tejtámogatásról szóló rendelet; a házikerti- és 

tájfajták elismerését és minősítését egyszerűsítő rendelet; az őshonos és 

veszélyeztetett állatokat tenyésztő új gazdák támogatását lehetővé tevő 

rendeletmódosítás; a vetőmagokról szóló rendelet; a fagykárok enyhítéséről szóló 

VM rendelet. 

 

4. Az európai integrációs folyamatból (EU tagság) adódó 
tárcafeladatok 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium tevékenységében fontos szerepet játszik az 

Európai Unió. A Közös Agrárpolitika a legrégebbi és a legátfogóbban integrált 

szakpolitikája az EU-nak, és jelentős nagyságú külön közös költségvetés tartozik 

hozzá. A magyar gazdák évi 600 milliárd forint támogatást kapnak az uniótól. A 

pénz nagymértékben hozzájárul méltányos élelmiszerárak fenntartásához és  a 

vidékfejlesztéshez. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium részt vesz az Európai Parlament, és az Európai 

Bizottság munkájában. A magyar vidékfejlesztési miniszter képviseli az országot 

a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési (AGRI), a Környezetvédelmi, 

közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági (ENVI), valamint a Halászati Tanács 

ülésén, ahol a tagállamok miniszterei vannak jelen.  

A környezetvédelem területén az integrációs folyamat újabb keletű. A közös 

szabályozás elsősorban irányelveken keresztül valósul meg.  
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Az elmúlt időszak legfontosabb feladata volt a magyar EU elnökség sikeres 

teljesítése. A Vidékfejlesztési Minisztérium eredményei: 

 

Mezőgazdaság 

 

A magyar elnökség időszakában beigazolódott, hogy a kormány és a 

Vidékfejlesztési Minisztérium megfelelően felkészült az elnökségi feladatok 

ellátásra. A tárca vezetése és szakmai stábja komoly és lelkiismeretes munkával, 

jelentős sikereket ért el. Tartotta a menetrendet, több esetben túl is teljesítette a 

kitűzött célokat, úrrá lett a váratlan helyzeteken, és gyorsan, hatékonyan lépett, ha 

arra volt szükség.  

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és egyben az egész magyar elnökség kiemelkedő 

sikere, hogy a 2011 március 17-i Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülésen a 

miniszterek minősített többséget jóval meghaladó támogatással záró 

következtetéseket fogadtak el az elnökség egyik fő prioritásáról, a Közös 

Agrárpolitika (KAP) 2013 utáni jövőjéről. A miniszterek elkötelezték magukat az 

erős KAP mellett, tehát az EU a jövőben is támogatja a mezőgazdaságot, a 

termelést, a gazdákat. Ez összhangban van a magyar mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés érdekeivel. A tagországok elismerték, hogy a jövőben a 

támogatásokat  méltányosabban és célzottabban  kell elosztani, mert így lehet az 

adófizetők pénzét a lehető leghatékonyabban    felhasználni. 

 

A németországi dioxinszennyezés idején Fazekas Sándor határozott és 

következetes fellépésének köszönhetően a Tanács támogatást szavazott meg az 

eladhatatlan sertéshús készletek három hónapos lefagyasztására. Ezzel sikerült 

megmenteni az európai sertéshúspiacot az összeomlástól.  

 

Fazekas Sándor miniszter a németországi kólijárvány miatt a debreceni informális 

agrárminiszteri tanácsülésen azonnal napirendre tűzte a kérdést, és június 7-re 

rendkívüli Tanácsülést hívott össze Luxemburgba, hogy a miniszterek 

dönthessenek a termelők kártalanításáról. Az Európai Bizottság a Tanács 

javaslatára 210 millió millió eurót szavazott meg a kártérítésre és külön magyar 

kérésre a paprika is felkerült a kártalanításban részesülő zöldségek listájára.  

 

A magyar elnökségnek Ausztriával, Csehországgal, Luxemburggal és 

Szlovákiával együttműködve sikerült elérni, hogy a Közös Halászati Politika a 
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jövőben támogassa az édesvízi halgazdálkodást. A javaslatot 19 tagállam és a 

tengerügyi és halászati biztos, Maria Damanaki is támogatta. 

