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I. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Kutatásom kezdetekor, 1997-ben az addig statikus, és az állandóság szimbólumaként is 

értelmezhetı Közös Agrárpolitika és az agrártámogatási rendszer alapjaiban megváltozott. A 

változás oly nagy mértékő volt, hogy a graduális tanulmányaim alatt megismert agrár-

struktúrapolitika kinıtte saját korlátait, és átalakult vidékfejlesztési politikává. A kutatás 

nehézségét az adta, hogy egy folyamatosan változó rendszert kellett tanulmányoznom, és 

jogi szemszögbıl elemeznem. 

 

Az elemzés egyrészt adott volt, ugyanis egy jogi szempontból szőz területet kellett 

feltárnom, és a legfontosabb fejlıdési folyamatát megismertetnem. Másrészt azonban más 

tudományágak által kialakított fogalmakból kellett leszőrnöm mindazt, ami jogszabályi 

szinten megfogható és releváns. A kutatás megkezdésekor a tárgykörben a következı 

kérdésekre kerestem a választ: 

 

Melyek a mai magyar vidékfejlesztési szabályozás gyökerei? Voltak–e a 

vidékfejlesztésnek szerves elızményei a magyar támogatások között? Hogyan hatottak az 

uniós csatlakozási tárgyalások a magyar vidékfejlesztésre? Eredményesek voltak-e az 

elıcsatlakozási programok vidékfejlesztési elemei? Van-e jogi relevanciája a vidékfejlesztési 

támogatások formájának? Hat-e a mai magyar vidékfejlesztésre az uniós tagállamok 

szabályozása? Milyen legyen a magyar vidékfejlesztés 2007 után? 

 

A kérdések kijelölik a késıbb elkészített dolgozat kereteit. A mő 3 részre ezen belül 

több fejezetre oszlik. A részek elnevezése kettıs: egyrészt utal az adott történelmi korra, 

melyben a vidékfejlesztés kialakul és formálódik, másrészt pedig az elemzés módszerére. Az 

elsı rész, mely 1998–ig tart, a vidékfejlesztés hıskora. Itt alakulnak ki a agrár-

struktúrapolitika következtében a késıbbi vidékfejlesztés támogatási formái, és a  regionális 

politika fejlıdésének eredményeként a legfontosabb tervezési, eljárási, programozási 

kérdések, melyek speciálissá teszik e jogterületet. 

 Az elıkérdések tisztázása után, mint elméleti alapokat, a vidékfejlesztés legfontosabb 

fogalmait,  az agrárpolitikától, valamint a területfejlesztéstıl való elhatárolásra vonatkozó 

szakirodalmi álláspontot összegeztem, és alakítottam ki e kérdésben  saját álláspontomat.   
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Fontos kérdés volt e dogmatikai-elmélet fejezet helye az elsı részen belül. A kialakulás 

idıbelisége azt indokolná, hogy a tézisekben vázolt helyen helyezkedjenek el a dolgozatban 

is. Azonban a vidékfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak, a vidékfejlesztés alapelvei és 

fejlıdési elveinek a dolgozat egészére kiható hatása miatt megtörve a logikát, a dolgozat 

nyitó fejezeteként került elhelyezésre. A dolgozatban végig jelenlévı kettıs nézıpontot 

érvényesítettem az elsı részben akkor, mikor a vidékfejlesztés magyar agrártámogatási 

rendszerben rejlı hagyományait, majd a támogatási rendszer belsı jellegzetességeit 

próbáltam meg feltárni. 

A dolgozat második részében, mely az 1998-2004 közötti idıszakot dolgozza fel, az 

Európai Unióban kialakult vidékfejlesztés legfontosabb forrásainak kritikai értékelése mellett 

arra kerestem a választ, hogy a csatlakozási tárgyalások hogyan változtatták meg az uniós 

jogalkotók vidékfejlesztéshez való hozzáállását, hogy a vidékfejlesztési támogatásokról szóló 

tanácsi rendelet mellett hogyan hatott a vidékfejlesztés fejlıdésére a közösségi 

kezdeményezek, és azon belül a LEADER program rendszere. A korszak a magyar jogban 

végigelemzett vetülete, a vidékfejlesztéshez kapcsolódó elıcsatlakozási segély, a SAPARD- 

Program, mely jellegzetes területe és iskolapéldája annak, hogy mennyire rugalmatlan az 

uniós bürokrácia egy olyan állammal szemben, mely programjaiban nem képes véghez vinni 

a szerzıdéses kötelezettségeiként rögzítetteket. E korszak legfontosabb kérdése az volt, hogy 

az Unió által biztosított elıcsatlakozási programok alkalmasak voltak–e arra, hogy 

felkészítsék a tagjelölteket a vidékfejlesztési támogatásokról szóló tanácsi rendeletben 

meghatározott feltételek betartására és a feltételeknek megfelelı saját tervezési, 

programozási programok és támogatási eszközök meghirdetésére. 

A dolgozat harmadik részében az uniós és a magyar rész aránya megváltozik. A 

csatlakozás után szükségessé vált a „sui generis” vidékfejlesztési támogatások átalakítására 

az uniós rendszer alapján. A vidékfejlesztési támogatások eljárási rendjét a pénzügyi 

szemlélet jellemzi. Ezek alapján elkülönülnek az EMOGA két szekciójából finanszírozott 

támogatási eljárási szabályok. Az elkülönülés nemcsak az eljárási szabályokban, hanem a 

tipikus támogatási formákban is megmutatkozik. Az un. „kiegészítı” támogatások 

többségére a rendeleti forma, míg a klasszikus vidékfejlesztési támogatások legnagyobb 

részére a pályázati forma a jellemzı. Ezen elkülönítı ismérvek alapján azt elemeztem, hogy 

a pályázatos támogatások többletgaranciái elegendıek–e arra, hogy a támogatások e 

formájánál  kizárjuk az döntést meghozó szerv döntésének  bírósági felülvizsgálatát. 

 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és 

Vidékfejlesztési Operatív Programjában szereplı jogcímeket, melyek a hatályos 
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vidékfejlesztési szabályozás gerincét alkotják, néhány régi tagállam (Spanyolország, az 

Egyesült Királyság, Franciaország, és néhány helyen Németország) hasonló programjaival 

vetettem össze. A harmadik rész utolsó fejezetében a vidékfejlesztés jövıjére kerestem a 

választ. A kérdés azért vált aktuálissá, mert 2005. szeptemberében megjelent a 

Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapról szóló rendelet, mely 2007. január elsejétıl 

alapjaiban változtatja meg a vidékfejlesztés eddigi rendszerét, mintegy szintézisét adja az 

eddigi szabályozásnak. Az EMVA rendelet elemzésén túl összegeztem a magyar 

vidékfejlesztési rendszer átalakítására tett elképzeléseimet is és ennek jogi relevanciáit.  

                             

 
II. A KUTATÁS MÓDSZEREI,  FORRÁSAI  

 

Egy kialakulóban lévı jogterület elsı átfogó monográfiában történı jellemzése során 

számos tényezıt szükséges szem elıtt tartani.  

