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 Összefoglalás 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelye 
a Vidéki élet minőségének és a vidéki gazdaság diverzifikálásának 
javítása volt az előző, 2007-2013 közötti költségvetési ciklusban. A 
III. pillér támogatásainak évenkénti (2007-2014) kérelemkénti 
számát és összegét hazánk összes településére a TeIR adatbázis 
tartalmazza. Az adatbázis adatainak Excel táblázatba való 
konvertálása és szűrése után vizsgálatomat a Dél-alföldi Régióra 
végeztem el. Célkitűzésem, hogy összehasonlítsam, a vizsgált 
régió megyéi közül melyek használták ki legjobban az ÚMVP III. 
tengelye által nyújtotta lehetőségeket. 
 
Abstract 
In the previous budget cycle of 2007-2013 the III. axis of the 
New Hungary Rural Development Programme (NHRDP) was 
the improvement of the quality of rural life and the diversification 
of the rural economy. The number of requests and amounts per 
year (2007-2014) of the allocated subsidies under the III. pillar 
are included in the TeIR database for all settlements in the 
country. After filtering and converting the information into an 
Excel database my study was carried out for the Southern 
Plains Region. My objective was to compare which counties of 
the region utilized best the opportunities provided by the III. axis 
of the NHRDP. 

 

1. Irodalmi áttekintés 

1.1. Az ÚMVP intézkedéscsoportjai, tengelyei 

Az ÚMVP támogatásai négy intézkedéscsoportba sorolhatók, melyeket tengelyeknek nevezünk. 
I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 
III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 
IV. tengely: LEADER Program 
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1. ábra: Vidékfejlesztési politika tengelyei 

Forrás: Bálint (2010) alapján saját szerkesztés, 2015. 
 

1.2. Vidéki élet minősége és a vidéki gazdasági diverzifikálása (III. tengely) 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 
diverzifikálása. 
A III. tengelybe tartozó intézkedések célja a vidéki térségekben élők jövedelemtermelési lehetőségeinek 
és életminőségének javítása, mely munkahelyteremtéssel lehetséges. A vidéki vállalkozások komplex 
fejlesztését, műszaki fejlesztést, tanfolyamok elvégzését és szaktanácsadási szolgáltatás igénybevételét, 
a minőségbiztosítási irányelveknek való megfelelést is támogatja, ösztönzi a program. A program további 
célja, hogy elősegítse új vállalkozások létrejöttét, támogatni a magasabb színvonalú termékek és 
szolgáltatások előállítását, valamint a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását segíteni. Az 
életminőség javítását a vidéki környezetben hiányzó szolgáltatások biztosításának támogatásával 
célozza meg a program, támogatja a helyi költséghatékony megoldásokat. A kulturális és rekreációs 
lehetőségek bővítése, a vidéki örökség megőrzése szintén kiemelt rész (ÚMVP, 2007). 
Fontosabb intézkedései: nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás, mikro-vállalkozások 
fejlesztésének támogatása, turisztikai tevékenységek ösztönzése, vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások, falumegújítás és – fejlesztés, kulturális örökség megőrzése, Natura 2000 
fenntartási/fejlesztési tervek készítése, képzés és tájékoztatás, készségek elsajátítása, ösztönzés, 
végrehajtás. 
A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás célja a mezőgazdaságból élő vidéki 
lakosság keresőképességének javítása, valamint az olyan agrárágazaton kívüli munkahelyek 
megteremtése és megtartása, amelyek hozzájárulhatnak a vidéki életkörülmények javításához. 
Célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások 
egyéb jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységeit, valamint támogassa a helyben 
előállított termékek piacra vitelét. 
A mikro-vállalkozások fejlesztésének támogatása intézkedés a vidéki területekre jellemző mikro-
vállalkozások létrehozását és fejlesztését kívánja ösztönözni, mely hozzájárul a vidéki 
Magyarországon történő munkahelyteremtés és az elvándorlás mérséklésére vonatkozó stratégiai 
cél megvalósításához. 
A turisztikai tevékenységek ösztönzésének célja, a települések vendéglátó-kapacitásának növelése a 
helyi idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások bővítése, illetve minőségük javítása révén. 
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások célja az alapszolgáltatások 
elérhetőségének javítása a vidéki területek településein, a szolgáltatások körének bővítése, 