 

Jelentős áttörést sikerült elérni az élelmiszercímkézésnél. A tagállamok 

támogatták azt a megállapodást, amely a magyar elnökség és az Európai 

Parlament (EP) között jött létre. Az új intézkedések célja, hogy a fogyasztók 

könnyebben dönthessék el, mi az egészséges táplálék. Ezentúl olvashatóbbak 

lesznek a feliratok, és kiterjesztik azoknak az élelmiszereknek a körét, 

amelyeknél kötelező lesz a származási ország feltüntetése. Az élelmiszerek 

megjelöléséről szóló új uniós rendeletet július 5-én az EP plenáris ülése fogadja 

el. 

 

A Tanács a magyar Elnökség irányításával jelentős előrehaladást ért el a tejpiaci 

szabályozásban is. A tejcsomag a tejtermelők alkuerejét erősíti, és szerződéses 

kapcsolatait szabályozza, javítja. A technikai vita lezárásával elindult a 

tejcsomagról szóló politikai vita. 

 

 A minőségpolitikában, azon belül az egységes eredetvédelem területén is jelentős 

haladást ért el a magyar elnökség.  Az elnökségi prioritásunk részét képező 

minőségcsomagon belül jelentős előrehaladást értünk el a mezőgazdasági 

termékek minőségi rendszereivel (földrajzi jelzések és hagyományos termékek 

uniós oltalma) foglalkozó bizottsági jogszabály tervezet tárgyalása során. A 

magyar elnökség javaslatára bekerült a rendeletbe a hegyi termékek mellett a 

helyi termelés és közvetlen értékesítés szabályozása is. A tagállamok többsége 

elfogadhatónak tartja ennek az új minőségrendszernek az önkéntes alapon való 

bevezetését. A minőségcsomaggal kapcsolatos munka befejezése, hasonlóan a 

tejpiaci csomaghoz, a lengyel elnökségre hárul. 

 

A magyar elnökség alatt a miniszterek egyhangúlag elfogadták a 

méhegészségüggyel kapcsolatos bizottsági közleményről szóló tanácsi 

állásfoglalást. Ebben leszögezik, hogy a méhek rendkívüli mezőgazdasági és 

élelmiszergazdasági jelentősége miatt mind nemzeti, mind uniós szinten mindent 

meg kell tenni a méhek egészségéért. 

 

Az Oslóban megrendezett Európai Erdőkről szóló miniszteri konferencián hosszú 

évek sikertelen próbálkozásai után, a magyar elnökség erőfeszítéseinek 

köszönhetően, sikerült egyhangú döntést hozni egy joghatással bíró európai 
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erdőegyezmény tárgyalásának megkezdéséről.(A dokumentumot 20 más európai 

illetve EU-n kívüli ország is aláírta.) A konszenzus eléréséért valamennyi 

tagállam elismeréssel illette az elnökséget. 

 

Fazekas Sándor májusban, az unió Mezőgazdasági Tanácsának elnökeként 

megállapodást írt alá Svájccal és Lichtensteinnel az élelmiszerek eredet-

megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról. 

 

A magyar elnökség alatt 12 Codex Alimentarius ülést tartottak. (Nemzetközi 

Élelmiszerszabványosítási Testület a FAO, a WHO és az EU részvételével.) Az 

Európai Bizottság és a Codex Alimentarius részéről is komoly sikerként 

tekintenek a magyar elnökség dinamikus és hatékony ülésvezetésére és 

részvételére a testület munkájában. 

 

A magyar elnökség utolsó napján, június 30-án is fontos magyar EU elnökségi 

siker született: A FAO Konferencia 37. ülésszakán a FAO új főigazgatójának 

megválasztása és a FAO reformok továbbvitele mellett napirenden szerepelt a 

szervezet 2012-13 évi költségvetésének elfogadása. A költségvetési vitában 

hosszú évek óta nem sikerült konszenzust kialakítani, a Fazekas Sándor vezette 

magyar delegáció elérte az egyhangú döntést, amiért a magyar EU elnökség nagy 

elismerést kapott. 