A kutatás módszerei a disszertáció szerkezeti elemei és az azokban megfogalmazott 

célok megvalósítási körülményeinek megfelelıen változtak.  Ebbıl adódóán az elsı részben 

a dogmatikai és történeti szemlélet, és a leíró-elemzı módszer az irányadó. A leírás 

korántsem öncélú, mert a kutatás azon fı kérdésére keresi a választ, hogy mi is a 

vidékfejlesztés, és milyen szerves elızményekbıl alakul ki e részpolitika. A források döntı 

része közgazdasági és agrárgazdasági jellegő, de e fejezetben törekedtem az agrárjogi 

jogirodalom minél teljesebb körő feldolgozására is. 

A második részben a leíró jelleget felváltotta a kritikai jogszabály-értelmezés. E 

szemlélet megmutatkozott az uniós vidékfejlesztési joganyag elızmények nélküli, átfogó 

jellegő feldolgozásában. Ezen elemzı jelleg nemcsak jogi, hanem gazdasági értelemben is 

jellemzıje a dolgozat ötödik fejezetének, ahol az agrárcsatlakozás folyamatának kihatásait 

értelmeztem a területi alapú támogatások, valamint a vidékfejlesztés viszonylatában. A 

gazdasági és jogi elemzések hatásai összegezve jeleníthetıek meg a SAPARD program 

hatásait elemzı nyolcadik fejezetben, mely az elıcsatlakozási idıszak egyik jellemzı 

összegzéseként is felfogható. A második rész forrásai zömében közgazdasági, valamint 

pénzügyi, közigazgatási és agrárjogi, és a kitekintés erejéig büntetıjogi jellegőek.  

A disszertáció harmadik része a kritikai jogértelmezés, és a jog-összehasonlítás 

módszereivel jellemezhetı. A hatályos vidékfejlesztési rendszer anyagi és eljárásjog 

problémáira fókuszáló elemzés problémái szemléletes módon kifejezhetıek az egyes 

tagállamok és a magyar szabályozás támogatási formáiként meghatározott, majd egységes 
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jellegő összehasonlításával. A harmadik rész zárófejezetében a jövıre vonatkozó 

megállapítások során az összegzı fejezet megállapításaira is utalva. A felhasznált irodalom 

zömében pénzügyi és a agrárjogi jellegő, kitekintéssel a közgazdaságtan eredményeire.                  

 

 

III. A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI  

 

A vidékfejlesztés uniós gazdaság- és jogfejlıdésének a dolgozatban kimutatható 

eredményei:    

 

1. A vidékfejlesztés a regionális politikához hasonló komplex terület, melynek az agrár- 

regionális- és szociális politikára is kiható vonásai vannak, tervezésében, a pénzügyi keretek 

felhasználásának ellenırzésében pedig, egyértelmően a regionális politikák fejlıdése során 

kialakult rendszert követi.  

2. A vidékfejlesztési politikának kialakulnak saját, a meghatározás szempontjából 

alapelvei, melyeket a minden bürokratikus intézménytıl való elhatárolódás és vidéki érdekek 

és kultúra értékeinek megırzése jellemez, és amely prioritásként emeli ki a vidéki programok 

eredményeinek elemzését, és többcélú kutatását.  

3. A vidékfejlesztés legfontosabb fogalmai folyamatosan jellemzik a területen 

keletkezett dokumentumokat.  

A környezettudatos gondolkodás itt nem csak elemeiben jelenik meg e politikának, 

hanem fenntartható fejıdés lesz az egyik alkotóeleme. Mindinkább meghatározható 

átmenetet képez a környezetpolitika és az agrárpolitika között.  

4. A vidékfejlesztés egy több politikára is hatással lévı komplex tevékenység, mely 

Európában a közös politikák által meghatározott keretekben eddig is jól elhatárolható 

fejlıdési utat járt be: 

 A kialakulásával egyidıs elsı lépesek az elmaradott, vidéki területek speciális piaci és 

az üzemre irányuló támogatási rendszerét alakítják ki, valamint e területeken a 

mezıgazdasági tevékenység diverzifikációjára törekednek.  

A második lépés az agrár-környezetvédelmi jellegő intézkedések beiktatása, immár 

nem csak a hátrányos helyzető területeken- a több pólusú fenntartható mezıgazdaság 

megteremtésével, a mezıgazdaság tevékenységét is kiterjesztıen értelmezték.  

A harmadik dimenzió a vidéki értékek védelmének és ezen értékek terjesztésére irányult, 

és legfontosabb jelszava a város és vidék közötti együttmőködés megteremtése. 



 6 

5. A vidékfejlesztés önálló politikaként való jellemzése, a területfejlesztés vagy az 

agrárpolitika részterületeként való elhatárolás a leginkább vitatott a szakirodalomban.  

A dolgozat eredményképpen elmondható, hogy a vidékfejlesztést célszerőségi okokból 

ésszerő az agrárpolitika második pilléreként definiálni. E pillér finanszírozási módszereiben 

és közigazgatási szervezetrendszerében eltérı képet mutat, azonban a központosított 

agrárintézményektıl, növekvı jelentısége azonban elısegíti az agrárpolitika 

renacionalizálását, ugyanis e politika új szegmense egymástól gyökeresen eltérı 

agrárpolitikákat is lehetıvé tesz azzal, hogy a négy vidékfejlesztési pillér más szegmenseit 

fejleszthetik a tagállamok. E mellett lehetıvé teszi az öko-reguláció szélesebb körben való 

elterjesztését, valamint a közvetlen támogatások elıtérbe kerülésével egy üzemhez, és 

termelıi minıséghez jobban kötıdı igazságosabb agrárpolitika kialakítását. és a szabad piac 

elveinek jobb érvényesülését.  

   

6. A mezıgazdasági struktúrapolitika jelentıs szerepet játszott az agrárstruktúra 

átrendezıdésében, és a mezıgazdaság, mint alárendelt gazdasági ágazat helyzetének 

megszőnésében.  

7. Az agrárpolitika alkotmányos alapjainak számító Római Szerzıdésben megjelenik, és 

a területtel fogalakozó agrár-és európai jogászok számos elemzésének a tárgyát képezi a 

mezıgazdasági termék fogalma. A mezıgazdasági termelı fogalmára azonban nem tér ki az 

alapszerzıdés, csak a struktúrapolitikai irányelvek.   A termelı, mint az agrárpolitika 

céljaiban meghatározott, méltányos jövedelemmel ellátandó alany azonban a deklarációk 

szintjén végig jelen van az agrárpolitikában. 

 E korszak vitathatatlan eredménye még, hogy kialakul a mezıgazdasági képzés 

rendszere, megszülettek a modern gazdálkodó fogalma és a képzettséggel együtt járó 

praktikus tudás szintjei, és kialakult a gazdaság átadásának intézményesített rendszere, 

melybıl az elınyugdíjat a kialakuló szociális jog, veszi át, teszi általánossá.  A 

mezıgazdaságban maradó gazdáknak, akik regisztráltatták magukat, egységes statisztikai 

adatszolgáltatási rendszert vezettek be. 

