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I. Bevezető: Agrárpolitikai prioritások 

 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és intézményrendszere kormányzati, 

társadalmi, gazdasági szerepkörében felelős az agrárpolitika alakításáért, az agrár- és 
vidékfejlesztés elősegítéséért, az uniós és nemzeti agrártámogatások kifizető ügynökségének 
felügyeletéért, a növény- és állategészségügyi, az élelmiszerbiztonsági feladatok ellátásáért, az 
erdő-, a vad- és halgazdálkodás ágazati irányításáért, a mezőgazdasági területi vízgazdálkodás és 
belvízvédelem, valamint a földügyi-térképészeti és ingatlan-nyilvántartási feladatok 
végrehajtásáért. A minisztérium koordináló és közvetlen feladatokat is ellát a mezőgazdasági 
szakképzés, valamint az agrárkutatás tekintetében. A tárca a Kormány programjához igazodóan, 
alapfeladataiból kiindulva határozta meg 2009. évi költségvetési gazdálkodási célkitűzéseit. 
 
Magyarország az EU teljes jogú tagjaként és a változó agrárpolitika tevékeny alakítójaként 
alapvetően érdekelt abban, hogy a megváltozott világgazdasági-, és élelmiszertermelési 
kihívásokhoz igazodva a mindenkori közös agrárpolitika keretei között növelje termelését és éljen 
az összes támogatási konstrukció teljes körű kihasználásával.  
 
A feladatok meghatározásakor és a helyzet értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az EU-
tagság új dimenzióba helyezte a hazai agrárgazdaságot és az élelmiszerpiacot. A csatlakozással a 
piac kitágult, de a verseny is éleződött, s az import-nyomás erősödött, a támogatási rendszer teljes 
átalakulása mellett.  
 
A fentiek alapján az agrárpolitika legfontosabb törekvései:  
 

• a több mint 10 millió hazai fogyasztó és a bővülő export piacok egészséges 
élelmiszerekkel történő ellátása, 

• a vidéken élők jövedelembiztonságának és megélhetésének javítása, 
• a Közös Agrárpolitika kereteiben hazánk számára rendelkezésre álló ágazat- és 

vidékfejlesztési források lehívása, célszerű és eredményes felhasználása. 
 
A célok elérésének feltétele, hogy a gazdálkodók felkészüljenek az EU-27-ek belső piacán dúló 
hatékonysági versenyre, amit az agrárpolitika a technológiai fejlesztés ösztönzésével, az 
élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos követelmények betartásával, az állatjóléti- és higiéniai 
feltételek, a környezetgazdálkodási előírások betartásával, a gazdálkodók képzésével érhet el. 
 
Különleges kihívásként jelentkezik továbbá: 
 

- az egységes farmtámogatás 2009. január 1-i bevezetésére való intézményi felkészülés és a 
gazdálkodók új támogatási rendszerre való felkészítése,  

- a technikai színvonalban meglévő lemaradásunk felszámolása, melynek eszköze, hogy az 
uniós támogatások jelentős részét is a versenyképesség javítását szolgáló technikai 
megújításra és szerkezet átalakításra, gépbeszerzésre és állattartó telepek felújítására 
fordítjuk, valamint  

- a termelési szerkezetben kialakult aránytalanság felszámolása, az állattenyésztés és a 
kertészet súlyának növelésével. 
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Közép- és hosszabb távú agrárpolitikai célkitűzéseinket, a 2009. évi költségvetési előirányzatok, s 
a 2010-2012. évekre előirányzott keretszámok kellően megalapozzák.  
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2009. évi kiemelt költségvetési 
tervszámai a következők: 
 

1. számú táblázat 
2009. évi FVM költségvetés kiemelt területei, ezer forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Költségvetési Intézmények 81 525,2 42 155,9 39 369,3
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 
ebből: 

255 500,0 112 168,1 143 331,9

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat  16 309,5 2 003,6 14 305,9
- Nemzeti támogatások  89 351,2  89 351,2
- Új Magyarország Vidékfejleszt. Program 148 439,3 109 264,5 39 174,8
- Halászati Operatív Program 1 200,0 900,0 300,0
- Fejezeti általános tartalék 200,0  200,0
Központi beruházás 91,1  91,1
FVM fejezet mindösszesen 337 116,3 154 324,0 182 792,3
Zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék 9 586,7 0 9 586,7

 
 
2009-ban a fejezeti költségvetésben 182.792,3 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre, 
amely a 2009. év során a zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásának engedélyezése 
esetén, összesen 192.379,0 millió forint igénybe vehető költségvetési támogatást jelent. 
 
Az EU-ból közvetlenül finanszírozott egységes területalapú támogatások (SAPS), valamint a 
piaci támogatások finanszírozása a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) keresztül, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével közvetlenül jut el a 
mezőgazdasági termelőkhöz, mely előirányzatok nem szerepelnek az FVM költségvetésében. 
 
 
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások teljes körét a 2. számú táblázatban foglaltuk össze és 
mutatjuk be. 
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2. számú táblázat   A 2009. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások, millió forint 
2008. évi 2009. évi    

Az előirányzat neve Nemzeti 
támogatás 

EU forrás Összesen Nemzeti 
támogatás 

EU forrás Összesen 

Nemzeti támogatások  99 857,7 - 99 857,7 89 351,2 - 89 351,2 
Erdészeti feladatok 1 569,1 - 1 569,1 1 443,6 - 1 443,6 
Termőföldvédelem támogatása 359,8 - 359,8 331,0 - 331,0 
Állattenyésztési feladatok 780,0 - 780,0 780,0 - 780,0 
Halgazdálkodás támogatása 200,0 - 200,0 - - - 

      Vadgazdálkodás támogatása 250,0 - 250,0 230,0 - 230,0 
 Fejlesztési típusú támogatások 1 000,0 - 1 000,0 920,0 - 920,0 
 Folyó kiadások és jövedelem támogatások 94 898,8 - 94 898,8 84 886,6 - 84 886,6 

      Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás  300,0 - 300,0 300,0 - 300,0 
 Nemzeti agrár kárenyhítés  500,0 - 500,0 460,0 - 460,0 
Állat- és növénykártalanítás 500,0 - 500,0 500,0 - 500,0 

     Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások 5 000,0 - 5 000,0 5 000,0 - 5 000,0 
EU társfinanszírozással működő támogatások  50 919,3 96 480,8 147 400,1 49 798,0 110 164,5 159 962,5 

Méhészeti Nemzeti Program*  480,0 - 480,0 480,0 - 480,0 
Igyál tejet program* 900,0 - 900,0 900,0 - 900,0 
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása* 450,0 - 450,0 450,0 - 450,0 
Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása* - - - 1 100,0 - 1 100,0 

      Nemzeti Vidékfejlesztési Terv I. 9 351,3 - 9 351,3 - - - 
      Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (NVT II.) 31 348,7 89 621,4 120 970,1 39 174,8 109 264,5 148 439,3 
      NVT lezárás** - - - 7 393,2 - 7 393,2 
      Halászati Operatív Program 300,0 900,0 1 200,0 300,0 900,0 1 200,0 
 EU által közvetlenül térített támogatások  - 190 194,0 190 194,0 - 228 106,4 228 106,4 

Piaci támogatások  - 31 454,1 31 454,1 - 61 931,4 61 931,4 
Területalapú támogatás (SAPS + cukor kifizetés) - 158 739,9 158 739,9 - 166 175,0 166 175,0 

