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1, sz . melléklet

SZAKMAI KÖVETELMNYEK
4. témakör : Agrár-és vidékstratégia irányainak kidolgozása és megalapozása a fenntartható
fejlődés követelményeinek figyelembevételével .
A tanulmány térjen ki a következő kérdések tárgyalására :
A munka célja egy tanulmány keretében a legfontosabb „kulcskérdések" mentén megfogalmazni
Magyarország fenntartható mezőgazdasági és vidékstratégiáját. A cél : az adott világgazdasági
feltételek, a Közös Agrárpolitika szabályai, illetve a nemzeti keretek között Magyarország
agrárerőforrásait a társadalmi jól-lét, a gazdaság fejlődése és a foglalkoztatás (a megélhetés)
szolgálatába állítani a fenntarthatósági követelmények maximális figyelembevételével . Ennek a célnak
az elérése érdekében egy olyan anyag összeállítása valósul meg, amely alkalmas az érintettek széles
körének bevonására, és a megvitatáson túl, módot ad az érdemi beleszólásra is . Ez lehetőséget teremt
az új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégián belül egy széles konszenzuson alapuló, vidék és
agrárstratégia megalkotására .
A stratégiát ezért mindegyik kulcskérdés esetében rendkívül tömören, ugyanakkor közérthetően kell
megfogalmazni . Mindemellett az anyagnak (a mellékletek között) tartalmaznia kell a megállapítások,
javaslatok hátterét biztosító adatokat és azok forrásait is .
A stratégia kulcskérdései
(1) A fenntarthatóság elvének alkalmazása a mezőgazdaságra ;
(2) A vízbázisokat, a talaj okat továbbá az élővilágot és a tájakat érintő környezetbiztonság növelése;
(3) A környezethez alkalmazkodó, többfunkciós mezőgazdaság belföldi- és exportpiaci irányai;
(4) Nagyobb hozzáadott-értékű termékek előállításának ösztönzése ;
(5) Az élelmezési- és élelmiszerbiztonság kérdései ;
(6) A mezőgazdasági energiaellátás és energiatermelés kérdései ;
(7) Alkalmazkodás az EU átalakuló támogatási rendszeréhez ;
(8) A közpénzek felhasználásának alapelvei és ezek érvényesítése a támogatási
rendszerekben ;
(9) A regionális és kistérségi rurális jövőkép meghatározása ;
(10) Az oktatás, kutatás és innováció helyzetének elemzése, fejlesztésének lehetőségei ;
(11) A vidéki foglalkoztatás növelése nagyobb hozzáadott-értékű termékek gyártásával : kitörési
lehetőség : az alapanyag-termelési gyakorlatról fokozatosan átállunk a nagyobb hozzáadott-értékű
termékek versenyképes gyártására (munkahelyteremtés) ;
(12) A vidéki megélhetés javítása a belföldi piacvédelem és az exportorientált termelés tükrében:
speciális védjegyek, élelmiszerbiztonság és közvetlen értékesítés szerepe a vidékfejlesztésben ;
(13) Az élelmezés-, energia- és környezetbiztonság, valamint a vidékfejlesztés összefüggései ;
(14) Felkészülés a 2013 . évi KAP-reform támogatási rendszeréhez .
A tanulmány minimális terjedelme (mellékletek nélkül) : 80 oldal + mellékletek .
A kidolgozásnál vegyék figyelembe a „Jövőkeresőben " használtfenntarthatósági értelmezést, valamint
az ott megadott stratégiai irányokat!