8. A mezıgazdasági struktúrapolitika fejlıdésével létrehozták azokat a területeket, 

melyek közösségi támogatás nélkül elnéptelenednének, mert a termelés feltételei nem 

kedveznének az adott ágazatnak. E területek azonban már több szempontból hátrányos 

helyzetőnek minısültek, így fejlesztési tervezésük sok esetben kikerül az agrárpolitika 

hatáskörébıl. A megszületı regionális politika, sajátos belsı szabályozási rendszere saját 
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elemként kezelte ezt a területet, melyet sok közgazdász elemzı a kilencvenes évek elején 

nem is tekint az agrárpolitika részének. 

9. A vidékfejlesztés eljárási rendjét, és kereteit is meghatározó regionális politika egyik 

fontos vívmánya az, hogy a tagállamoknak törekedni kell a pénzek felhasználásában a 

közösségi szinten megfogalmazott követelmények teljesítésére. Az egységes területi 

statisztikai rendszerben összemérhetıek a régiók eredményei, és a támogatott projektek 

gazdasági hatékonysága is. 

10. A regionális politika azonban adós azzal, hogy a különbözı felépítéső tagállamokat 

azonos statisztikai régiókban versenyeztesse.  Az azonos területi alapú versenynél sokkal 

fontosabb lenne, ha a vidékfejlesztés nem egy nemzeti fejlesztési tervben szereplı versengı 

fejlesztési cél, hanem a téma fontosságából adódóan maga is önálló költségvetési forrás 

lenne, minél dekoncentráltabb területeken. 

11. A hagyományos mezıgazdasági termelésre alapozott és fejletlen infrastruktúrával 

rendelkezı területek- a késıbbi vidéki térségek – több jogcímen, és alapból is jogosultak 

lehettek volna a támogatások igénylésére, de ezt a helyzetet maga a regionális politika 

versenyszabályai tiltották. A regionális politika, kinıtte a strukturális alapok által nyújtott 

kereteket. Át kellett alakítani a támogatás rendszerét, és az egyre kevésbé finanszírozható 

agrárpiaci támogatások átcsoportosításával lehetett az említett területek regionális 

feszültségeit kezelni. A megoldás a több évtizedig elhallgattatott agrár-struktúrapolitika 

továbbfejlesztése volt, mely a vidékfejlesztési politika agrárpolitikába való beépítésével 

nyert megoldást.  

12. A regionális politika másik nagy vívmánya az, hogy az ahhoz kapcsolódó 

programok a régió fejlesztésén túl valamely szakpolitika célját is szolgálják, így a 

szakpolitikák fejlesztésére létrejött pénzügyi alapokból jogosan finanszírozható a regionális 

fejlesztés, mely tovább erısíti mindkét területet. A regionális politika tehát nem versengı, 

hanem kiegészítı jellegő politika. 

 E tényt kihasználva az addig egymástól teljesen különálló pénzügyi alapok céljai között 

megindult az átfedés, és az egyes szakpolitikák között is megjelentek olyan célok, melyek a 

másik alap fı profiljába vágnak. E tendencia a korszakon túl mutat, és folyamatosan a 

pénzügyi alapok rendszerének átalakításához vezet. 

 E folyamat témánk szempontjából legfontosabb továbbvihetı része az lesz, hogyan 

alakul ki az önálló vidékfejlesztési alap, és az alap létrejötte miként alakítja át az alapok 

finanszírozási rendszerét. 
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13. a, A regionális politika leglényegesebb pontja az olyan centralizált programozási 

rendszer kialakulása volt, ahol nem csak eltőrt, de elvárt elemmé vált a programokban való 

helyi közremőködés, a helyben szokásos igények felmérésén túl a közösségi programokkal 

történı összehangolódás. 

 b, A strukturális alapok szempontjából lényeges újításnak tekinthetı, a központi 

támogatások építı jellegő, eredményes felhasználását biztosító társfinanszírozás, ahol a 

regionális fejlesztésre, programjaira rendelkezésre bocsátott uniós és tagállami összegeket 

több mint 50%-ban a pályázó egészíti ki saját forrásaival, valamint  központi ellenırzési és 

értékelési rendszere. 

c,  A társfinanszírozás rendszere mellett azonban átláthatatlan e rendszer az egymással 

versengı közösségi és tagállami döntési kompetenciák, és  társfinanszírozás programonként 

változó összetétele, valamint a közremőködı szervek döntési jogosultsága szempontjából, 

így lényeges lépés lenne a további egyszerősítés, és a szakpolitikák szerinti differenciálás. 

 

14. A magyar SAPARD Program kezelése kapcsán az uniós hozzáállásban az alábbi 

hiányosságok mutathatók fel: 

- idıbeli késéssel fogadtak el olyan jelentıs jogszabályokat, amelyek hiánya késleltette a 

csatlakozni kívánó országok elıkészületi munkáját; 

- a magyar szakemberek gyakran érezhették úgy, hogy pontos rögzített elvárások hiányában 

kritizálják a magyar felet; 

- gyakran érvényesült az elv: “más szemében a szálkát, magáéban a gerendát sem”, azaz 

vegyük Görögország példáját, aki maga is többéves késéssel tett eleget számos uniós 

elvárásnak; a magyar elıkészületektıl viszont a teljes harmonizációt várták el a portugál és 

görög szakemberek. 

- az ellenırzı bizottságokban fıleg ellenérdekelt agrár-országok képviselıi voltak, akik 

érthetı módon szívesebben látnak bennünket az Unión kívül; 

- a Bizottság olyan intézményfejlesztési terv alapján elkészült munkát utasított vissza, 

amelyet korábban ı maga hagyott jóvá.  

 

15. A TANÁCS 1698/2005/EK. sz. rendeletben (MVA rendelet) létrehozott Mezıgazdasági 

és Vidékfejlesztési Alappal, és e rendeletben a vidékfejlesztés négy pillérérnek 

megalkotásával a Bizottság a forráselosztás tekintetében megnöveli a tagállamok és a 

tagállamokon belül a régiók mozgásterét, és más alapokon álló, vállalkozói szemlélető, 
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környezettudatos termelıkbıl álló, sajátos szervezeti keretekben szervezıdı termelık, és a 

vidéki térségek lehetıségeit. 

  

16. A társfinanszírozás, mely a vidékfejlesztés területén tény, az agrárpolitikán belül csak az 

új tagállamok esetében mőködik. A radikális reformok egyik formája lehetne a 

vidékfejlesztés agrárpolitikán belüli szerepének megnövelése, amely igazságosabbá tenné a 

jelenlegi támogatáselosztást. 

 

 A magyar a vidékfejlesztés fejlıdésére az értekezésbıl  a következık állapíthatók meg:   

 

1. A magyar agrártámogatás vázlatos áttekintésébıl nyilvánvaló, hogy a porosz utas 

agrárfejlıdés iránya alá tartozó magyar mezıgazdaságban a támogatásnak nem voltak 

jellegzetes meghatározható történelmi hagyományai.  

2. Tudatos és támogató agrárpolitikáról a szocialista idıszakban a 60-as évek elejétıl 

beszélhetünk, ahol a kollektív használat, és az extenzív termelés a meghatározó.  