MINDÖSSZESEN 148 187,7 280 715,4 428 903,1 144 649,2 338 270,9 482 920,1 

*Az uniós részét a Piaci támogatások összege tartalmazza. **A megelőlegezett 5% visszatérülése szerint.
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A 2009. évi költségvetés tervezett előirányzatai alapján az agrár- és a 
vidékfejlesztési támogatásokra 2009. évben felhasználható összes forrás 482.920,1 
millió forint, amely összeg több mint 10%-kal magasabb az előző évi 
tervelőirányzatnál és több mint duplája az uniós csatlakozás előtti év támogatási 
előirányzatának. 
Az ágazat összes támogatásán belül az EU alapjaiból lehívható összeg 338.270,9 
millió forintot, azaz 70,0%-ot, a nemzeti költségvetésből biztosított összeg pedig 
144.649,2 millió forintot, azaz 30,0%-ot tesz ki. Az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások további jellemzői: 
 

a) Az agrártámogatásokon belül meghatározó súlyt képviselnek az EU által 
közvetlenül finanszírozott egységes területalapú támogatások, a SAPS és 
ennek nemzeti kiegészítése a Top-up. SAPS támogatás címén 166.175,0 millió 
forinthoz, az egységes területalapú támogatás nemzeti kiegészítéseként un. Top-
upként pedig 78.000,0 millió forinthoz, összesen 244.175,0 millió forinthoz 
juthatnak a termelők, amely közel 10.000,0 millió forinttal több mint az előző 
évben lehívható összeg. Az ugyancsak EU által közvetlenül térített agrárpiaci 
támogatások összege 61.931,4 millió forint. A SAPS és a piaci támogatások 
együttes összege 228.106,4 millió forint, amelynek finanszírozása a Kincstári 
Egységes Számlán (KESZ) keresztül, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal közreműködésével közvetlenül jut el a mezőgazdasági termelőkhöz.  

 
b) Az EU társfinanszírozással működtetett támogatások előirányzata összesen 

159.962,5 millió forint. Ezek közül az agrártermelők az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében összesen 148.439,3 millió forint 
támogatáshoz juthatnak. Ez komoly előrelépést jelent a mezőgazdaság és 
erdészeti ágazat versenyképességének javításában, a környezet és a vidék 
fejlesztésében, a vidéki területeken élők életminőségének javításában, a 
diverzifikáció ösztönzésében. A Halászati Operatív Program 1.200,0 millió 
forinttal segíti a hazai akvakultúrát, a haltermelést, a feldolgozást. Az 
ugyancsak EU társfinanszírozással működő Méhészeti Nemzeti Program, az 
Igyál tejet program, valamint az Egyes speciális szövetkezések támogatásánál a 
közösségi és nemzeti források megoszlása 50-50%. Új EU társfinanszírozással 
működő támogatási konstrukció az Egyes állatbetegségek ellenőrzése, 
felszámolása támogatási jogcím, amely 1.100,0 millió forint hazai forrás mellett 
hasonló nagyságrendű EU-s támogatással működik. 

 
c) A nemzeti támogatásként 2009. évben csak az uniós szabályoknak teljes 

mértékben megfelelő, azaz notifikált-, mezőgazdasági és általános de minimis 
alapján-, illetve mentesítési rendelet alapján működő nemzeti támogatási 
konstrukciók működtethetők.  

 
d) A fejezet költségvetésében nemzeti támogatásokra 89.351,2 millió forint áll 

rendelkezésre. Ebből az egységes területalapú támogatás nemzeti 
kiegészítéseként fizetett 78.000,0 millió forint Top-upon felül 3.084,6 millió 
forintot erdészeti-, termőföldvédelmi-, állattenyésztési-, vadgazdálkodási 
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támogatások céljaira, 920,0 millió forintot az előző években vállalt fejlesztési 
támogatások determinációinak kifizetésére tervezünk fordítani. Nemzeti agrár 
kárenyhítésre a központi költségvetés 460,0 millió forintot biztosít.  

 
A Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatból olyan nemzeti hatáskörbe 
tartozó támogatások kerülnek finanszírozásra, amelyek EU Bizottság által 
notifikálásra kerültek, illetve mentesítési rendelet, vagy csekély összegű támogatás 
formájában már kihirdetésre kerültek, illetve kerülnek. Az alábbi támogatási jogcímek 
működtetését tervezzük: 
 

a) Állattenyésztés támogatása: 
- állatjóléti támogatások (a sertés és baromfi ágazatban), 
- állategészségügyi szolgáltatások támogatása: egyes állatbetegségek 

megelőzése, leküzdése, 
- állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása, 
- rendezett piaci kapcsolatok  kialakítása baromfi és sertés ágazatban,  
- szerkezetátalakítási támogatás a sertés ágazatban (notifikációs eljárás 

alatt),  
- haltenyészanyag támogatása. 

b) Agrár-finanszírozás támogatása: 
- Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram,  
- Beruházási hitelprogram,  
- Intézményi kezességvállalással támogatott hitelnyújtás,  
- Takarmányvásárlási hitel kedvezmények. 

c) Erdőgazdálkodás támogatása: 
- magánerdő-gazdálkodás támogatása, 
- jóléti-parkerdő gazdálkodás támogatása, 
- erdei kisvasutak támogatása. 

d) Agrár marketing támogatása: 
- közösségi agrármarketing program támogatása. 

e) Egyéb támogatások: 
- növény-egészségügyi feladatok támogatása, 
- jégeső elhárítás díjtámogatása (notifikációs eljárás alatt), 
- gázolaj jövedéki adójának de minimis támogatása, 
- mezőőrök foglalkoztatásának támogatása. 

 
Fenti kimutatások alapján megállapítható, hogy az FVM költségvetési fejezetén belül 
az intézmények finanszírozására fordítható költségvetési támogatás aránya 20,4%, az 
egyéb fejezeti előirányzatok jogcímeire 7,6% támogatás jut, 5,0% zárolt egyensúlyi 
tartalékképzés mellett, míg az agrár- és vidékfejlesztésre fordítható fejezeti kezelésű 
közvetlen támogatások aránya 67,0%.  
 
Az FVM fejezethez tartozó költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok 
2009. évi költségvetési előirányzatait és az ellátandó állami feladatokat a következő 
részekben foglaljuk össze. 
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II. Intézményi előirányzatok 
 

A Konvergencia Programban középtávra megjelölt elvek mentén elfogadott 
költségvetés teljesítése, a hosszú távon fenntartható növekedési folyamatok 
stabilizálása, az adófizetők pénzével való takarékosság indokolja az európai uniós 
közösségi támogatások teljes körű kihasználását, szükségessé teszi a közigazgatás 
költséghatékonyságának javítását, ezen célok eléréséhez pedig feltétlenül szükség van 
a költségvetési intézmények szervezeti rendszere eddig megkezdett átalakításának 
befejezésére. 
 
A közigazgatás korszerűsítése az agrár tárca részére eddig is nagy kihívást jelentett és 
jelent a közeljövőben is. Egyrészt az agráriumban új EU-s intézményeket is létre 
kellett hozni (pl. EMGA, EMVA kifizető ügynökség), illetve a növekvő társadalmi 
elvárásoknak megfelelően megerősíteni és dinamizálni kell az EU-s, valamint a már 
korábban integrált szakigazgatási intézmények működését. 
 
A közfeladat-ellátás hatékonyabb szervezeti kialakítása érdekében 2008. évben 
folytatódott, illetve 2009-ben tovább zajlik az intézményhálózat korszerűsítése. Ezzel 
összefüggésben, 2009. évre – az előző év(ek)hez viszonyítva – módosul az intézményi 
címek szerkezeti felépítése.  
 