Vidékfejlesztési politika 2007-2013

LEADER tengely

I. tengely 
Versenyképesség

II. tengely 
Földhasználat

III. tengely  
Szélesebb körű 
vidékfejlesztés

Egységes programozás, finanszírozás, nyomon követés, ellenőrzés

Egységes vidékfejlesztési alap
EMVA= Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
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minőségük javítása, a vidéki területek népességmegtartó erejének növelése, az életminőség 

javítása, a fenntarthatóság biztosítása mellett. 
A falumegújítás és – fejlesztés kiemelt célja, hogy a vidéki települések vonzerejének növelésével 
javítsa életszínvonalukat az elvándorlás, valamint a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 
folyamatok, illetve a vidék elnéptelenedésének megakadályozása érdekében. Épület-felújítások 
esetében a külső felújításra összpontosít. 
A kulturális örökség megőrzése intézkedés célja, a vidéki települések képének és környezetének 
javítása, az épített, a természeti és a kulturális örökség megóvása és megújítása, a helyi öntudat 
fejlesztése, valamint a települések vonzóerejének növelése. 
A készségek elsajátítása, ösztönzés, végrehajtás tekintetében a kiemelt cél az integrált vidékfejlesztési 
stratégiák kidolgozása, a programok megfelelő megalkotásához és végrehajtásához szükséges 
helyi erőforrások, együttműködési törekvések és tevékenységek előtérbe helyezése, valamint a 
potenciális LEADER akciócsoportok felkészítése [1].  
 

1. Anyag és módszer 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelye a Vidéki élet minőségének és 
a vidéki gazdaság diverzifikálásának javítása volt az előző, 2007-2013 közötti költségvetési ciklusban. A 
III. pillér támogatásainak évenkénti (2007-2014) kérelemkénti számát és összegét az ország összes 
településére a TeIR adatbázis tartalmazza. Az adatbázis adatainak Excel táblázatba való konvertálása 
és szűrése után vizsgálatomat a Dél-alföldi Régióra végeztem el. Célkitűzésem, hogy összehasonlítsam 
a vizsgált régió megyéi közül melyek használták ki legjobban az UMVP III. tengelye által felkínált 
lehetőségeket. Bács-Kiskun 119, Békés 74, Csongrád megye 60 települést foglal magában. 

 
2. Eredmények 

2007-ben a készségek elsajátítása, ösztönzése és végrehajtása tekintetében Bács-Kiskun megye 
10 települését támogatták. A településekre lebontott támogatási összegek szintén Bács-Kiskun 
megyében voltak a legmagasabbak (1. Táblázat). 

1. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2007-ben (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

 
 
 
2008-ban már kevesebb támogatási összeget tudhatott magáénak egy-egy település, mely minden 
vizsgált megyére igaz (2. táblázat). Szintén csak a készségek elsajátítása, ösztönzése és 
végrehatása intézkedések keretében támogatták a településeket. 
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Bács-Kiskun megye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97535 10

Békés megye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47836 5

Csongrád megye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66318 7
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2. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2008-ban (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

 
2009-ben már nagyobb érdeklődés mutatkozott a támogatási intézkedések iránt. A mikro-vállalkozások 
létrehozása és fejlesztése intézkedés Bács-Kiskun megyében volt a legtámogatottabb. Ezzel szemben a 
turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtott támogatások zömét Csongrád megye tudhatta 
magáénak (39 db). A falumegújítás és fejlesztés támogatást vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb 
települést Bács-Kiskun megyében támogatták, de az egy településre jutó támogatási összeg Csongrád 
megyében volt a legmagasabb. A vidéki örökségek megőrzésére jutó támogatás egy településre jutó 
összege Békés megye településeinél volt a legmagasabb (3. Táblázat).  