3. a. A 70-as évek második felében kialakul egy differenciált támogatási rendszer az 

azonos felépítéső, és a tanácsok mezıgazdasági osztályai alapján irányított szövetkezeteknél, 

és az állami gazdaságoknál. A differenciálás alapja egyedül a termıterületek aranykorona 

értéke volt.  

b. A kedvezıtlen adottság ebben az idıszakban nem terjedt ki a területe 

infrastrukturális fejletlenségére, a helyi társadalom összetételére, a teljes foglalkoztatás 

körülményei között nem volt mérhetı a munka hatékonysága.  

c. A kiegészítı támogatásoknak köszönhetıen megnıtt a vidéki agrárértelmiség szerepe 

a munka szervezésében, kialakult és tovább erısödött az adott vidékre jellemzı termékek 

elıállítására való törekvés, ez újabb lendületet adott a magyar élelmiszeripar fejlıdésének. A 

kiegészítı támogatások eredményének tekinthetı a szakszövetkezeti rendszerek keretében új 

növénytermesztési kultúrák meghonosodása, és a nagyüzemek által szervezett és irányított 

háztáji gazdaságok esetében a családi munkaerıt kihasználó, intenzív kisüzem termékei is 

megjelentek a magyar piacon, megteremtve ezzel egy más alapon történı fejlıdés csiráit. 

4. A rendszerváltás után az agrártámogatás 1993-ig nem tudatos fejlesztés eredménye, a 

további rendszer tovább csökkenı finanszírozás mellett, teljesen eltérı használati és 

támogatási struktúra alakul ki.  

a.  Az átgondolatlan, egymással ellentétes érdekek versenyének végsı vesztese az 

agrárgazdaság, melybıl 1993-tól kezdve a fiskális szemlélet elterjedésével folyamatosan 
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kivonják az államilag garantált, és nem visszafizetendı támogatásokat, és a 

kamattámogatások bevezetésével a gazdáknak szánt támogatások jelentıs részét 

bankrendszerbe pumpálják. 

b.  A támogatáspolitika velejárója, hogy a kedvezıtlen adottságú területek külön 

rendszerben kezelése eltőnik, és a környezetvédelem is csak szektoriális szinten jellemezhetı 

az 1995-ös törvény megjelenéséig.  

5. A társadalmi feszültségek erısödésével konkrét agrárfejlesztési koncepció 1996-ban 

született, amiben megalkották a támogatás törvényi alapjait, intézményi és pénzügyi 

feltételeit, valamint a támogatási jogcímeket. Az agrártámogatásokra vonatkozó speciális 

eljárási szabályok megalkotása a kormány hatáskörébe kerültek, míg a támogatási rendeletek 

megmaradtak miniszteri szinten. Ekkor jelenik meg a mezıgazdasági deklarációk szintjén a 

vidékfejlesztés, született meg az elsı vidékfejlesztési terv. A terv megjelenésével együtt 

megjelennek az agrárstruktúra egyenlıtlenségeinek átszervezésére vonatkozó elsı jogcímek, 

és ezen idıszakban már fontos szempont lesz a jogharmonizáció is.  

 

6. Az elıcsatlakozási alapoknak kulcsszerepük volt a demokratikus átmenet és a 

piacgazdaság kialakításában a volt szocialista államokban. A PHARE program 

kialakulásában és fejlıdésében a kulcsmomentum a döntési hatáskörök egyre nagyobb 

részének a támogatott államnak való átadása. A teljes decentralizáció azonban csak a 

SAPARD program felépítésénél valósult meg.  

 

7. A SAPARD Hivatalt, melynek kiépítése mérföldkınek számított a magyar közigazgatási 

szervezetrendszer reformjában, sajátos kettısség jellemzi, lévén egyszerre az Európai Unió 

illetve a Magyar Köztársaság végrehajtó szerve. 

a.   A Hivatal lesz az elsı olyan intézményünk, amelyet az Unió elıírásainak 

megfelelıen akkreditálnak, és ezáltal teljes jogosultsággal rendelkezhet uniós pénzeszközök 

felett. 

b. Más (magyar) hivatalokhoz képest felértékelıdik az ellenırzés szerepe, és 

újdonságként hat a program monitoring is, amelynek során a Hivatal mőködésének 

hatékonyságát is vizsgálják. 

c.  A modern közigazgatással kapcsolatban támasztott számos követelménynek (célnak 

megfelelı szervezet, modern ismeretekkel rendelkezı munkatársak, informatikai háttér) 

eleget tesz.  
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8. A meghirdetett programok szintjén a SAPARD végrehajtó rendszerében az agrár- és 

vidékfejlesztési programok nagyon egybemosódnak. Maga a program a magyar kormányzat 

elképzelései szerint is a mezıgazdaságnak nyújtott újabb pénzügyi eszköz. 

9.  A tanulási folyamat része volt, hogy a SAPARD programról nem jutottak el pontos 

információk a potenciális kedvezményezettekhez. 2000-körül, mikor az elsı magyar 

intézményrendszer elkészült, számos kiadvány ismertette a SAPARD támogatásokat. E 

folyamat kissé korai volt, mert az intézményrendszer megfelelı felállításáig erre nem volt 

szükség. Sok termelı és feldolgozó, mint reális támogatási jogcímekkel számolt ezen 

összegekkel vállalkozása finanszírozási lehetıségének tervezésekor, és nem vette komolyan 

a 2003-ban valóban meghirdetett pályázatot. A támogatási jogcímeket, és pénzösszegek 

megismerhetıségén kívül azonban magát a támogatás utófinanszírozott jellegét, az 

ellenırzés szigorúságát, és a beszerzendı mellékletek formáit csak az utolsó pillanatban 

ismerhették meg a lehetséges pályázók. Eljárási kérdéseknek volt betudható, hogy a 

SAPARD pályázatok jelentıs részét nagyvállalkozások tudták megpályázni, és tovább nıtt a 

vállalkozások fenntarthatósága közötti különbség.  

 

10. A jövı vidékfejlesztési elképzeléseihez a dolgozatból a következı megállapítások 

tehetık: a magyar agrárium struktúrájához igazodóan, háromféle vidékfejlesztési politikára 

lenne szüksége. Az ország intenzív mezıgazdálkodás alatt álló területein maradna az 

általános programokat koordináló be nem avatkozó rendszer. Az ország saját, 

munkaigényes, de kisüzemi kereteket fenntartó, fıleg szılı és gyümölcsös ágazatban 

tevékenykedı részeken a vidékfejlesztés feladatává tehetnénk az eredet és minıségvédelem, 

valamint a termékek származását jelzı feladatokat is. E részeken hatékonyon, és sajátos 

döntési kompetenciákkal rendelkezı intézményrendszerrel lehet döntést elérni. A harmadik 

részben a termelés, a meglévı okölógia állapot fenntartása, a turizmus, és a hagyományırzés 

lehet a hagyományos kultúrák megırzésének, és egy új típusú jövı elindításának kezdete. E 

területeken a halmozott hátrányok megléte miatt indokolt lenne a strukturális alapok, és a 

vidékfejlesztési alap kettıs finanszírozásának megengedése, és esetelegesen önrész nélküli 

programok támogatása is.  
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A disszertáció gazdasági jellegő megállapításai, következetései, eredményei a 

következık:  

 

1. A nyugati elemzık jelentıs része tartott a csatlakozás mezıgazdasági kihatásaitól: A 

megmaradt magyar gazdák a csatlakozás idıpontjában a nyugati versenytársaik 

támogatásainak töredékébıl alkottak hasonló minıségő árut, a kilencvenes évek végén a 

termıföldek ára alacsony volt, és a nagyarányú vidéki munkanélküliség, és az elaprózódott 

tulajdoni szerkezet hatására a haszonbérlet és a munkaerı árát a mezıgazdaságban termelı 

határozta meg.  