A tárca által 2008-ban felügyelt önálló költségvetési intézmények száma 58, a részben 
önállóan gazdálkodó intézményeké pedig 20, míg a tervezés időpontjában a 
minisztérium a 39 önálló és 20 részben önálló költségvetési intézményt felügyel. 
 
A változások főbb elemei: 2008. február 7-ével megtörtént az Agrármarketing 
Centrum Kht. költségvetési szervvé alakítása, 2008. március 15-ével végbement a 
négy (Badacsony, Eger, Kecskemét, Pécs) szőlészeti- és borászati kutatóintézet 
felsőoktatási intézményeknek való átadása, 2008. augusztus 31-ével pedig megvalósult 
a 18 FVM mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézmény három Térségi Integrált 
Szakképző Központba (TISZK) szervezése. A jövő év kiemelt feladatai lesznek a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti integrációjának elmélyítése, az 
egyes szakmai részlegek egységes fizikai elhelyezésének megoldásával, informatikai 
rendszerének fejlesztésével, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
budapesti állományának egy ingatlanban való elhelyezésének megoldása, valamint az 
agrár-kutatóintézeti hálózat felülvizsgálata és megkezdett szervezeti korszerűsítésének 
folytatása. 
 
Az FVM intézmények költségvetési támogatási előirányzata - a konvergencia 
programmal való összhang megteremtése érdekében - 2008-ról 2009-re 4,8%-kal 
növekedett. 2010 és 2012 között ez a tendencia folytatódik, hiszen jelentékeny az 
intézményi támogatás tervezett növekedése, mely főként a tervezett központi 
illetményemelésekből következik. 
 
2009. évben az FVM által felügyelt költségvetési intézmények – figyelembe véve az 
államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat 
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megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozatban 
elrendelt intézkedések megtakarításainak áthúzódó hatását is – 1.815,4 millió forinttal, 
vagyis 4,8%-al több költségvetési támogatást kapnak az előző évhez viszonyítva. A 
támogatási előirányzat kialakítását megalapozó intézkedések jogcímei a következők: 
 

- 2%-os általános báziscsökkentés, 
- 2008. évi illetményemelés bázisba építése, 
- szervezeti intézkedések bázisba építése (2118/2006. Kormányhatározat, 

valamint Kvtv. 4. § (2) bekezdése alapján), 
- fejezetek közötti „0” szaldós átrendezések, 
- adóprogrammal kapcsolatos 5%-os járulékcsökkentés, 
- átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból. 

 
Ezzel egyidejűleg ugyanakkor az FVM intézményeknek, nevezetesen a 
„Földhivatalok, FÖMI” címnek, 2009. évben a 2008. évi 2.385,8 millió forintnál 58,2 
millió forinttal alacsonyabb 2.327,6 millió forint költségvetési befizetési 
kötelezettséget kell teljesítenie. 
 
A 2009. évben tervezett intézményi bevétel 1.555,2 millió forinttal alacsonyabb a 
2008. évi eredeti előirányzatnál, ez szinte teljes mértékben a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal ingatlanértékesítéssel kapcsolatos felhalmozási bevételeinek 
tervezésével van összefüggésben, amelyek a vagyontörvény előírásainak megfelelően 
nem kerülhetnek betervezésre az intézmény költségvetésébe. Ugyanakkor, ha a 
működési bevételeket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az intézmények által 
tervezett 2009. évi működési bevételek 2.080,6 millió forinttal, vagyis 5,3%-al 
magasabbak a 2008. évi eredeti előirányzatnál. A működési bevétel növekedése főként 
a 3. Cím Földhivatalok, FÖMI intézménycsoportnál jelentkezik, ahol a növekedés 
összege ezen bevételi csoportnál 2.011,6 millió forint.  
A földhivatalok esetében a bevétel növekedés célja a működőképesség fenntartása és 
az előírt befizetési kötelezettség teljesítése, amely növekedés elsősorban az 
ingatlanpiac forgalmának földhivatalok számára kedvező változásával magyarázható  
 
Az FVM-hez tartozó költségvetési intézmények 2009. évi tervezett létszám 
előirányzata 13.021 fő, ez a 2008. évi 13.114 fős eredeti előirányzatnál 93 fővel 
alacsonyabb. 2008. évben központilag elrendelt és saját hatáskörű létszámleépítés sem 
volt a tárca intézményeinél, a csökkenés, a szőlészeti- és borászati kutatóintézetek 
korábban már említett átadásával, valamint az élelmiszerbiztonsági feladatok EÜM 
fejezettől való átvételének létszám rendezésével magyarázható.  
 
 
 

1. cím: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 
 

A címhez tartozó előirányzatok a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
működésének személyi és tárgyi feltételeit biztosítják. A teljesíthető kiadás 3.330,8 
millió forint, a teljesítendő saját bevétel pedig 132,0 millió forint, a támogatás 3.198,8 
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millió forint. Az FVM Igazgatás kiadásai 167,5 millió forinttal, a költségvetési 
támogatás pedig 252,0 millió forinttal nő, a 2008. évi eredeti előirányzatokhoz 
viszonyítva. A tervezett bevétel 84,5 millió forinttal ugyanakkor csökken az előző év 
eredeti előirányzatához mérten.  
A kiadási előirányzatok változása főként a 2009. évi tervezés menetében a központi 
jogcímeken érvényesített intézkedésekkel magyarázható (pl: bérfejlesztés, 
báziscsökkentés). Ezen túlmenően pedig azzal, hogy a minisztérium bevételi 
előirányzata és a dologi kiadási és támogatási előirányzata a tényleges teljesítésnek 
megfelelően került megtervezésre. 
 
A címen intézményi beruházás tervezésére az előző évhez hasonlóan nem került sor. 
Az Igazgatási cím vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Az Igazgatási címen tervezett köztisztviselői létszám-előirányzat a 2008. évi 384 fővel 
szemben 2009. évben 374 fő, amely csökkenés még a 2177/2007. (X. 20.) Kormány 
határozatból eredő létszám-előirányzat rendezéssel van összefüggésben.  
 
 
 

2/1. alcím: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH) 
 
Az alcím az országos hálózattal rendelkező, 2007. január 1-jével felállított Hivatal (a 
korábbi állategészségügyi-, növény-egészségügyi intézmények, földművelésügyi 
hivatalok, Földművelésügyi Költségvetési Iroda, Állami Erdészeti Szolgálat, Országos 
Mezőgazdasági és Minősítő Intézet, és az Országos Borminősítő Intézet) költségvetési 
előirányzatait tartalmazza.  
 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH) és megyei szervei végzik az 
állategészségügyi, növény-egészségügyi és talajvédelemi, földművelésügyi hivatali, 
erdészeti, állat- és növényfajták elismerésével és minősítésével, a borgazdasági 
termékek előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat.  
Az MgSZH döntően hatósági, valamint szolgáltató tevékenységet lát el. Ennek keretén 
belül kiemelt jelentőségű: 

− a nemzeti támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátása, 
elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami feladatok ellátása; 

− a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatok 
végrehajtása; 

− a hegyközségek törvényességi felügyelete; 
− a veszélyes állatbetegségek leküzdésével kapcsolatos tevékenység, az 

élelmiszer- és takarmányellenőrzési hatósági munka, az országhatáron folyó 
állategészségügyi ellenőrző és vizsgáló tevékenység, az állategészségügyi 
intézetek diagnosztizáló és betegséget megállapító tevékenysége; 