 

 

Környezetvédelem 

 

A Környezetvédelmi Tanácsban a tagállamok egyhangú politikai megállapodást 

kötöttek arról, hogy az elektromos és elektronikus  hulladékok 65%-át össze kell 

gyűjteni és újra kell hasznosítani. Janez Potocnik környezetvédelmi biztos 

kiemelte, hogy a több mint két éve tartó tárgyalásokon eddig a megállapodás 

közelébe sem sikerült jutni. A tagállamok képviselői nagy sikerként, brüsszeli 

diplomaták pedig tárgyalástechnikai bravúrként értékelték az eredményt. (Az EU 

2010-ben a megtermelt elektronikai hulladékok 33 százalékát gyűjtötte vissza és 

hasznosította újra. A módosított irányelv 2012-ben lépne hatályba, de Brüsszel 

négy éves felkészülési időt, 2016-ig adna a tagállamoknak.) 

A Környezetvédelmi Tanács az Unió 2005-ben elfogadott higanystratégiájának 

felülvizsgálatáról is záróközleményt (következtetéseket) fogadott el. Ennek 

lényege, hogy minden higanytartalmú termék gyártása és kereskedelme szűnjön 
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meg, és a megmaradó termékek se kerüljenek a környezetbe. A higanystratégia 

20 uniós és nemzetközi szintű intézkedést írt elő a higanykibocsátás 

csökkentésére. Ezek között volt a higanyos lázmérők betiltása, valamint a 

higanyexport 2011. március 15-ével hatályos tilalma. A Környezetvédelmi 

Tanács felhívta a Bizottságot, hogy gyorsítsa meg a higanytartalmú fogtömések 

(amalgám) és a higanytartalmú gombelemek egészségkockázatáról folyó 

vizsgálatot. Az amalgámtömések képezik a második legnagyobb higany-

kibocsátási forrást. 

A júniusi Környezetvédelmi Tanácsülésen a miniszterek egyhangú következtetést 

fogadtak el az Európai Unió Vízstratégiájáról is. A magyar elnökség aktív 

közreműködéssel teremtett konszenzust a tagállamok között az európai 

vízkészletek jövőjéről és a fenntartható vízgazdálkodásról. A 2012-re tervezett, 

ún. „Blueprint” bizottsági vízpolitikai alapvetéssel kapcsolatos tagállami 

elvárásokról is eszmét cseréltek a miniszterek, jelentős mértékben hozzájárulva a 

Bizottság munkájához. Janez Potocnik környezetvédelmi biztos külön köszönetet 

mondott azért, hogy Magyarország újra a figyelem középpontjába helyezte a 

vízpolitikát. A biztos méltatta a magyar elnökség vezetésével kialakított tanácsi 

következtetések szövegének megalapozottságát, tartalmi gazdagságát. 

A környezetvédelmi miniszterek elfogadták az európai Biodiverzitás Stratégiát, 

amelynek célja, hogy az EU 2020-ig állítsa meg a veszélyeztetett állati és növényi 

fajok kihalásának folyamatát. A fajok sokféleségének megőrzéséről szóló tanácsi 

következtetéseket hosszas és drámai vitában, az elnökség által javasolt 

kompromisszumos szöveg alapján, végül minden tagállam elfogadta.  

Sikerült a Tanácsban konszenzust kialakítani és az Európai Parlamenttel gyors 

első olvasati megállapodásra jutni a nem közúti mozgó gépek és berendezések 

kibocsátásairól szóló jogszabály tekintetében. Emellett jelentős előrehaladást 

értünk el a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek veszélyeinek 

megelőzéséről és elhárításáról szóló Seveso III irányelv tárgyalásában.A 

genetikailag módosított szervezetek köztermesztésének tiltásáról/korlátozásáról 

szóló rendelet-tervezet tárgyában a tagállami álláspontok nagymértékben 

közeledtek egymáshoz. Jóllehet egyelőre nem sikerült a minősített többséget 

elérni, szövegszerű kompromisszumos javaslataink megalkotásával várakozáson 

felüli előrehaladást értünk el. 
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A magyar elnökség prioritása a Duna Régió Stratégia is. A tagállamok elfogadták 