 

3. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2009-ben (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

 

4. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2010-ben (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

Mikrovállal

kozások 

létrehozásá

ra és 

fejlesztésér

e 

nyújtandó 

támogatás - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2008

Mikrovállal

kozások 

létrehozásá

ra és 

fejlesztésér

e 

nyújtandó 

támogatás - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2008

Turisztikai 

tevékenysé

gek 

ösztönzésé

re 

nyújtandó 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2008

A vidéki 

gazdaság 

és lakosság 

számára 

nyújtott 

alapszolgál

tatások - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2008

 A vidéki 

gazdaság 

és lakosság 

számára 

nyújtott 

alapszolgál

tatások - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2008

 

Falumegújí

tásra és 

fejlesztésre 

igény 

bevehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2008

Falumegújí

tásra és 

fejlesztésre 

igény 

bevehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2008

Vidéki 

örökség 

megőrzésé

hez 

igénybe 

vehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2008

Vidéki 

örökség 

megőrzésé

hez 

igénybe 

vehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2008

Készségek 

elsajátítása

, ösztönzés 

és 

végrahajtás 

- 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2008

 Készségek 

elsajátítása

, ösztönzés 

és 

végrahajtás 

- 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2008

Bács-Kiskun megye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75113 10

Békés megye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38217 5

Csongrád megye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49989 7

Mikrovállalkoz

ások 

létrehozására 

és 

fejlesztésére 

nyújtandó 

támogatás - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2009

Mikrovállal

kozások 

létrehozásá

ra és 

fejlesztésér

e 

nyújtandó 

támogatás - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2009

Turisztikai 

tevékenységek 

ösztönzésére 

nyújtandó 

támogatások - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2009

Turisztikai 

tevékenysé

gek 

ösztönzésé

re 

nyújtandó 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2009

A vidéki 

gazdaság 

és lakosság 

számára 

nyújtott 

alapszolgál

tatások - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2009

A vidéki 

gazdaság 

és lakosság 

számára 

nyújtott 

alapszolgál

tatások - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2009

 

Falumegújításr

a és 

fejlesztésre 

igény 

bevehető 

támogatások - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2009

Falumegújí

tásra és 

fejlesztésre 

igény 

bevehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2009

Vidéki örökség 

megőrzéséhez 

igénybe 

vehető 

támogatások - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2009

Vidéki 

örökség 

megőrzésé

hez 

igénybe 

vehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2009

Készségek 

elsajátítása, 

ösztönzés és 

végrahajtás - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2009

Készségek 

elsajátítása

, ösztönzés 

és 

végrahajtás 

- 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2009

Bács-Kiskun megye 1219018 72 650081 24 0 0 659112 45 674060 42 580636 15

Békés megye 608429 34 248608 11 0 0 295214 18 263158 9 342183 9

Csongrád megye 328646 47 644599 39 0 0 638896 37 390597 26 372704 12

Mikrovállal

kozások 

létrehozásá

ra és 

fejlesztésér

e 

nyújtandó 

támogatás - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2010

Mikrovállal

kozások 

létrehozásá

ra és 

fejlesztésér

e 

nyújtandó 

támogatás - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2010

Turisztikai 

tevékenysége

k 

ösztönzésére 

nyújtandó 

támogatások - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2010

 Turisztikai 

tevékenysé

gek 

ösztönzésé

re 

nyújtandó 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2010

A vidéki 

gazdaság és 

lakosság 

számára 

nyújtott 

alapszolgáltat

ások - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2010

A vidéki 

gazdaság 

és lakosság 

számára 

nyújtott 

alapszolgál

tatások - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2010

Falumegújítás

ra és 

fejlesztésre 

igény 

bevehető 

támogatások - 

Támogatott 

kérelmek 

összege 2010

 