− a növény- és talajvédelmi feladatok keretében a növényi károsítók fellépésének 
megelőzése, szükség esetén a károsítók elpusztításáról intézkedés, a növény 
védőszerek, termésnövelő, talajjavító anyagok ellenőrzése;  
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− az EU-konform állat- és növény-egészségügyi határállomások működtetése; 
− az uniós és hazai rendeletekben előírt, az egyes betegségek, kártevők 

felderítésére irányuló monitoring vizsgálatok, a különböző mentesítési 
programok ellátása, valamint az állatvédelmi intézkedések végrehajtásának 
ellenőrzése; 

− az erdőtörvényben és a külön jogszabályokban meghatározott erdészeti 
igazgatási feladatok ellátása; 

− az Országos Erdőállomány-adattárat és az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő 
Rendszer működtetése; 

− a termelésben alkalmazható állat- és növényfajták elismerése és minősítése, a 
fajtafenntartásról, a géntartalékok képzéséről és fenntartásáról való 
gondoskodás, a vetőmagvak és szaporítóanyagok ellenőrzése, az állatfajok és 
fajták tenyésztésének irányítása, tenyésztésszervezés; 

− a borgazdasági termékek előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos 
feladatok ellátása; 

− élelmiszerbiztonsággal, ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági feladatok elvégzése; 
− Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal pénzügyi, gazdálkodási feladatainak 

ellátása. 
 
Az MgSZH által 2009-ben teljesíthető kiadás 31.270,4 millió forint, a teljesítendő saját 
bevétel 13.758,0 millió forint, a támogatás pedig 17.512,4 millió forint. A 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban összpontosuló szakigazgatási és hatósági 
feladatokat az intézmény 2009. évben 1.095,8 millió forinttal magasabb költségvetési 
támogatással láthatja el, mint 2008. évben.  
 
Az intézmény működési hatékonyságának javulását, ezáltal az egyablakos, 
ügyfélközpontú közigazgatás kialakításnak a feltételeit ugyanakkor tovább kell, hogy 
javítsa a jogelőd intézmények integrációjának megerősítése, valamint a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal és a kamarákkal (érdekképviseletekkel) 
történő munkamegosztás folyamatos finomra hangolása is.  
 
A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban és 
alapítványban nem vesz részt, illetve nem támogatnak ilyeneket. 
 
A Hivatalhoz tartozó szakigazgatási hálózat létszáma 2008. évben 104 fővel 
emelkedett, amely tulajdonképpen a még 2007. évközben az Egészségügyi 
Minisztériumtól átvett létszám rendezését jelenti. A Hivatal 2009. évre tervezett 
létszám-előirányzata 4.895 fő köztisztviselő. 
 
 
 

2/2. alcím Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH) 
 
A Hivatalt - összefüggésben az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet 
kialakításával, a 66/2003. (V. 15.) Kormány rendelet alapján - a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter felügyeli. 
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A hivatal önálló jogi személyiségű, az előirányzatai felett teljes jogkörrel és önálló 
költségvetéssel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, 
pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el. 
 
A Hivatal fő feladata az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén szakmai döntés 
előkészítés és együttműködés az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok 
élelmiszer-biztonsági szerveivel. 
 
A Hivatal által 2009-ben teljesíthető kiadás 150,4 millió forint, amelynek fedezete 
teljes egészében költségvetési támogatás.  
 
A Hivatal 2008. évre engedélyezett létszám-előirányzata 18 fő közalkalmazott. 
 
 
 
 

3. cím: Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 
 
A cím a földügyi szakigazgatási tevékenységet ellátó földhivatalok (19 megyei, illetve 
a fővárosi intézmény és a 121 területi szervként működő körzeti földhivatal), valamint 
a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) előirányzatait tartalmazza. 
 
Az intézmények feladata az ingatlan-nyilvántartás vezetése, a földtulajdoni és 
földhasználói előírások végrehajtásának ellenőrzése. A földhivatalok továbbá ellátják a 
polgári célú állami földmérési, térképészeti és távérzékelési feladatokat, és 
közreműködnek a Nemzeti Kataszteri Program végrehajtásában. 
 
A Földmérési és Távérzékelési Intézet hatósági jogkörében végzi az államhatárral 
kapcsolatos tárgyévre meghatározott földmérési és nyilvántartási feladatokat, delegált 
feladatként szolgáltatást nyújt az EU támogatások rendszerében a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal részére.  
 
Teljesíti a központi adat- és térképtárral összefüggő, a Földrajzinév-tár vezetésére 
vonatkozó-, továbbá az alappont-hálózatokat és az állami topográfiai térképeket érintő, 
jogszabályban előírt feladatokat. Feladata a TAKAROS, TAKARNET program 
(térképen alapuló kataszteri rendszer, illetve a földhivatali nyilvántartások országos 
számítógépes hálózata) továbbfejlesztése, továbbá a MePAR (műholdas, légifényképes 
parcella azonosító rendszer) működtetése. 
 
A földhivatalok és a FÖMI által 2009-ban teljesíthető kiadás 24.603,2 millió forint, 
amelyet teljes egészében saját bevétel finanszíroz.  
A bevétel növekedés tervezett mértéke 1.475,6 millió forint, azaz 6,4%, ami 
elsősorban a megnövekedett ingatlanpiaci forgalomból adódó bevétel-növekedés 
finanszíroz.  
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A földhivataloknak 2009-ban 2.327,6 millió forint befizetési kötelezettséget kell 
teljesíteniük a központi költségvetés részére. 
A kialakított finanszírozási rendszer komoly ösztönzést jelent a hatékonyabb és 
gyorsabb ügyintézés végrehajtására, a nyilvántartások naprakész vezetésére, ami az 
állampolgárok tulajdonosi biztonságát erősíti és egyidejűleg elősegíti a szolgáltatási 
színvonal javulását is. 
 
Mindennek feltétele természetesen az is, hogy a tervezett bevételek realizálódjanak, a 
tervezett díjbevétel emelés megvalósuljon. 
 
A korábbi évekkel ellentétben a hivataloknál központilag elrendelt, illetve saját 
hatáskörű létszámcsökkentésre nem került sor.  
 
A címen tervezett létszám-előirányzat 2009. évben 4.056 fő köztisztviselő. 
 
 
 

4. cím: Állami Ménesgazdaság 
 

Az Állami Ménesgazdaság 2009. évben tervezett kiadási előirányzata 308,6 millió 
forint, a bevételi előirányzat 138,0 millió forint és a rendelkezésre álló költségvetési 
támogatás 170,6 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a Ménesgazdaság 2009. évben 
19,1%-al magasabb kiadásból gazdálkodhat, mint 2008. évben. 
 
A Ménesgazdaság alapfeladata a Lipicai és Gidrán ménes törzstenyészetek 
fenntartásáról való gondoskodás. 
 
Az Állami Ménesgazdaság 2008-ban létszámcsökkentést nem hajtott végre.  
 
A 2009. évi engedélyezett létszám-előirányzatuk 53 fő közalkalmazott. 
 
 
 

5. cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal folyósítja az Európai Uniós és a hozzá 
kapcsolódó nemzeti támogatásokat. Ellátja az unió belpiaci és külpiaci támogatásainak 
kezelését, működteti az intervenciós rendszert, működteti az ügyfél nyilvántartási, a 
parcella azonosító, az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszert (IIER). A Kormány 
az MVH-t jelölte ki agrárkár-enyhítési szervként is. 
 
