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Indul a 10 éves vidékstratégia országjáró 
konzultációsorozata 

2011. április 27. 

Az ország számára kiemelten fontos konzultációsorozat indul - jelentette ki Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti Vidékstratégia országjáró vitasorozatát beharangozó 
sajtótájékoztatón.  

Bármilyen hihetetlen, de Magyarországnak nem volt vidékstratégiája az elmúlt években - tette 
hozzá a miniszter. A Gyurcsány-Bajnai kormány a plafonig eladósította az országot és 
tipródás, hanyatlás jellemezte a mezőgazdaságot is. A kormány és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium kiemelt feladatának tekintette, hogy megalkossa a hosszú távú, 10 évre szóló 
stratégiát, amely irányt ad és segíti a vidék újjáépítését. 

A tervezet társadalmi vitája május 31-ig tart. Fazekas Sándor elmondta, hogy a tárca vezetői 
végigjárják az országot annak érdekében, hogy a stratégiát a lehető legszélesebb körben 
ismertessék az érintettekkel. A körút első állomása április 28-án lesz Sárospatakon, az utolsó 
vitafórumot május végén tarják Mosonmagyaróváron. 

A minisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Vidékstratégia logójának megalkotására, hogy 
minél szélesebb célközönséget - tervezőket, művészeket is - bevonjon a munkába, illetve a 
vitába. A stratégiához önálló honlap készült, amely elérhető a videkstartegia.kormany.hu 
címen. 

„Meggyőződésem, hogy a harmadik évezredben a nemzet csak akkor érezheti magát 
biztonságban, ha tudatosan védi tájainak épségét, ha lakosait jó minőségű és biztonságos 
élelmiszerrel látja el, és ha a természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodik”- 
hangsúlyozta Fazekas Sándor. Az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a környezet védelme 
nemzetbiztonsági jelentőségű, stratégiai feladat. Ezek az alapelvek a nemrég elfogadott 
Alkotmányban fontos szerepet kaptak, és erre épül a „vidék alkotmánya”, a Nemzeti 
Vidékstratégia is - hangsúlyozta a miniszter. 

A részletekről szólva Ángyán József, a tárca parlamenti államtitkára elmondta: a 
vidékfejlesztési stratégia céljai között szerepel a vidéki munkahelyek megőrzése és 
gyarapítása. A jelenlegi 440 ezres összes foglalkoztatottsági létszámot 2020-ra 700 ezerre 
szeretnék bővíteni. Kiemelt feladat a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly 
helyreállítása. A program célkitűzése az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a 
kiszolgáltatottság megszüntetése is. 



A professzor rámutatott: az élelmiszer- és élelmezésbiztonság lényegében nemzetbiztonsági 
kérdés. A célok közé sorolta még az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének növelését, 
piaci pozícióinak javítását, az ivóvízbázisok védelmét, a vízkészletek és a talajok, továbbá a 
természetes élővilág és a tájak megőrzését. Jelezte: a tízéves stratégiai programban szerepel a 
helyi erőforrásokra épülő energiaellátás biztosítása, és ezzel a kiszolgáltatottság csökkentése, 
a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása is. Cél továbbá a város és a 
vidék szoros kapcsolatának helyreállítása. 

Ángyán József külön is beszélt arról, hogy a mezőgazdaság számára, illetve tágabban a vidéki 
gazdaság működtetésére meg kell nyerni a fiatalokat. Ennek érdekében kezdeményez az 
agrárkormányzat demográfiai földprogramot, vagyis azok a fiatalok, akik vállalják, hogy 
vidéken teremtenek egzisztenciát, 25-50 éves tartós bérletre kaphatnak megművelhető 
földterületet. 

A konkrét intézkedéseket firtató újságírói kérdésre válaszolva Fazekas Sándor hangsúlyozta, 
hogy a kormányváltás óta több mint 400 milliárd forint támogatást folyósított a minisztérium 
az agrárvállalkozások számára. További forrást jelent az a mintegy 200 milliárd forint, amely 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre áll. A hosszútávú stratégia 
arra is szolgál, hogy a támogatásokat ésszerűen és hatékonyan használjuk fel a jövőben. 

Az országjáró vitafórum és a kapcsolódó események időpontjai és helyszínei itt elérhetők.  

 

Forrás:  www.kormany.hu 

 

Tanuljunk meg bánni a megújuló energiaforrásokkal! 

2011. április 28. 

A fenntartható fejlődés, a természeti kincseink, tájaink és benne az ember megőrzése nem 
álom, hanem reális cél, sőt kötelesség – ezekkel a szavakkal nyitotta meg V. Németh Zsolt 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megújuló 
energiaforrásokról szóló konferenciáját Miskolcon.  

Az államtitkár hozzátette: mindez akkor valósítható meg, ha összefogunk, nemzeti és 
nemzetközi szinten egyaránt, ha megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tudásunkat, 
megvitatjuk elképzeléseinket. Energia nélkül nincs meleg, nincs biztonság, nincs étel, 
egyszóval: nincs élet. Ha megtanulunk bánni a megújuló energiaforrásokkal, akkor nemcsak 
üzemanyagot, fűtőanyagot kapunk a földtől, hanem egy élhető, biztonságos klímát, tervezhető 
jövőt, új munkahelyeket, lehetőséget az önellátásra és a vidék felemelkedésére. 