a stratégiát, a résztvevő országok megegyeztek tizenegy cselekvési terület 

irányításáról. Magyarország a Duna Régió Stratégia három cselekvési területét 

fogja irányítani a nemzetközi együttműködésben: a fenntartható energia fejezetét 

(közösen Csehországgal), a vízminőség fenntartásával és a vízgazdálkodással 

foglalkozó területet (együttműködésben Szlovákiával), illetve a környezeti 

kockázatok kezelésének témakörét (Romániával közösen). 

 

Az elmúlt hónapokban a magyar elnökség számos nemzetközi tárgyaláson 

képviselte sikerrel az Európai Uniót. Például az ENSZ Erdészeti Konferenciáján, 

vagy az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának 19. ülésszakán. Ez utóbbin 

Fazekas Sándor az Unió és 27 tagország nevében szólalt fel. Illés Zoltán 

környezetügyért felelős államtitkár képviselte az Európai Uniót a világ 

környezetvédelmi minisztereinek tanácskozásán, az ENSZ Környezetvédelmi 

Program (UNEP) Kormányzótanácsának kenyai ülésén.  

 

 

Elnökségi ülések, rendezvények: 

 

Az elnökségi félév alatt a minisztérium több mint 30 rendezvényen mintegy 2500 

vendéget köszönthetett. Tizenegy miniszteri tanácsülést (8 agrárt és 3 

környezetvédelmit), a Vidékfejlesztési Minisztérium készített elő és bonyolított 

le. Kiemelkedő esemény volt a gödöllői informális Környezetvédelmi Tanács és a 

debreceni informális Mezőgazdasági és Halászati Tanács, ahol fontos napirendi 

pontok megtárgyalása mellett Fazekas Sándor miniszter az EU soros elnökeként 

látta vendégül kollégáit. Emellett több mint 300 brüsszeli munkacsoporti ülés 

előkészítése, levezetése hárult a vidékfejlesztési tárcára. 
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2012 néhány kiemelt EU-feladata: 

 A Közös Agrárpolitika jogszabályi javaslatainak megvitatása, lehetőség 

szerinti lezárása; 

 A Többéves Pénzügyi Keret (MFF), azon belül az agrár és környezetvédelmi 

költségvetések megvitatása, lehetőség szerinti lezárása; 

 Az agrártermékek minőségéről szóló jogszabályok („minőségi csomag”) 

tárgyalásainak befejezése; 

 A LIFE környezetvédelmi és klímavédelmi jogszabály tárgyalása; 

 A vizekre kiemelt veszélyt jelentő anyagok korlátozásáról szóló irányelv-

tervezet vitája; 

 Az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv módosítására vonatkozó 

javaslat tárgyalása; 

 Nemzetközi konferenciákra való felkészülés: Fenntartható Fejlődés (Rio+20); 

Biodiverzitás Nemzetközi Egyezmény. 

 

Folyamatos tárcafeladatot jelent a hazai jogszabályok megalkotása és alkalmazása 

során az EU-konformitás megteremtése. 

 

2012-ben - különösen az elnökségi tapasztalatok birtokában – már nemcsak 

passzív résztvevői, hanem aktív alkotói vagyunk az EU-s döntéshozatali 

rendszernek. A magyar agráriumnak és környezetvédelmi politikának tekintélye 

van Európában. Véleményünkre, tapasztalatainkra nemcsak a tagállamok, hanem 

a jelöltek is igényt tartanak. Így két- és többoldalú (FAO, EU twinning) 

megbeszélések keretében rendszeresen segítjük szomszédaink felkészülését az 

EU tagságra, esetenként a már tagállamok EU elnökségi előkészületeit. 