E szemlélettel együtt járó félelmet erısítették az AGENDA 2000 beharangozott 

reformcéljai, ahol az addig megkapott áralapú támogatások arányát nagymértékbe kívánták 

csökkenteni. A termelésben megfeleltetési kritériumok megtartását, és kötelezı 

vidékfejlesztési átcsoportosítást kívánták bevezetni.  

Az ajánlat az AGENDA 2000 alapján: elıcsatlakozási segélyek és a közvetlen 

támogatások kifizetésének hiánya. 

2. A csatlakozó országok tárgyaláskezdı dokumentumaikban szinte mindannyian olyan 

bázisidıszak megjelölésével kezdtek, ahol a megosztott Európában szinte verseny nélkül 

tudtak a keleti piacokon értékesíteni. A válasz erre a kilencvenes évek közepéhez, mint 

bázisidıszakhoz való ragaszkodás, egy intenzív fiskális politika érvényesítése a 

csatlakozókkal szemben. E mellett igényként jelent meg az új tagállamokkal szemben a félig 

önellátó gazdaságai felszámolása, amelyekhez a mezıgazdaság nemzeti jövedelembıl 

származtatott arányának csökkenése társult.  

3. A csatlakozók rossz idıpontban bevezetett bázisidıszak tervezetei, és a 

piacvesztéstıl való félelem hatására megszületett a kettıs közvetlen támogatásra vonatkozó 

uniós javaslat. E javaslat fokozatosan, és kevés uniós kezdeti hozzájárulással vezeti be az új 

tagállamok közvetlen támogatásait. Egyben a késıbbiekre meghagyja a lehetıséget e 

kettısség megszüntetésére.  

4. A kettıs közvetlen kifizetésekkel együtt a megfeneklett agrártárgyalások 

következményeként az AGENDA 2000-hez képest két évvel kitolódott az új tagországok 

felvétele, így a már tagállamoknak juttatott és betervezett juttatások megmaradtak az uniós 

költségvetésbe. A világpiaci folyamatok 2003-ra lecsökkentették az Unió felhalmozódott 

agrártermékei jelentıs részét. Az agrárpolitika reformintézkedéseinek fenntartását tehát 

kizárólag a 10 közép- kelet- és dél-európai állam csatlakozása indokolta.  
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E változó világpiaci pozíciókat a csatlakozók nem tudták kihasználni. Annak ellenére, 

hogy a csatlakozási tárgyalások befejezése immár a Bizottság érdeke volt, sem a közvetlen 

támogatások ütemezésén, sem pedig a bázisidıszakon nem tudtak változtatni. A csatlakozási 

tárgyalások egyetlen pozitív eredményeként azt a tényt tudták feltüntetni, hogy a normatív 

alapon járó területi támogatások az intenzív kultúrákra is adhatóak lettek, valamint e terület 

kiegészítı támogatásaira átcsoportosíthatóvá váltak a kiegészítı jellegő intézkedések, 

csökkentve ezzel a vidékfejlesztési kereteket. 

5. A felkészítés több szintő volt, azonban a tájékoztató kiadványokban nem hívták fel a 

gazdák figyelmét arra a tényre, hogy a területi alapú támogatások utófinanszírozásúak, és a 

nemzeti kiegészítést sem kívánják elıfinanszírozni. Így a gazdák többsége a 2005. év 

kezdetekor forrás nélkül maradt, így nem volt képes a gazdasági munkáit megkezdeni.  

 

6. A mai vidékfejlesztés egyik legfontosabb tanulság az, hogy az agrárium és a 

vidékfejlesztés alábbi problémái igazi megoldás nélkül tornyosulnak egymásra: 

a,   a két egymástól független vidékfejlesztési tervtıl függetlenül nincs egységes 

szemlélető stratégia. 

b, a tulajdoni és használati rendszer nem egyeztethetı össze, a tıkehiány állandó. 

c, az általános tıkehiány a gazdasági fejlesztések önrészéhez sem ad alapot. 

d, a gazdálkodók többsége alulképzett, a képzésbıl hiányoznak a jogi és gazdasági 

elemek.  

e, a szaktanácsadók költségei nem az ágazat fizetıképességéhez igazodnak. 

f, A magyar agrárpolitika nem fektet kellı súlyt a vidék általános infrastrukturális 

és természeti fenntarthatóságát támogató pályázatok, és rendelkezések 

eredményességének elımozdítására. 

7. A vidékfejlesztés azonosságkeresése sem megoldott: 

a, sokan a struktúrafejlesztés egy terültének tekintik a területet, amely a jobb 

érdekérvényesítı képességgel rendelkezı városokkal folytatott  versenyben óhatatlanul 

is alulmarad. 

b, az agrárpolitika reformjának, és költségcsökkentésének egyik fontos eszköze lehet–e 

terület, ha nézıpontját és finanszírozási módszereit átveszik a piacszabályozás szintjén 

is. 

c, a szociális kérdések e politika keretében az autonómia és a közösségszervezés révén 

kaphat új típusú megoldásokat. 
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A disszertációból a vidékfejlesztési jogra vonatkozóan a következı megállapítások 

és következtetések tehetık: 

 

1. A csatlakozási tárgyalások megkezdésével szinte egy idıben megjelent a 1257/1999-

es szám EK rendelet a vidékfejlesztésrıl, melyet a dolgozatban végig vidékfejlesztési 

alaprendeletként rövidítek, és a kiegészítı végrehajtási rendeletei. 

 E rendelet alapján kellett megkezdeni a csatlakozó országoknak a vidékfejlesztésre 

vonatkozó tervezési, szervezési, és konkrét végrehajtási feladataikat megszervezni. 

2. A vidékfejlesztés finanszírozási alapjait az EMOGA két szekciója látta el, azonban e 

két szekció szervezetrendszere, és keretei merıben eltérıek voltak. Az Orientációs Szekció a 

Strukturális Alapok közé tartozott, aminek a következményei azok voltak, hogy 

tervezésében, felépítésében, és monitoring rendszerérıl a vidékfejlesztési alaprendelet 

egyszerően a Strukturális Alapokról azonos idıben megalkotott rendelet szabályaira utalt 

vissza. A vidékfejlesztés e körben nem vált szét a mezıgazdaság fejlesztésétıl, és az ország 

strukturális fejlesztésére vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv kereteiben kellett e területet 

összehangolni.  