A rendezvényt a magyar szervezet a lengyel és a szlovák hálózatok együttműködésével 
szervezte. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a három ország szakemberei megosszák 
egymással a megújuló energia előállításakor és felhasználásakor szerzett tapasztalataikat és 
tudásukat. A téma nemcsak klímavédelmi szempontból fontos: a megújuló energiaforrások 
felhasználása új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárulhat. 



Az MNVH 2010 szeptemberében a lengyel, 2011 márciusában a szlovák vidéki hálózattal 
kötött együttműködési megállapodást. Az összefogás célja közös szakmai tapasztalatcserék, 
kutatások megszervezésének, jó gyakorlatok átadásának és terjesztésének, a LEADER helyi 
akciócsoportok együttműködésének támogatása. A Megújuló Energiaforrások Konferencia a 
határokon átnyúló együttműködés egyik első állomása volt.  

Forrás: www.kormany.hu 

 

 

Legyen ismét öröm és büszkeség vidéken 
élni! 
2011. április 28. 

Célunk, hogy minél több résztvevő hallathassa a hangját, most, amikor tíz évre 
meghatározzuk vidékstratégiánkat – fogalmazott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a 
Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció társadalmi vitasorozatának nyitó rendezvényén, 
Sárospatakon.  

A vitasorozat eredményeként olyan programot akarunk letenni az asztalra, ami iránytűként 
szolgál majd. A Kormány stratégiája – reményeink szerint – új korszakot nyit majd a vidék 
életében – hangsúlyozta a miniszter. Rámutatott: a vidék gyarapodását, felemelkedését 
átlátható tervezéssel lehet elérni. 

Az idő megérett a történelmi fordulatra, a vidék megújításával az egész országot 
megerősítjük. Határozott célokat tűztünk ki négy átfogó területen: agrárgazdaság, 
vidékfejlesztés, környezetvédelem és élelmiszertermelés - ismertette Fazekas Sándor. 

A szaktárca elképzelései egybeesnek a vidék igényeivel: sarkalatos pontjaink a 
munkahelyteremtés, a vidéki népesség megtartása, növénytermesztés és állattartás 
egyensúlyának helyreállítása, az élelmiszer biztonság szavatolása, az importfüggőség 
megszüntetése, GMO-mentes termékeink exportjának ösztönzése, energiafüggőségünk 
visszaszorítása, illetve város és vidék kapcsolatának helyreállítása – sorolta a miniszter. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium nem hagyott homályos foltokat a programban - húzta alá 
Fazekas Sándor. Hét stratégiai fontosságú területre koncentráltunk: a természeti értékek 
védelme, termőföld kiemelt védelme - törvényi garanciával, édesvíz-készletünk 
mennyiségének és minőségének megőrzése, őshonos növény- és állatfajtáink védelme, 
energiaellátó-rendszereink fejlesztése, illetve a környezet ápolása és általános védelme. 

A Nemzeti Vidékstratégiának kiemelt pontja továbbá a föld- és birtokpolitika, melynek 
középpontjában a családi és egyéni gazdaságok, illetve ezek társulásai állnak. Az örökölhető 
földbérlet kialakításával a fiatal párokat, az időszakos földhasználat eszközével pedig a 
rászorulókat támogatjuk - emelte ki a vidékfejelsztési miniszter. A GMO-mentességet 
fenntartjuk - az új alaptörvénybe is bekerült a tilalom, gyorsítjuk az erdőtelepítések ütemét - 



húszról 27 százalékra kívánjuk növelni erdőterületeink arányát, és támogatjuk a 
biogazdálkodást. A szövetkezetek és társulások támogatása, a közfoglalkoztatás kiszélesítése 
és a vidéki szellemi infrastruktúra megerősítése is mind hozzájárulnak a vidék 
felvirágoztatásához - fűzte hozzá. 

A "vidék" nem jelenthet egyet a hátrányos helyzettel. Célját a stratégia akkor éri el, ha ismét 
öröm és büszkeség lesz vidéken élni - zárta beszédét Fazekas Sándor. 

Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: nem 
akármilyen munka lesz a magyar vidéket helyreállítani, mivel egy kirabolt országot vettünk át 
kormányváltáskor. A tét most nem kevesebb, mint hogy vissza tudjuk-e szerezni nemzeti 
önrendelkezésünket – nyomatékosította. 

Alapvető változásra van szükség a vidéki társadalomhoz való viszonyban: az állam az elmúlt 
nyolc évben a tőkeérdek oldalán állt. Célunk ezt megfordítnai és elérni, hogy visszaálljon a 
vidéki közösségek oldalára - emelte ki. Ángyán József felhívta a figyelmet, hogy város és 
vidék közös sorson osztoznak. Rámutatott: az eddigi politika éppen ezt a kapcsolatot zúzta 
szét. Város és vidék szerves egészt alkot. Amint az egység megbomlik, prédává válik az egész 
nemzet - mondta. 

A Nemzeti Vidékstratégia arra hivatott, hogy visszaszerezzük a közösségek államát. Kis- és 
közepes családi gazdaságokon alapuló nemzeti gazdaságot akarunk, melynek alapja a jó 
minőségű, GMO-mentes, biztonságos és finom magyar termékek sora – húzta alá az 
államtitkár. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

 