5. A minisztérium szervezete és intézményei (ezek változása az 
elmúlt másfél évben) 
 

A vidékfejlesztési miniszter által irányított költségvetési szervek 

kormányváltástól napjainkig: 
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Sorszá

m 
Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL  

1. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

 kormánytisztviselők 

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL  

2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 33.§ (1) bekezdése 

alapján a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

2012. március 15-től Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal néven működik tovább 

kormánytisztviselők 

 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal néven 

működött 2011. január 1- 2012. március 15-ig. 

kormánytisztviselők 

. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Központ 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2007. január 1-től 2010. december 31-ig kormánytisztviselők 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT TERÜLETI SZERVEI  

3. Baranya Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Baranya Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

4. Bács-Kiskun Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

5. Békés Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Békés Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH 

igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

7. Csongrád Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Csongrád Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

8. Fejér Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Fejér Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

9. Fővárosi és Pest Megyei MgSzH 

igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével a beolvadt a Pest Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

10. Győr-Moson-Sopron Megyei MgSzH 

igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatalba 

 

kormánytisztviselők 

11. Hajdú-Bihar Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 
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Sorszá

m 
Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

12. Heves Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Heves Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

13. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH 

igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

14. Komárom-Esztergom Megyei MgSzH 

igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

15. Nógrád Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

16. Somogy Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Somogy Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH 

igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

18. Tolna Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Tolna Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

19. Vas Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Vas Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

20. Veszprém Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

21. Zala Megyei MgSzH igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Zala Megyei 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 
22. Földmérési és Távérzékelési Intézet központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

 kormánytisztviselők 

MEGYEI FÖLDHIVATALOK  
23. Fővárosi Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Budapest Főváros 

Kormányhivatalba 

kormánytisztviselők 

24. Baranya Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Baranya Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

25. Bács-Kiskun Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalba 

 

kormánytisztviselők 

26. Békés Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Békés Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 
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Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

27. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Földhivatal 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

28. Csongrád Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Csongrád Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

29. Fejér Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Fejér Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

30. Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

31. Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

32. Heves Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Heves Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

33. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Földhivatal 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

34. Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

35. Nógrád Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Nógrád Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

36. Pest Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Pest Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

37. Somogy Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Somogy Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

38. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Földhivatal 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

39. Tolna Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Tolna Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

40. Vas Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Vas Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

41. Veszprém Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalba 
kormánytisztviselők 

42. Zala Megyei Földhivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. január 1-jével beolvadt a Zala Megyei 

Kormányhivatalba  
kormánytisztviselők 
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Sorszá

m 
Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

43. Agrármarketing Centrum központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

 közalkalmazottak 

44. Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

45. Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 33.§ (2) bekezdése 

alapján 2012. március 15-én beolvadt a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal néven 

továbbműködő Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalba 

 

közalkalmazottak 

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET 

46. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 

törvény hozta létre 2010. szeptember 1-jével 
kormánytisztviselők 

KUTATÓINTÉZETEK 
47. Agrárgazdasági Kutató Intézet központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv. 

 közalkalmazottak 

48. Állattenyésztési és Takarmányozási 

Kutatóintézet 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

49. Kisállattenyésztési Kutatóintézet és 

Génmegőrzési Koordinációs Központ 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

az Állattenyésztési és Takarmányozási 

Kutatóintézetből kiválással jött létre 2010. november 

1-jével. 

közalkalmazottak 

50. Növényi Diverzitás Központ központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 

tápiószelei Agrobotanikai Osztályából kiválással jött 

létre 2010. november 1-jével. 

közalkalmazottak 

51. Erdészeti Tudományos Intézet központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

52. Halászati és Öntözési Kutatóintézet központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

53. Központi Élelmiszer-tudományi 

Kutatóintézet 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

54. Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 
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Sorszá

m 
Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

55. Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati 

Kutatóintézet 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetből 

kiválással jött létre 2011. augusztus 1-jén  
közalkalmazottak 

56. Vidékfejlesztési Minisztérium 

Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ÉS TERÜLETI SZERVEI 
57. Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

58. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

59. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

60. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

61. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

62. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség  

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

63. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

64. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

65. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 
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Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

66. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

67. Tiszántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGOK 
68. Nemzeti Környezetügyi Intézet központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2012. január 1-jével jött létre közalkalmazottak 

69. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 

Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011.december 31-én megszűnt a nemzeti 

Környezetügyi Intézet és az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság (BM) jogutódlásával. 