A SAPARD támogatások pénzügyi kifizetése 2007-ben teljes körűen befejeződött, és a 
program lezárásra is sor került. 2008-ban befejeződik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
(NVT) támogatásainak kifizetése is. 
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2009-ben folytatódik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
előirányzatainak felhasználása, illetve megkezdődik a Halászati Operatív Program 
(HOP) támogatásainak EMVA keretek közötti működtetése és kifizetése.  
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címen tervezett 2009. évi előirányzatok 
alapvetően a Hivatal működési kiadásait és annak támogatását tartalmazzák. A 
tervezett kiadás 10.949,4 millió forint és a tervezett támogatás 10.918,4 millió forint, 
1,6%-al magasabb az előző évinél, azaz lényegében a 2008. évi szintnek megfelelő. Az 
intézmény költségvetése tartalmazza a delegált feladatok pénzügyi forrását is.  
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban 2008-ban folytatódik az EMVA 
informatikai rendszerének továbbfejlesztése, illetve folyamatos a felkészülés a 2009. 
évi SPS támogatási rendszerre való átállásra. 
 
Az intézménykorszerűsítés fő súlypontja, továbbra is az MVH és a szakigazgatási 
intézmények (MgSZH) tevékenységének eddiginél szorosabb összehangolása, az 
átfedések megszüntetése, a munkamegosztási viszonyok elmélyítése.  
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tervezett 2009. évi eredeti létszám-
előirányzata 1.152 fő köztisztviselő. 
 
Az MVH vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban és 
alapítványban nem vesz részt. 
 
 
 

6. cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 
 
A címhez a tervezés menetében már mindösszesen csak 3 önállóan gazdálkodó 
szakképző intézmény, és az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet 
tartozik. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és 
az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározat 
előírásait is szem előtt tartva ugyanis 2008. augusztus 31-ével az eddig 18 önállóan 
gazdálkodó szakiskola 3 Térségi Integrált Szakképző Központba (TISZK) szervezésre 
került sor a feladatok hatékonyabb ellátása, az oktatás mai kor követelményeinek való 
megszervezése, a szakképzési és pályázati források eredményesebb lehívása és 
felhasználása érdekében. 
 
Az iskolák alapvetően mezőgazdasági jellegű középfokú oktatást és szakmunkás 
képzést folytatnak. Valamennyi iskolához tartozik tangazdaság, tanüzem. Az 
intézmények oktatási struktúrája viszonylag széleskörű, hasonló módon szervezett a 
tangazdasági tevékenységük is. 
 
2008-ban a mezőgazdasági szakoktatási intézményben közel 6.200 fős diákközösség 
tanul. Az FVM iskoláiban nappali tagozaton mintegy 52, esti-levelező tagozaton pedig 
további 30 agrárszakmában szerezhető képesítés.  
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Az intézmények kiemelt feladatai: nappali szakképesítésre felkészítő iskolai oktatás, 
nappali, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli 
szakmai oktatás, szakképesítésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás, általános 
műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás, valamint a felsőfokú 
szakképesítést nyújtó képzés. Az iskolarendszerű képzésen kívül végzik a felnőttek 
szakmacsoportos továbbképzését. A szakképző intézmények, az oktatás színvonalas 
ellátása érdekében működtetik a tangazdaságokat, és tevékenységük kiegészül 
szaktanácsadással is. Az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadó Intézete 
főként koordinációs feladatokat lát el. 
 
Az cím intézményei 2009-ben szakképzési, nevelési és szaktanácsadási 
tevékenységükre 6.050,2 millió forint kiadást fordítanak, amelynek forrása: 1.623,1 
millió forint saját bevétel és 4.427,1 millió forint költségvetési támogatás. 
 
A címen tervezett 2009. évi létszám 1.564 fő közalkalmazott, amely intézményi 
hatáskörben tovább csökkenthető. 
 
A szakképző intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.  
 
 
 

7. cím: Közművelődési intézmények 
 

A címhez a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, valamint az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár és Dokumentációs Központ tartozik. 
E két intézmény 2009-ben tervezett kiadási előirányzata 639,6 millió forint, a saját 
bevétel 107,0 millió forint, a költségvetési támogatás előirányzata 532,6 millió forint. 
 
A Kormány döntése alapján a két intézmény továbbra is az FVM felügyelete alatt 
működik tovább, tekintettel arra, hogy működtetésük szakmailag megalapozottabb és a 
saját hatáskörben még 2007. évben végrehajtott leépítésekkel a korábban elvárt 
megtakarítás is realizálódik. 
 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum az ágazat kultúrtörténeti emlékeit gyűjti és 
megőrzi, agrártörténeti kutatásokat végez, állandó és időszaki szakkiállításokat 
szervez. 
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központnak, mint az ország 
egyetlen mezőgazdasági ágazati tudományos szakkönyvtárának alapfeladata a 
szakkönyvtári állomány gyűjtése, az állománygyarapítás, a szakmai információáramlás 
elősegítése, a közép-kelet-európai agrárinformációs központi feladatok ellátása, az 
ágazatot érintő EU-s kiadványok, információk hozzáférhetővé tétele, bővülő 
szolgáltatási feladatok ellátása (szakirodalmi szolgáltatóház, agrárkultúrális 
szolgáltatások). 
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A múzeum és a könyvtár részére javasolt 2009. évi létszám előirányzat 138 fő 
közalkalmazott. 
 
A címhez tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.  
 
 
 

8. cím: Agrárkutató intézetek 
 
A címhez 7 önállóan gazdálkodó jogállású kutatóintézet tartozik, melyek főleg 
mezőgazdasági, állattenyésztési, gépesítési, biotechnológiai, élelmiszeripari, 
agrárökonómiai kutatásokat végeznek. Már nem tartozik a címhez a négy szőlészeti- és 
borászati kutatóintézet (Badacsony, Eger, Kecskemét, Pécs), mivel az államháztartás 
hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó 
intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozatban elrendelt 
felsőoktatási intézményeknek való átadásuk 2008. március 15-ével megtörtént. A 
tárcánál maradt intézmények fő feladatai: 
 

- élelmiszergazdaság versenyképességének javítását és a jövedelemtermelés 
fokozását szolgáló kutatások, agrártermékek nemzetközi kereskedelme 
javítására alkalmas nemzetközi irányzatok megismerése, a minőséggel és 
élelmiszerbiztonsággal összefüggő kutatások, tulajdon- és érdekviszonyok 
vizsgálata, 

- a mezőgazdasági gépesítés társadalmi, gazdasági és ágazati összefüggéseinek 
kutatása, termelési technológiák műszaki-ökonómiai megalapozása, 
fajtafenntartás, génbanki tevékenység, takarmányozási kutatások,  

- halgenetikai kutatások, hal táplálkozás élettani kutatások, vízminőségi 
kutatások, rizsnemesítés, halászati kutatások,  

- élelmiszer-tudományi kutatások, termékfejlesztés, analitikai mérések végzése,  
- agrár- és élettudományi kutatások végzése, molekuláris géntérképezés, 

biotechnológiai kutatás, géntechnológiai eredet megállapítása,  
- erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló komplex kutatások végzése. 

 
A kutatóintézetek által 2009-ben teljesíthető kiadás 4.003,0 millió forint, a saját 
bevétel 1.752,6 millió forint, a költségvetési támogatási előirányzat 2.250,4 millió 
forint. 
 
A felügyelt kutatóintézetek 2009. évi tervezett létszám előirányzata 746 fő 
közalkalmazott, ez 157 fővel alacsonyabb a 2008. évi előírt létszámnál, ez teljes 
mértékben a szőlészeti- és borászati kutatóintézetek felsőoktatási intézményekhez való 
átkerülésével van összefüggésben. 
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9. Cím: Agrármarketing Centrum (AMC) 
 
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az 
azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat 3. 
számú melléklete az AMC Kht. költségvetési szervvé történő átalakításának kezdeti 
időpontját 2008. január 1. napjában határozta meg. Az intézmény végeredményben 
költségvetési szervként való tényleges működését az előkészületeket követően 2008. 
február 7-ével kezdte meg. 
 