Falumegújí

tásra és 

fejlesztésre 

igény 

bevehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2010

Vidéki 

örökség 

megőrzésé

hez 

igénybe 

vehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2010

Vidéki 

örökség 

megőrzésé

hez 

igénybe 

vehető 

támogatás

ok - 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2010

Készségek 

elsajátítása

, ösztönzés 

és 

végrahajtás 

- 

Támogatot

t kérelmek 

összege 

2010

Készségek 

elsajátítása

, ösztönzés 

és 

végrahajtás 

- 

Támogatot

t kérelmek 

száma 

2010

Bács-Kiskun megye 62190 5 183207 5 1091070 27 159615 6 5089 1 3241 1
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2010-ben a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokat megfigyelve Bács-
Kiskun megye településeit támogatták leginkább és a településekre osztott támogatási összeg is itt 
volt a legmagasabb. A készségek elsajátítása, ösztönzése és végrehajtása intézkedés keretében 
csak egy Bács megyei település volt támogatott. Kevésbé voltak már támogatottak a 
falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető, és a vidéki örökség megőrzésére lehívható 
támogatások (4. Táblázat).  
A mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtott támogatások Bács-Kiskun megyében voltak 
a legnépszerűbbek és szintén a megye településeire jutottak a legmagasabb támogatási összegek. 
2011-ben a falumegújítás és a vidéki örökségek megőrzése támogatások már népszerűbbek voltak 
mindhárom megye tekintetében az előző, 2010-es évhez képest. A készségek elsajátítása, ösztönzése 
és végrehajtása intézkedés nem volt támogatott ebben az évben (5. Táblázat).  
 

5. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2011-ben (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

 
2012-ben szintén Bács megyében támogatták leginkább a mikro-vállalkozásokat, de vidéki 
gazdaság és lakosság számára nyújtott támogatásokat nem kaptak a megye települései. A 
turisztika tevékenység Csongrád megye települési körében volt a legtámogatottabb. 
Falumegújításra és fejlesztésre Békés megye nem nyert támogatást, de a vidéki örökségek 
megőrzése itt volt a legnépszerűbb (12 település). A készségek elsajátítása, ösztönzés és 
végrehajtás intézkedés ebben az évben nem kapott támogatást (6. Táblázat). 

 

6. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2012-ben (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

 
 
2013-ban új elemként jelent meg a támogatottsági lehetőségek között a nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő diverzifikálás. A mikro-vállalkozások kiemelt támogatottsága mellett ismét a 
falumegújításra folyósított pénzösszegek és a vidéki örökségek megőrzésének támogatottsága voltak a 
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legnépszerűbbek a vizsgált megyékben. A készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás 
intézkedés ebben az évben szintén nem volt a támogatott elemek között (7. Táblázat). 
 

7. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2013-ban (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

8. Táblázat: A III. tengely támogatott kérelmeinek megnevezése összegek és a kérelmek 
száma alapján megyénként 2014-ben (e Ft-ban) 

 
Forrás: TeIR adatok alapján saját szerkesztés, 2015. 

2014-ben a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás már kevésbé volt népszerű 
a vizsgált régióban és a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtott támogatásokat 
is csak Békés megye egy települése tudhatta magáénak. Kiemelt támogatást élvezett a turisztikai 
tevékenységek ösztönzése és támogatása intézkedés, mely Bács megye települései tekintetében 
volt a legkedvezőbb. Falumegújításra és fejlesztésre a megyék néhány települése kapott csak 
támogatást, míg a vidéki örökség megőrzésére juttatott támogatást csak Bács megye egyetlen 
települése kapta (8. Táblázat).  

 
3. Következtetések 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelye a Vidéki élet minőségének és a vidéki 
gazdaság diverzifikálásának javítása volt a 2007-2013 közötti költségvetési ciklusban. A Dél-alföldi Régió 
három megyéje közül Bács-Kiskun megye települései hívták le többségében a legtöbb támogatást és az 
egy településre jutó támogatási összegek legtöbb esetben itt voltak a legmagasabbak. 
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