3. A vidékfejlesztés, mint közös cél jelent meg a strukturális és kiegészítı 

alapintézkedések céljaiban, azonban a háttérben egy kiterjesztett agrárpolitika képe 

körvonalazódik, melynek elemei fokozatosan egybefolynak. 

4. Az összeegyezethetıség szabályai bár különbséget tesznek az agrárpolitika két 

területe között, és megpróbálja elhatárolni e két terület támogatásait. A rendelet 

módosításával, és a megfeleltetési kritériumok bevezetésével az olyan támogatások esetében, 

ahol a kritériumok teljesítésére adnak vidékfejlesztési támogatást, valamint a kritériumok 

elıírásainál szigorúbb kötelezettségeket vállal a termelı, ott a piaci jellegő támogatások 

mellet jár a termelınek a vidékfejlesztési támogatás is.  

5. A programozás minden addigi eljárástól elhatárolandó, és rendkívül összetett 

folyamat. Az elıkészítés a tagállam, a döntés minden esetben a Bizottság kezében van. A 

jóváhagyás szempontjai ellenırzésekor az összeegyeztethetıség, az uniós versenyjogi normák 

tiszteletben tartása, valamint a kitőzött, szintén közös célok teljesítését mérik.  

A két különbözı szekcióból finanszírozandó eljárás között csak a jóváhagyás idejében, 

valamint a programok összetettségében van lényeges különbség  

6. A programozás mellett a vidékfejlesztési támogatások lényeges meghatározó része az 

értékelés, melyet független szakértık végeznek el. E háromfázisú folyamat mind a 

beterjesztett, és még jóvá nem hagyott programokat, mind a már mőködı támogatásokat 
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módosíthatja, az utóértékelés kihathat a következı programozási ciklusra is. A frissen 

beindított vidékfejlesztési programok esetében az elızetes értékeléskor még nem áll 

összehasonlítható, és mérhetı adat a rendelkezésre, a szakértıi vélemény csak spekuláción 

alapulhat, és jelentısen meghosszabbítja a program bevezetésének folyamatát.  

A közbensı intézkedések hatására többször módosított támogatási intézkedésekkel 

azonban nemcsak a rendszer hatékonyságát lehet növelni, hanem a gyakori változásokkal a 

rendszer átláthatóságát csökkenteni, és olyan állapotokat elıidézni, mellyel a tagállam által 

rendelkezésére álló összeg töredékét tudja felhasználni a befogadásra alkalmatlan támogatási 

kérelmek miatt.  

Az utóértékelés eredményei jelenthetnének olyan információt, melybıl le lehetne mérni 

egy program hatékonyságát. Ezen információk kutathatóságának kérdésérıl, és a vizsgálatok 

mikéntjérıl azonban a rendelet értelmezésével nem lehet további következtetéseket levonni. 

Szükséges lenne az utóértékelés kutathatóságát biztosítani, és eredményeit közérdekő 

információként kezelni.  

7. Az ellenırzés és a szankciók tekintetében a rendelet, és a kapcsolódó Integrált 

Igazgatási és Ellenırzési Rendszerre vonatkozó (a továbbiakban IIER) rendeletek halmaza a 

szükségtelenül, és nagymértékő beavatkozással szabályoz olyan kérdéseket, melyekre a 

tagállam belsı jogának, és jogrendszerének kialakult szabályanyagát kellene alkalmazni. Az 

IIER minden eleme megtalálható magyar jogban. A területi, állat- és termelıi nyilvántartások 

többszörözıdése sok tekintetben bonyolítja a több forrásból támogatásban részesülı termelık 

dolgát. A százalékos arányban, támogatási jogcímenként meghatározott ellenırzési rend, 

amit több esetben óriási költségekkel járó távérzékeléssel egészül ki, véleményem szerint 

ugyanúgy nem biztosítja a felhasználás jogszerőségének ellenırzést, mint a hagyományosnak 

mondható helyszíni ellenırzés.  

8. A versenyszabályok alkalmazása, illetve annak a hiánya ismételten azt a kérdést veti 

fel, mennyiben agrárpolitika a vidékfejlesztés, és mennyiben alkalmazhatóak rá a speciális 

agrár versenyjog. A dogmatikai részben levont következtetésem fenntartásával e területen is 

úgy lehet állást foglalni, hogy az agrárpolitika egy speciális szegmensének tekinthetı 

vidékpolitika. 

 A közösségi jog fejlıdése is ebben az irányban hat, ugyanis ha az általános 

versenyszabályok primátusát érvényesítette volna a jogalkotó, a vidékfejlesztési 

alaprendeletben nem rendezte volna eltérıen az állami támogatás szabályait. 
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 Az állami támogatások körében azonban kivételként rendelkeznek a közérdekő 

vidékfejlesztési beruházások, és a speciális területen történı agrár-környezetvédelmi 

vállalások határidejére vonatkozó, a dolgozatban értelmezett rendelkezések.  

Ebbıl a kiindulásból lényeges lenne az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatálya 

alól kivonni a jövıben az EMVA–ból támogatott jogcímeket, és a támogatások 

versenyszabályokat való eltérését csak az átmeneti idıszakban nyújtott tagállami kiegészítı 

támogatásokra érdemes alkalmazni.  

 

9. A SAPARD program megalkotói nem ismerték fel azokat a szempontokat, melyekkel a 

két támogatandó terület élesebb elválasztásával az addig esetleg teljesen az agrár-

vállalkozásoknak nyújtott támogatások, melyek a WTO szabályai szerint már nem nyújthatók, 

más alapú, a vidékfejlesztés szabályai szerinti kevésbé konkrét személyi körnek, és területnek 

szóló pályázatok formájában fenntarthatók. 

10. A magyar SAPARD Hivatal kialakítása során nem vették figyelemben a már meglévı, 

hasonló adottságú országok által kialakított szervezetrendszerek tanulságait. A követelmény, 

melyet a magyar hivatal alapját képezı Többéves Pénzügyi Megállapodás jogi alapját 

képezte, adott volt az uniós jogszabályokban. E dolgozatban részletesen ismertetett 

1257/1999EK. és 1260/1999/EK rendeletek alapján felálló, más országokban kialakult 

hivatali rendszerek sok tanulsággal szolgálhattak volna. A SAPARD Hivatal 2003-ban 

végzett ilyen jellegő összehasonlítást, de az összehasonlítás eredményei a magyar hivatal 

felállítása kapcsán nem hasznosulnak.   

11.  Az Unió számára is értelmezhetıbb lehetıség lett volna a tervezéssel összefüggı 

koncepció kidolgozása. A felépített rendszer, mely a politikai tervekkel összeegyeztethetı 

jogalkotási tervekbıl állt volna, koncepcionálisan alátámasztható.  

12. Az akkreditáció és a folyamatos ellenırzés, a többször átalakított koncepció 

eredményként többször sérült a jogbiztonság elve, mely eljárása nehezen vált 

megismerhetıvé. A feladatmegosztás, és az elvégzendı munka annyira ismeretlen volt a 

szervezık részérıl, hogy nem lehetett felmérni milyen végzettségő emberekkel kell a 

rendszert feltölteni. A képesítési követelmények folyamatosan alakultak ki, így a képzés 

feladatait a hivatalnak kellett átvállalni. A saját képzés után így nehezen oldható meg a 

felvett munkaerı belsı minısítése és ellenırzése.  