Az AMC elsősorban a magyar mező- és élelmiszergazdaság termékeinek bel- és 
külföldi piacra jutásának elősegítését szolgálja a közösségi agrármarketing speciális 
eszközeivel. Az alapítási cél szerinti tevékenységét semlegesen és az esélyegyenlőség 
elve alapján végzi, biztosítva ezáltal a magyar mező- és élelmiszergazdaság 
valamennyi szereplőjének, hogy tevékenységének haszonélvezője legyen. 
 
Az AMC 2009. évi tervezett kiadási előirányzata 219,6 millió forint, ebből a 
költségvetési támogatás összege 208,6 millió forint, a bevétel pedig 11,0 millió forint.  
 
A 2009. évben tervezett létszám előirányzat 25 fő közalkalmazott. 
 
 

II. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
A 10/1 Beruházás alcímhez az intézmények központi beruházásai jogcímcsoport 
tartozik. A 10/1/13 Intézmények központi beruházásai előirányzaton 2009. évben 
mindössze 91,1 millió forint áll rendelkezésre, ami a tárca legszükségesebb és 
halaszthatatlan beruházásaira használható. 
 
 
A 10/2 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcímhez tartozó jogcímcsoportok 
előirányzatain 2009. évben összesen 6.625,9 millió forint tervezett kiadás teljesíthető. 
A kiadások fedezete 5.125,9 millió forint támogatás, valamint a Bormarketing és 
minőségellenőrzés 1.500,0 millió forint tervezett bevétele. 
 
A 1995. évi XCIV. törvény 27.§ (1) bekezdés d) pontja, az 1999. évi CXXI. törvény 
34.§ (1) bekezdés e) pontja, valamint a 2000. évi LXXXIV. törvény 30.§ (1) bekezdés 
d) pontja alapján az ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása és a 
Kamarák támogatása külön előirányzatokon került megtervezésre.  
 
Az adózók 1%-os felajánlásából származó 953,5 millió forint, a parlagfű elleni 
védekezés céljait szolgálja.  
 
A Rómából Budapestre áttelepülő FAO intézmények finanszírozására 250,0 millió 
forint áll rendelkezésre 2009. évben. 
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A Nemzetközi szervezetek tagsági díjai tervezett 250,0 millió forint előirányzatból 
207,0 millió forint a FAO tagsági díjak finanszírozására szolgál. 
 
A „Bormarketing és minőség-ellenőrzés” előirányzaton a kiadások fedezetét a 
megszűnő 8 forint/liter jövedéki adó helyett, a bor forgalombahozatali járulék összege 
biztosítja, ami közvetlenül a bor-ágazat marketingjére és minőségellenőrzésre kerül 
visszaforgatásra. 
 
Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását a 3. sz. táblázat mutatja: 
 
     3. számú táblázat                                                                      millió forint 
Előirányzat megnevezése                    2008.                   2009. 
 Támogatás Bevétel Kiadás Támogatás Bevétel Kiadás 
FAO intézmények finansz. 250,0 250,0 250,0  250,0
Agrárkutatás, tanüzemek tám. 585,0 585,0 585,0  585,0
Magán és jogi szem. kártérítése 10,0 10,0 9,2  9,2
Magyar-Román regionális kutató-
oktató központ támogatása 

70,0 70,0 64,4  64,4

Ágazati szakmai szervezetek 300,0 300,0 210,0  210,0
Magyar Agrárkamara állami 
feladatai  támogatása 

- - - 70,0  70,0

Állatorvosi Kamara állami feladatai  
támogatása 

- - - 13,0  13,0

Növényorvosi Kamara állami  
feladatai  támogatása 

- - - 7,0  7,0

Vízügyi feladatok támogatása 400,0 400,0 400,0  400,0
Parlagfű elleni közérdekű véd. 400,0 400,0 443,4  443,4
Parlagfű-mentes Magyarországért 460,8 460,8 510,1  510,1
Osztatlan földtulajdon kimérése 200,0 200,0 200,0  200,0
Közp.bevételből fin. intézményi fel. 2 053,8 2 053,8 1 813,8  1 813,8
Hegyközségek állami feladatai 200,0 200,0 200,0  200,0
Kincstári szolgáltatási díjak 100,0 100,0 100,0  100,0
Bormarketing és minőség ellenőrzés - 1 500,0 1 500,0 - 1 500,0 1 500,0
Nemzetközi szervezet tagsági díjai 100,0 - 100,0 250,0 - 250,0
Erdőterület közjóléti feladatai tám. 247,1 - 247,1 - - -
Összesen: 5 376,7 1 500,0 6 876,7 5 125,9 1 500,0 6 625,9
 
 
A 10/3 alcímen már 2007. évben sem kerültek új előirányzatok tervezésre, mivel a 
PHARE és az átmeneti programok kötelezettségvállalásai már korában lezárultak, 
csupán az előző évek maradványai kerültek, illetve kerülnek felhasználásra. Így 
csupán 503,6 millió forint uniós bevétel került megtervezésre a 10/03/02/05 
Elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén, a 10/03/02/06 Állat- és növény-
egészségügyi határállomások megerősítése és a 10/03/02/07 FVM megyei hivatalok 
felkészülése KAP feladatok előirányzatokon. 
 
 
A 10/4. Egyéb uniós támogatást kiegészítő nemzeti támogatás alcím, az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alaphoz (EMGA) kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások 
nemzeti kiegészítő forrásrészét tartalmazza. 
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Ezen belül a 6. jogcímcsoport a Méhészeti Nemzeti Program 480,0 millió forint, a 7. 
jogcímcsoport az Igyál tejet program 900,0 millió forint, a 8. jogcímcsoport az Egyes 
speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 450,0 millió forint, valamint a 9. 
jogcímcsoport az Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása 1.100,0 millió 
forint központi költségvetésből fedezett kiadási előirányzatát mutatja. Az Európai 
Uniós jogszabályokban meghatározott közösségi rész pedig, a Magyar Államkincstár 
által a Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által közvetlenül 
térített Piaci támogatások előirányzatán került megtervezésre. 
 
A Bizottság B(2007) 3844. számú határozata (a 797/2004/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően) elfogadta a Méhészeti Nemzeti Programot a 2007-2010 időszakra, amely 
a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai 
egyensúly fenntartását szolgálja. A méz termelésének és értékesítésének javítására 
irányuló intézkedések 6 fő program keretében valósulnak meg. 
 
Az Igyál tejet program az önkormányzatok gyermek-étkeztetési feladatait, a hazai 
tejfogyasztás növelését segíti. 
 
Az Egyes speciális szövetkezések támogatása jogcím 450,0 millió forintos előirányzata 
a Tanács 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete, a gyümölcs- és 
zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról szóló megállapodás 
alapján, az értékesítő szervezetek működésének megerősítését, válságok megelőzését 
és kezelését, a feldolgozóipari támogatások körének szélesítését segíti elő. 
 
Az Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása jogcím 1.100,0 millió forintos 
előirányzata a 2007/782/EK bizottsági határozatban meghatározott állatbetegségek 
(szalmonella, madárinfluenza, a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak, súrlókor, 
veszettség, Aujeszky-féle betegség) felszámolását, ellenőrzését és megfigyelését segíti 
elő. 
 