közalkalmazottak 

70. Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM (Alsó-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá 

került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Alsó-Duna-völgyi Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

71. Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM (Alsó-

Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá 

került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Alsó-Tisza-vidéki Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

72. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM (Dél-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá került, 

egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI Dél-

dunántúli Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

73. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá 

került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Észak-dunántúli Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

74. Észak-magyarországi Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság) irányítása 

alá került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Észak-magyarországi Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 
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Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

75. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) irányítása 

alá került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Felső-Tisza-vidéki Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

76. Körös-vidéki Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá 

került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Körös-vidéki Kirendeltsége)  

közalkalmazottak 

77. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá 

került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Közép-dunántúli Kirendeltsége)  

közalkalmazottak 

78. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) irányítása 

alá került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Közép-Duna-völgyi Kirendeltsége)  

közalkalmazottak 

79. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) irányítása 

alá került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Közép-Tisza-vidéki Kirendeltsége)  

közalkalmazottak 

80. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá 

került, egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI 

Nyugat-dunántúli Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

81. Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
Átalakítást követően 2012. január 1-jével a BM 

(Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság) irányítása alá került, 

egyes feladatai a NeKI-hez kerültek (NeKI Tiszántúli 

Kirendeltsége) 

közalkalmazottak 

NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK  
82. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

 kormánytisztviselők 

83. Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 
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Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

84. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

85. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

86. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

87. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

88. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

89. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

90. Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

91. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT  
92. Országos Meteorológiai Szolgálat központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 kormánytisztviselők 

KÖZGYŰJTEMÉNYEK 

93. Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

94. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 

Dokumentációs Központ 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
95. VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, 

Csapó Dániel Középiskola, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium, Szekszárd 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

96. VM Kelet-Magyarországi Agrár-

szakképző Központ, Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium, 

Jánoshalma 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 
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Sorszá

m 
Név Központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

Megjegyzés  Dolgozók jogállása 

97. VM Közép-Magyarországi Agrár-

szakképző Központ, Bercsényi Miklós 

Élelmiszeripari Szakképző iskola, 

Kollégium és VM Gyakorlóiskola, 

Budapest 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
 közalkalmazottak 

98 Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 

2011. szeptember 1-jével került a vidékfejlesztési 

miniszter irányítása alá 
közalkalmazottak 

VM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET 

99. VM Vidékfejlesztési, Képzési és 

Szaktanácsadási Intézet 

központi hivatal/egyéb 

költségvetési szerv 
Elnevezése a közeljövőben Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézet-re fog változni.  

közalkalmazottak 

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

 
Sorszá

m 
Név Megjegyzés 

1. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlás 
2. TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonkezelés 
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6. A minisztérium társadalmi kapcsolatai, érdekegyeztető 
partnerei  
 

A tárca társadalmi kommunikációjának szervezéséért a Parlamenti Államtitkárság 

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya felel. A Vidékfejlesztési Minisztérium számára 

kiemelten fontos a folyamatos társadalmi párbeszéd fenntartása. Ezt támasztja alá 

a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégia alkotási folyamata is. A stratégia bő egy 

esztendeig tartó széles körű társadalmi vita során nyerte el végleges formáját és 

több tízezer észrevételt dolgoztak fel elkészítése során.  

 

A tárca a nemzeti konzultációk és a társadalmi egyeztetések rendszerének 

működtetése mellett több szinten szervezi széles körű társadalmi kapcsolatait. 

Ennek első számú platformja a minisztérium épületében működő nyitott 

ügyfélszolgálati iroda, amelyet bármilyen, a minisztérium hatáskörébe tartozó 

kérdéssel, észrevétellel a nyitvatartási időben előzetes bejelentkezés nélkül bárki 

felkereshet. Az ügyfélszolgálati munkatársak telefonon, e-mail-en folyamatosan 

rendelkezésre állnak, és fogadják a beérkező leveleket.  A Parlamenti és 

Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya nem csupán kapcsolatot tart a civil társadalmi 

szerveződésekkel, szakmai, önkormányzati és egyéb érdekképviseleti 

szervezetekkel, hanem fel is dolgozza a beérkező javaslatokat, panaszokat és 

biztosítja a társadalmi szervezetek tájékoztatását. 