 

13. A strukturális támogatások eljárása és a garancia alapból finanszírozott támogatások 

eljárása az összeférhetetlenség, az adatfelhasználás, és a delegálás szintjén mérhetı össze.  
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14. A kétfokú, személyi és tárgyi garanciák sokaságával ellátott strukturális eljárás a döntés 

pártatlanságát vetíti elı. Már azért is, mert az eltérı személyi összetételő bizottságok 

véleményét figyelembe véve a végsı döntést az Irányító Hatóság vezetıje hozza meg.  

15. A döntés az EMOGA Garancia szekcióból származó támogatások jelentıs részénél 

támogatási határozatban, míg  a  strukturális támogatások esetében támogatási szerzıdésben 

jeleníthetı meg. A szerzıdésben érvényesülnek a közigazgatási szerv többletjogai, és a 

szerzıdés egyoldalú változtatásának lehetıségei, mindezeknek azonban a támogatási 

szerzıdésre vonatkozó jogi szabályozás hiányában tényleges érvényesülésük 

megkérdıjelezhetı.    

16. A strukturális támogatások garanciái magas fokúak, és lényeges jobban garantálják a 

pártatlanságot, mint a kiegészítı intézkedésekre vonatkozó támogatások. Azzal, hogy az 

Unió is refinanszírozza e területet, az állami tulajdonosi döntés, amivel a támogatások 

megtámadhatóságát eddig az alkotmánybíróság elutasította, megtámadhatóvá vált. A 

támogatási döntéssel kapcsolatos bírósági felülvizsgálat lehetısége fontos eljárási garancia 

az uniós támogatási jogban, és ennek megléte az eddig meghozott LEADER-rel kapcsolatos 

jogesetekbıl is levezethetı. 

17. A francia, spanyol, és a britt gyakorlatból a magyar vidékfejlesztésre a következı 

tanulságok szőrhetıek le:  

a, az adott országokban a fejlesztési terv e terültre nézve mindig önálló, a struktúra 

azonban leginkább a programok fennállásáig állandósul. 

b, az agrár-környezeti intézkedések területén nem szükséges valamely piaci szervezet 

hatálya alá tartozó tevékenység végzése, csak az általánostól szigorúbb megfeleltetési 

kritériumok teljesítése.    

c, az általános megfeleltetési kritériumok a szövetségi államokban tagállamonként, az 

unitárius államokban régiónként eltérıek lehetnek.   

d, a vidékfejlesztésben mindenhol megvannak az uniós elvárásoknak eleget tevı elvált 

irányítási, pénzügyi, és közigazgatási keretek. A megoldások azonban a közigazgatási 

szervezetre nézve eltérıek:  

-vagy a program része az ideiglenesen felálló közigazgatás, vagy a meglévı 

közigazgatási rendszer feladata a programok adminisztrációja, 

- vagy egy önálló agrár-struktúrapolitika rendszerében illeszkedik az intézmény.    

     

18. Az MVA rendelet alapján vidékfejlesztés szervezetrendszerére nézve a következı 

változtatások indokoltak: 
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a, A vidékfejlesztés teljes mőködtetéséért felelıs Irányító Hatóságot nem csak az jogkörök 

tekintetében, de szervezetileg is külön kellene választani a Földmővelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztériumtól, így elkerülhetıek lennének a minisztérium által megtett 

szervezetei jellegő változtatások, átcsoportosítások.  

b, A Monitoring Bizottságok tevékenységét nyilvánossá kell tenni, jelentéseiket a szervezet 

honlapján is hozzáférhetıvé kellene tenni, így a programok sőrő változtatása, és a miértje is 

követhetıvé válna a felhasználók számára is. 

c,  A vidékfejlesztést nagymértékben decentralizálni kell, a központi szerveket el kellene 

választani a termékpályák irányításával foglakozó hivataltól, a regionális ügynökségeknek 

szervezetében is eltérı feladataikat, eltérı szervezetrendszerben kellene végrehajtani. 

19. A jövı vidékfejlesztésére vonatkozóan a legfontosabb jogi jellegő teendık:  

a, Átfogó kódex jellegő vidékfejlesztési törvény megalkotása, az anyagi és eljárási integráció 

fokán. 

b, Közremőködı szervek feladatira a speciális közjogi jellegő szerzıdés megalkotása a 

vidékfejlesztési törvényben. 

c, A bírálat és a döntés kettısségének fenntartásán túl biztosítani kellene a társadalmi 

szervek részvételét a döntési folyamatokban is .  

d, Biztosítani kellene minden támogatási döntés bírósági felülvizsgálatának jelentıségét 

e, az MVH támogatási csúcsszerv jellegét megszüntetve, a vidék természeti és gazdasági 

adottságit figyelembe vevı regionális vidékfejlesztési terveket, és végrehajtási stratégiákat 

alkotása 
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I. SHORT DESCRIPTION OF THE RESEARCH TASK 

 

At the beginning of my research, in 1997 the Common Agricultural Policy and the 

system of agricultural subsidies, which had been the symbol of consistency, changed 

fundamentally. The change was of such magnitude that the agri-structural policy I had 

become familiar with during my gradual studies outgrew its boundaries and transformed into 

regional development policy. The difficulty of the research was provided by the fact that I 

had to study and analyze from a legal perspective a constantly changing system. 

 

The direction of the research was given in part: as I had to explore and become familiar 

with the most important developments of an area intact from a legal point of view. On the 

other hand, I had to distill from notions created by other disciplines, which is relevant form a 

legal point of view. In the outset of the research I sought answers for the following questions:  

 

What are the roots of the current regulation of Hungarian regional development? Were 

there any predecessors of the regional development among Hungarian subsidies? How did 

negotiations on EU accession influence the Hungarian regional development? Were regional 

development elements of pre-accession assistance programs effective? Does the form of 

regional development assistance bear any legal relevance? Does the regional development 

regulation of Member States have effect on the Hungarian regulation? What should 

Hungarian regional development look like after 2007? 

These questions define the framework of the dissertation prepared later. The work is 

divided into 3 sections and several chapters within each section. The title of the sections 

serves a dual purpose: it refers to the given historic era in which regional development 

evolves and develops and on the other hand it refers to the methodology of the analysis. The 

first section, which lasts until 1998, is the heroic age of regional development.  This is when 

forms of subsidies of the later developed regional development evolved due to the agri-

structural policy, and as a result of the development of regional policy the most important 

planning, procedural, programming questions evolved that make this area of law unique. 

After clarifying the preliminary questions I summarized the most important notions of 

regional development as a theoretical basis, and compared them with agricultural policy, and 

region development, and formed my opinion in this respect. 

This chapter of dogmatic-theoretic nature had a pre-eminent importance in the first 

section. The timing of the development of regional development would justify that such 
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dogmatic-theoretic questions were placed in the work where their location is defined in the 

thesis. On the contrary, due to the influential effect on the whole work of the notions related 

to regional development, the fundamental principles of regional development and its 

principles of evolution these concepts were placed to the initial part of the work. In the first 

section, I used the dual approach present in the whole work when attempted to explore the 

traditions of regional development in the Hungarian system of agricultural subsidies and the 

inner characteristics of the subsidy system. 