 
A 10/5 alcím, a nemzeti támogatások jogcímcsoportjait tartalmazza. Nemzeti 
támogatásként 2009. évben csak az uniós szabályoknak teljes mértékben megfelelő, 
azaz notifikált-, mezőgazdasági és általános de minimis alapján-, illetve mentesítési 
rendelet alapján működő nemzeti támogatási konstrukciók működtethetők.  
A 2009. évi költségvetés tervezete 89.351,2 millió forint támogatási és kiadási 
előirányzatot tartalmaz a nemzeti támogatásokra.  
 
 
A 10/5/1 Erdészeti feladatok jogcíme - a 2009. évi költségvetési tervezetben - 1.443,6 
millió forint támogatási és kiadási előirányzatot tartalmaz. Ez az összeg elsősorban a 
magánerdő-gazdálkodók korábbi években megkezdett erdőfelújításainak befejezéséhez 
nyújt segítséget. Az uniós szabályok szerint, az elsődlegesen gazdasági-fatermesztési 
célú erdők kitermelése után fellépő újraerdősítési feladatok nem támogathatók. 
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Továbbra is fennmaradhat azonban a magánerdő-gazdálkodók szakember-
foglalkoztatási és integrátori tevékenysége, a jóléti és parkerdő-gazdálkodás, valamint 
az erdei kisvasutak támogatási lehetősége. 
 
 
A 10/5/2 Termőföldvédelem támogatása jogcím 331,0 millió forint tervezett kiadási és 
támogatási előirányzata a birtok-összevonási célra használható fel. Számos 
támogatási célt, pl. ültetvények felszámolása, mezőgazdasági rendeltetésű területek 
újrahasznosítása stb. törölni kellett az előirányzat jogcímeiből, mivel azok szerepét az 
egységes területalapú támogatás és egyéb pl. energia-növénytermelési támogatás vette 
át. 
 
 
A 10/5/3 az Állattenyésztési feladatok támogatása jogcím alapvető célja a hazai 
tenyésztésszervezési, tenyésztői, genetikai fejlesztő munka elősegítése. A jogcím 
kiadási és támogatási előirányzata 780,0 millió forint. 
 
 
A 10/5/5 Vadgazdálkodás támogatása jogcím kiadási és támogatási előirányzata 230,0 
millió forint. Valamennyi, korábban az un. központosított bevételből működő 
támogatási előirányzat koncepciója, támogatási célja alapvetően megváltozott, az 
előirányzat gyakorlatilag a csekély összegű EU támogatási (de minimis) szabályoknak 
megfelelően működtethető a jövőben. 
 
 
A 10/5/7 Fejlesztési típusú támogatások jogcímen összesen 920,0 millió forintos 
előirányzat került megtervezésre, ami 2004. május 1. és az azt megelőző években 
vállalt agrárberuházások, zömmel ültetvénytelepítések 2009. évben esedékes 
determinációinak fedezete. 
 
 
A 10/5/8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím 84.886,6 millió forint 
kiadási előirányzatot tartalmaz, amely jogcímből kell biztosítani: 
- a területalapú támogatás nemzeti kiegészítését (Top-Up); 
- a korábbi években, illetve a 2008. évben működtetett agrártámogatások 2009. évi 
költségvetést terhelő kötelezettségvállalásait; 
- az Európai Bizottságnál notifikált nemzeti támogatások 2009. évi működését. 
 
 
A 10/5/9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás jogcím 300,0 millió forint 
támogatási előirányzata a 2004. május 1. és az azt megelőző években telepített erdők 
2009. évben esedékes folyamatban lévő munkálatait hivatott finanszírozni. 
 
 
A 10/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés támogatási jogcímen tervezett kiadás 460,0 
millió forint. A támogatási előirányzat a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és 
tehervállalásán alapuló támogatási konstrukció működtetését teszi lehetővé. 
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A 10/6 Állat- és növénykártalanítás alcím, felülről nyitott 500,0 millió forint 
előirányzatot tartalmaz. Felhasználásának célja az állategészségügyről, valamint a 
növényvédelemről szóló törvényekben foglalt feladatok végrehajtásához források 
biztosítása. 
Ebből az előirányzatból történik a járványos állatbetegségek megelőzésének, 
felderítésének és felszámolásának érdekében, a hatóság által elrendelt állatok leölése 
miatti, illetve a növényi zárlati károsítók okozta fertőzések elleni védekezés céljából 
megsemmisített termékek után, a gazdálkodókat ért károk megtérítése.  
 
 
A 10/7 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból és az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból származó támogatások árfolyamveszteségeinek, 
valamint az intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségek 
finanszírozására szolgál, 5.000,0 millió forint kiadási előirányzattal. 
 
 
10/11 Vidékfejlesztési Programok 
 
 
A 10/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott intézkedéscsoportok előirányzatai keretében 
megvalósítható intézkedések támogatására a 2009. évben összesen 148.439,3 millió 
forint fordítható, amelyből az EU által biztosított támogatás 109.264,5 millió forint, a 
nemzeti társfinanszírozási rész 39.174,8 millió forint. 
 
A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként eltérő. Az I. tengely esetében 
az EU hozzájárulás átlagos mértéke 71,77%. A II. tengely esetében 76,86%, a III. 
tengelynél 71,77%, a IV. tengely esetében 76,86% az EU hozzájárulás. A Technikai 
segítségnyújtás esetében az EU hozzájárulás 75,0%. 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott 
intézkedéscsoportok (tengelyek): 
Az I. tengely intézkedései hozzájárulnak a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és 
az erdészeti ágazat versenyképességének javításához, a fenntartható fejlődés 
megvalósításához. 
 
Az I. tengelyen belül meghirdetett intézkedések: 

- állattartó telepek korszerűsítése, 
- az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztése, 
- kertészet korszerűsítése (építés), 
- kertészet korszerűsítése (gép), 
- növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (szárítók), 
- szántóföldi növénytermesztésben használt gépek, technológiai berendezések 

beszerzése, 
- mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás, 
- általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás, 
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- mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP), 
- termelői csoportok működése, 
- telephelyen belül történő energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával, 
- ültetvénytelepítés (fás szárú), 
- ültetvénytelepítés (lágy szárú), 
- ültetvénytelepítés (gyümölcs), 
- gazdaság átadása, 
- fiatal mezőgazdasági termelők elindítása. 

 
 
Az I. tengelyen belül meghirdetni tervezett intézkedések: 

- mezőgazdasági utak fejlesztése, 
- mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések, 
- GAZDANET-program, 
- mezőgazdasági telepek energia- és vízellátásának fejlesztése, 
- a kiskapacitású, elsődleges bio-üzemanyagcélú feldolgozóüzemek létesítése 

(nyersszesz, nyersolaj), 
- félig önellátó gazdaságok fejlesztése. 

 
II. tengely A környezet és a vidék állapotának javítása 
A fejlesztési irány hozzájárul a természeti erőforrások, köztük a biodiverzitás 
megőrzéséhez, a környezetbarát termelési eljárások, valamint a megújuló 
energiaforrások megőrzéséhez és a környezet jellegéhez igazodó földhasználat 
elterjesztéséhez. 
A II. tengelyen belül meghirdetett intézkedések: 

- gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területeken, 
- mezőgazdasági területek erdősítése, 
- erdészeti potenciál helyreállítása – helyreállítás, 
- Natura 2000 kötelezettségek betartása (gyep). 