 

A minisztérium rendszeresen részt vesz a környezetvédelemmel, vízüggyel, 

agráriummal és vidékkel kapcsolatos szakmai eseményeken, és mint kiemelt 

védnök is támogat rendezvényeket. A tárca legjelentősebb, nagy tradíciókkal bíró 

agrárgazdasági rendezvényén, a tavaly ősszel megszervezett Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) több mint 85 ezer 

érdeklődőt fogadtak, és több mint 400 kiállító jelent meg. A rendezvényen a 

városlakók a vidéki életforma értékeivel, szépségeivel és kihívásaival 

ismerkedhettek meg. 

 

A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya koordinálja a minisztérium 

kiterjedt társadalmi kapcsolati hálóját és tanácsadó testületeit. A vidékfejlesztési 

tárca honlapján is elérhető partnerlistán 212 ágazati szakmai szervezet és 

érdekképviselet szerepel, amelyekkel az előzetes megállapodások szerint 

együttműködnek, és folyamatos párbeszédet folytatnak. Két független testület 

segíti a minisztérium és a kormány döntéshozatali folyamatát: a véleményező és 
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javaslattevő szereppel bíró Agrárgazdasági Tanács és az Országos 

Környezetvédelmi Tanács. 

 

A minisztérium segíti magyarországi tagszervezetek európai uniós érdekvédelmi 

munkáját és a bizottságokkal folytatott ágazati párbeszédét is a 27 tagállamot 

tömörítő, legjelentősebb európai gazdák és szövetkezetek szervezetében, a 

COPA-COGECA-ban.   Kimagasló eredménynek tekinthető, hogy a szervezet 

2012-ben rendhagyó módon az új tagállamok egyikében, Magyarországon készül 

megrendezni éves közgyűlését. 

 

A minisztérium támogatja az ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontból 

fenntarthatóságra törekvő helyi közösségi kezdeményezések működését. A tavaly 

kiírt Zöld Forrás pályázat összesen 116 millió forinttal segíti 107 civil szervezet 

munkáját és környezetvédelmi céljaik megvalósítását. A cél az, hogy a Zöld 

Forrás segítségével a hazai zöld civil szervezetek és önkénteseik minél 

hatékonyabban hozzájáruljanak a Kárpát-medence környezeti és természeti 

értékeinek megőrzéséhez. A pályázat egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a 

vidékfejlesztési tárca az előkészületekbe is bevonta a zöld civil szervezetek 

képviselőit. Az agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára is évente 

pályázatot hirdet, hogy hozzájáruljon működési költségeikhez és a tárcafeladatok 

sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb 

megvalósulásához. 

 

A civil kontroll erősítése, a nemzeti és nemzetközi vidékpolitika véleményezése, 

valamint a Nemzeti Vidékstratégia társadalmi bevonáson alapuló 

megvalósulásának támogatása céljából alakította meg 2011-ben Fazekas Sándor 

miniszter úr a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Tanácsát. Tagjait a 

vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseletek, LEADER 

helyi akciócsoportok képviselői, tisztségviselői, munkatársai, a vidékfejlesztéssel 

foglalkozó tudományos kutatók és szakértők közül kérték fel, hogy nemzeti 

szinten közvetítsék és képviseljék a vidékpolitikában érintettek érdekeit. A 

Tanács komplex szemléletére nyújt garanciát, hogy építészektől a 

falugondnokokig, fiatal gazdáktól a politikusokig számtalan, a témában érintett 

személy vesz részt benne. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2012-2013. évi 

tevékenysége során elsődleges feladatnak tekinti a Magyar Nemzeti 

Vidékstratégiához kapcsolódó szakmai eszmecserék lebonyolítását, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt programjainak támogatását, és a sokoldalú 
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részvételt az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban. A testület segít a következő, 

2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakra felkészülésben is. A 

legfeljebb 200 fős tanácsnak jelenleg 120 tagja van, így további egyéni és 

szervezeti tagok csatlakozására van még lehetőség. 

 


