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Indul a LEADER program átalakításának társadalmi vitája 
 
 
A VM társadalmi vitára bocsátja a LEADER program vitaanyagát. A programot a bonyolult 
eljárásrend és a hosszadalmas döntési folyamat miatt érte a legtöbb kritika. Célunk, hogy a 
pályázatok elbírálási idejét megfelezzük, különválasszuk a kis és nagy projektek döntési 
eljárásrendjét, biztosítjuk a Helyi Akciócsoportok átalakulásának lehetőségét és kiszélesítsük 
érdemi döntési jogköreiket. 
 
A vitaanyag a program mielőbbi egyszerűsítése érdekében konkrét témaköröket fogalmaz 
meg, a problémák megjelölésével és a megoldási javaslatokkal együtt. A Társadalmi vita 
2010. november 21-én zárul. Ezt követően a visszajelzések alapján, 2011 tavaszán már egy új, 
az igényeknek sokkal inkább megfelelő pályázati ciklus valósítható meg. 
 
A véleményeket és észrevételeket a http://www.mnvh.eu/?q=leader_velemeny honlapon 

várjuk. 
 
Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én 
hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programot. Az ÚMVP intézkedesein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő 
támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a 
vidéki épített környezet értekeinek megőrzését célzó beruházásokra. 
 
A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMVP 
mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá. A fejlesztési elképzelések kivitelezese során 
alapvető fontossággal bír a LEADER megközelítés, ami a települési önkormányzatok, 
vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi 
közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti. A 
LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, az ÚMVP Irányító 
Hatósaga (IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá. 
 
Az ÚMVP 2010-ben félidejéhez érkezik. Éppen az elmúlt kormanyzati ciklusban meghírdetett 
LEADER, a vidékfejlesztési források területe az, ahol a programban problémák mutatkoznak, 
annak részletei számos kritikát kaptak és kapnak ma is. A palyázók bonyolult, túlbürokratizált 
eljárásrend szerint, indokolatlanul hosszadalmas döntési folyamat után tudjak csak 
megvalósitani elképzeleseiket. 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Államtitkársága, mint az ÚMVP Irányító 
Hatósága a LEADER program átalakítása és felülvizsgálata érdekében 2010. július 15-én 
munkacsoport felállításáról határozott. A bizottság feladata a program egyszerűsítését, 
közismert problémáinak kijavítását célzó feltáró tanulmány elkészítése volt. A dokumentum 
elkészítésében közreműködtek a Vidékfejlesztési Képzési Szaktanácsadási Intézet (VKSZI), a 
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), az MNVH LEADER Szakosztály, az ÚMVP 
Monitoring Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
munkatársai. 
 
Budapest, 2010. október 28. 
VM Sajtóiroda 
Tel: 301-4274 

http://www.mnvh.eu/?q=leader_velemeny�
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A LEADER felülvizsgálatát elindító VM tájékoztatón V. Németh Zsolt államtitkár 
bevezetőjében elmondta: 

• Az 1991-ben elindított európai LEADER mozgalom 2004-ben kísérleti LEADER-ként 
indult Magyarországon. Lényege a szubszidiaritás, az innováció és a hálózatosodás. 

• A 2008-ban 96 HACS jóváhagyásával elindított legutóbbi LEADER ciklus a politikai 
szándékok miatt a mozgalom paródiájává tette a hazai LEADER-t.  

• A helyi közösségek esetlegesen és nem homogén térségként alakultak meg. 
• Elképesztően bonyolult eljárásrend bénítja a folyamatot. Pl. az 1-2 milliós 

projekteknek is azon a körülményes pályázati és projekt megvalósítási rendszeren kell 
átküzdeni magukat, mint az 50-70 milliós projekteknek. 

• A döntések nagyon sok esetben az érdekelt közösségek ellenére, külső politikai 
irányítás alatt születtek. 

• A szereplők gyenge képzést kaptak és felkészületlenek voltak. 
• Nem engedhető meg, hogy az 5% visszaélő miatt az egész hazai LEADER mozgalom 

rossz színt és hírt kapjon. 
 
AVM által létrehozott munkacsoportban az IH, az MVH, az MNVH és a VKSZI és a HACS-
ok (?) képviselői vettek részt. Ezt a jelentést 2010. okt. 28-án a VKSZI és az MNVH 
honlapján közzéteszik. A jelentés a pályázók érdekeit szolgálja. 
 
Az Államtitkár bejelentette, hogy nem lesz EMVA III-IV. tengelyes pályázatbeadás ebben az 
évben. „Felszedjük a síneket, kicseréljük a mozdonyt” és 2011. tavaszán új pályázati fordulót 
hirdet az IH, új feltételekkel. Időközben két HACS projektkezelési jogosultságát az IH 
felfüggesztette, ezeknek a projektjeit közvetlenül az MVH kezeli. 
 

• Az elmúlt hetekben az IH kötelezte a HACS-okat, hogy a pénzügyeiket a honlapjaikon 
átláthatóan tegyék közzé. 

• Előírja a HACS szervezeteknek, hogy tegyék lehetővé új tagok belépését, befogadását, 
ezért jogi változtatásokat eszközölnek a társasági szerződés formulákon. 

• Az IH javasolja a folyamatos helyi kontroll gyakorlását. 
• Javasolja, hogy indokolt esetben egyesületi tisztújításokat is hajtsanak végre. 

 
Az Emlékeztető készítője által feltett kérdések és az arra kapott államtitkári válaszok: 



• Tervezi-e a VM a LEADER+ utóvizsgálatát és az abból merített tapasztalatok 
hasznosítását? Válasz: Igen, különösen fogják tanulmányozni a LEADER+ -ban 
alkalmazott GESZTORi szerep előnyeit a mostani önálló jogi személyiségű projekt- és 
pályázatkezelő szervezettel szemben.  

• Tervezi-e a VM az UMVP Monitoring Bizottság újjáalakítását? Igen, az új MB 
létrehozása folyamatban van. 

• Tervezi-e a VM az MNVH elnökségének újjászervezését, amelyben pl. a LEADER-
eket a mai napig is a LEADER Hungária Egyesület vezetőségi tagjai képviselik? 
Válasz: Igen, a mai 30 fős elnökség mellett egy kb. 13 fős operatív elnökségre lenne 
szükség. 

• Lesz-e külön forrás a nemzetközi projektekre? Válasz: Igen, ezt a következő 
hónapokban a VM rendezi. 

• Mi a terve a VM-nek a LEADER HACS-ok és a területfejlesztési szervezetek európai 
szellemű közelítésével? Válasz: ez lassú folyamat és a következő évek témája lesz. 

 
 
Az emlékeztetőt készítette: Dr. Hajas Pál, Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 
2010. 10. 28. 
 
 
 
 