 
 
A II. tengelyen belül meghirdetni tervezett intézkedések: 

- erdőkörnyezetvédelem, 
- nem termelő beruházások erdészeti területen, 
- nem mezőgazdasági területek erdősítése, 
- agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása, 
- erdészeti potenciálra vonatkozó megelőző intézkedések, 
- nem termelő mezőgazdasági beruházások, 
- agrár-környezetgazdálkodási intézkedés, 
- védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának tenyésztésben történő megőrzése, 
- genetikai erőforrások megőrzése. 

 
III. tengely Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 
Az intézkedéscsoport kulcsterületei a vidéki gazdaság bővülését, többek között a nem 
mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálással, a mikro-vállalkozások humán 
erőforrásának és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a fejlesztések közötti 
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egymásra épülés és szinergia erősítésével, együttműködési hálózatok fejlesztésével 
kívánja elérni. 
A III. tengelyen belül meghirdetett intézkedések: 

- készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és 
végrehajtása, 

- a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás (kistérségi 
közlekedési szolgáltatások fejlesztése – „Tanyabusz”), 

- a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás (Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér – címbirtokosi pályázatok kiírás történt meg, aminek 
nincs finanszírozási vonzata), 

- a LEADER Program megvalósításához szükséges helyi közösségek megalakulása. 
 
 
A III. tengelyen belül meghirdetni tervezett intézkedések: 

- turisztikai tevékenységek ösztönzése, 
- a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése, 
- mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, 
- falumegújítás és –fejlesztés, 
- a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás (integrált tér), 
- Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése, 
- képzés, tájékoztatás. 

 
 
IV. tengely LEADER 
Kiemelt fejlesztési irány a nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban a vidéki 
foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása és a helyi közösségek 
fejlesztése. 
 
 
V. Technikai segítségnyújtás 
Az EMVA Technikai segítségnyújtás előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a 
programok előkészítésével, végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével, 
kommunikálásával kapcsolatos feladatok támogatása, finanszírozása révén. 
 
 
Az NVT I. 2004-2006. évi keretének többlet kötelezettségvállalásai a 1320/2006 EK 
Rendelet értelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
finanszírozhatóak 2007. január 1-ét követően, a következő intézkedések jogcímein: 

– agrár-környezetgazdálkodás, 
– kedvezőtlen adottságú területek támogatása, 
– EU követelményeknek való megfelelés, 
– mezőgazdaság területek erdősítése, 
– szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása és,  
– termelői csoportok támogatása. 
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Az EMVA-ban folytatódó NVT intézkedések támogatási igénye 43.430,1 millió forint, 
míg az új ÚMVP támogatási célokra 105.009,2 millió forint használható fel 2009. 
évben. 
 
 
A 10/11/02 Halászati Operatív Program támogatására a 2009. évben összesen 1.200,0 
millió forint fordítható, amelyből az EU által biztosított támogatás 900,0 millió forint, 
a nemzeti társfinanszírozási rész 300,0 millió forint. A támogatás mértéke 75% Uniós, 
25% hazai forrás. 
 
A 2007-2013-as tervezési időszakban a Közös Halászati Politika megvalósítását az 
Európai Halászati Alap (EHA) segíti. A támogatások igénybevételéhez minden 
tagállamnak el kell készítenie Nemzeti Halászati Stratégiai Tervét (NHST) és a 
társfinanszírozott támogatások felhasználásáról szóló Halászati Operatív Programját 
(HOP). Széles körű szakmai és társadalmi vitát követően elkészült Magyarország 
Nemzeti Halászati Stratégiai Terve a 2007-2013-as tervezési időszakra.  
Ennek érdekében kiemelt feladat a rossz műszaki állapotban lévő halastavak 
rekonstrukciója, illetve a kínálat bővítése érdekében új, intenzív halnevelő üzemek 
létesítése és a halfeldolgozás fejlesztése. A halastavakon a közvetlen, étkezési célú 
haltermelésen kívül egyre nagyobb szerepet kap a természetes vizek telepítéséhez 
szükséges ivadék- és növendék halak előállítása. A természetes vizek hasznosításában 
az utóbbi évek tendenciájában növekszik a horgászati, rekreációs jellegű 
halgazdálkodás szerepe. A cél az, hogy az egészségesebb táplálkozási szerkezet 
alakítása mellett a halászati ágazat a lakosság pihenéséhez, szabadidős 
tevékenységéhez is megfelelő hátteret biztosítson.  
A terv megvalósításához az Európai Halászati Alap 34,9 millió eurós támogatást 
biztosít, amelyet kiegészítenek a magyar költségvetési eszközök.  
A támogatások kedvezményezettei a mikro- kis - és középvállalkozások, valamint a 
halászatban érintett szervezetek, intézmények.  
 
 
A 10/13 EU tagságból eredő feladatok alcím 750,0 millió forint előirányzata főként az 
Európai Unióban való eredményes működés feltételét képező intézményi feladatokra, 
valamint a minisztérium és a Brüsszeli bizottságok közötti kapcsolatrendszer 
működtetésére fordítható. 
 
 
A 10/14 Fejezeti tartalék, az alcímen belül kell megtervezni a 200,0 millió forint 
fejezeti tartalékot, ami az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, 
rendkívüli kiadásaira szolgál. 
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IV. Központosított bevételek 
 
A 13. cím, a Központosított bevételek előirányzatai, összesen 3.980,0 millió forint 
tervezett bevétele nem a tárcát, hanem a központi költségvetést illeti. A fejezet a 
beszedésben és a bevétel továbbutalásában (MÁK részére) működik közre.  
 
A 13/1 az Erdészeti bevételek alcím tartalmazza az erdővédelmi és erdőgazdálkodási 
bírság fizetési kötelezettség alapján tervezett 200,0 millió forint központosított bevételi 
előirányzatot. Az erdőfenntartási járulék 2008. évben megszüntetésre került. Az EU 
szabályok szerint, az elsődlegesen fatermesztési, gazdasági célú erdők felújítása nem 
támogatható, így a járulék befizetés is megszűnt.  
 
A 13/2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek alcím forrása a 
földvédelmi járulék és bírság. A 2009. évre tervezett bevétel 3.050,0 millió forint, ami 
nagyrészt a termőföld igénybevételével, termelésből történő kivonásával járó 
beruházások után fizetendő járulékból származik. 
 
A 13/3 az Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek alcím forrása a lóverseny 
totalizatőr (fogadás) forgalom utáni befizetés. A tárca 2009. évben 10,0 millió forint 
központosított bevételt tervez ezen az alcímen.  
 
A 13/4 Halgazdálkodási bevételek alcím jogcímeit, az állami halász- és horgászjegyek 
díját, a halászatfejlesztési hozzájárulást, a halvédelmi bírság megfizetését a halászatról 
és a horgászatról szóló 1997. évi XIL. törvény 52. §-a írja elő. A 2009. évre tervezett 
bevétel 210,0 millió forint.  
 
A 13/5 Vadgazdálkodási bevételek alcím az állami vadászjegyek díját, hatósági eljárási 
díját, trófea bírálat díját, a vadvédelmi hozzájárulást, a vadazonosító és üzemterv 
szolgáltatást, vadvédelmi bírság megfizetését tartalmazza. A 2009. évre tervezett 
összes bevétel 510,0 millió forint. 
 
A zárolt Fejezeti egyensúlyi tartalék 9.586,7 millió forint a gazdasági folyamatok 
tükrében, várhatóan az év második felében használható fel.  
 
Budapest, 2008. szeptember  „  ”. 
 
 
 
 

Gráf József     dr. Veres János 
             földművelésügyi és vidékfejlesztési   pénzügyminiszter 
                                 miniszter 
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