In the second section of the paper, which deals with the period between 1998 and 2004, 

in addition to the critical analysis of the most important sources of regional development 

evolved in the European Union, I looked for the answer to the question how the negotiations 

concerning EU accession changed the attitude of Union law makers to regional development, 

and how did the system of community initiatives, more particularly the LEADER program 

besides the council regulation regarding regional development subsidies influence the 

evolution of regional development. One of the fully analyzed aspects in Hungarian law of the 

era is the SAPARD program - the pre-accession assistance related to regional development – 

which is a representative area and typical instance of how inflexible community bureaucracy 

is with a state that is unable to implement in its programs what has been defined as its 

contractual obligation. The most important question of the era was whether the pre-accession 

assistance programs provided by the Union were appropriate to prepare the candidates for the 

implementation of the conditions defined in the council regulation regarding regional 

development subsidies and the advertisement of planning, programming programs and forms 

of assistance. 

In the third section of the paper the ratio of union related and Hungary related parts 

changes. Subsequent to the accession, the reform of “sui generis” regional development 

assistance has become necessary based on the system found in the Union. The fiscal 

approach is a key characteristic of the administrative order of regional development 

assistance. On this basis the rules of assistance procedure financed from the two sections of 

EMOGA differentiate. The differentiation is not only evidenced in the rules of procedure but 

in the typical forms of assistance. The decree form is typical for the so called 

“accompanying” measures and the tender form is typical for most of the classic regional 

development measures. I analyzed along these distinctive attributes whether the additional 

guarantees of tender type assistance forms are enough to exclude the judicial review of 

decisions made by decision making entities of such tenders. 
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I compared the legal titles found in the National Rural Development Plan and the 

Agricultural and Rural Development Operational Program of the National Development 

Plan, which currently form the backbone of the applicable rural development regulation with 

similar programs of some of the old Member States (Spain, the United Kingdom, France and 

at some places Germany). I looked for possible answers regarding the future of rural 

development in the last chapter of the third section. The question became timely as in 

September 2005 the decree on Agricultural and Rural Development Fund (EMVA) was 

published, which will fundamentally reform the current system of rural development as of 1 

January 2007 and is a sort of synthesis of the present regulation. Besides the analysis of the 

EMVA decree, I summarized my views regarding the reform of the Hungarian system of 

rural development and its legal relevancy. 

 

 

II. METHODS AND SOURCES OF THE RESEARCH 

 

There are plenty of factors to be considered in the first monograph of a developing area 

of law. 

The methods of the research changed in connection with the structural elements of the 

dissertation and with the circumstances that made the realization of the aims defined in the 

structural elements possible. Therefore the dogmatic and historic approach and the 

descriptive-analytical method are dominant in the first section. The description is not selfish 

by nature as it attempts to find out the answer to the most important question of the research, 

ie. what is rural development and what are the preceding elements of such complementary 

policy. The majority of the sources are of economic and agro-economic nature but I 

attempted to provide a more complete procession of sources of agricultural law. 

The descriptive method was replaced by the critical interpretation of legal materials in 

the second section. This can be evidenced in the complete procession of the community law 

related to rural development without any antecedent. This critical approach is not only an 

important attribute of the fifth chapter of the dissertation from a legal but from an economic 

standpoint. In the fifth chapter I interpreted the effects of agricultural accession in relation to 

assistance forms of regional basis and rural development. The effects of economic and legal 

analysis are summarized in the eighth chapter which deals with the effects of the SAPARD 

program, which can also be interpreted as a characteristic summary of the pre-accession 

period. The sources of the second section are of economic, financial, administrative and of 
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agricultural legal nature mostly and are of criminal legal nature for the sake of a brief 

outlook. 

The third section of the dissertation can be characterized with the methods of critical 

legal interpretation and comparative legal approach. The problems of the analysis focusing 

on the applicable provisions of the substantive and procedural rules of the rural development 

system can descriptively be expressed with the comparison of forms of subsidies found in 

various Member States and in Hungary, which can be found in the closing chapter of the 

third section with a few remarks regarding the future. The sources used are of financial and 

agricultural legal nature mostly with an outlook on the findings of economics. 

 

III. RESULTS OF THE RESEARCH AND OPTION OF UTILIZATION 

THEREOF 

 

1. Similarly to regional politics, rural development is a complex field having aspects 

affecting agricultural, regional and social policy, and planning thereof as well as controlling 

utilization of financial budget, it follows a system established during the evolution of 

regional politics beyond any doubts. 

2. Own principles being fundamental concerning the definitions of rural development 

policy are being established, which may be characterized by delimitations from all 

bureaucratic institutions and preservation of rural interest and culture which lays emphasis 

on the priority of analysis and multipurpose research of rural program results. 

3. The most significant concepts of rural development continuously characterize 

documents drafted in the field environment-conscious thinking in this field appears not 

merely by its elements but sustainable development becomes one of its basic elements. It 

forms an improvingly determinable transition between environment policy and agricultural 

policy. 

4. Rural development is a complex activity effecting several policies which has 

developed in a well-delimitable manner in Europe within the framework of the common 

policies: 

The first steps dating back to the establishment of rural policy created the special market 

and operation related system of subsidies of rural areas, as diversification of agricultural 

activity is strived for in these areas. 
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The second step is the promulgation of agricultural environment protection measures, 

not only in fields being in a detrimental situation by having created multi-polar sustainable 

agriculture, agricultural activities became extensively interpreted as well. 

The third dimension was aimed at achieving preservation and distribution of rural 

interests and its most important slogan is establishment of cooperation between town and 

country. 

5. Characterizing rural development of individual policy and considering it as part of 

regional development or agricultural development are the most disputed issues in scholarly 

writings.  

Summarizing the results of the thesis we can state that due to utility reasons it is 

reasonable to define rural development as the second pillar of agricultural policy. This pillar 

has different financing methods and administrative organization compared to centralized 

agricultural institutions, however increasing significance of the pillar facilitates 

rationalization of agricultural policy because the new segment of this policy allows for 

agricultural policies considerably different from each other by enabling Member States to 

develop different segments of the four pillars of rural development. In addition it enables 

wider distribution of eco-regulation and by emphasizing subsidies, establishment of a more 

just agricultural policy connecting stronger to operation and production quality as well as 

better enforcement of free market principles. 

6. Agricultural structural policy has played a significant role in the reconstruction of the 

agrarian structure and in the abolishment of the position of agriculture as secondary 

economic sector. 

7. The notion of the agricultural product appears in the Treaty of Rome regarded as the 

constitutional basis of agrarian policy and is object to numerous analysis of lawyers of 

agrarian and European law dealing with the present domain. The EC Treaty not, only the 

structural policy directives touch upon the notion of agricultural farmer. The farmer, as 

subject of the agrarian policy purposes, who has to be supplied with adequate income, is 

nevertheless always present in the agrarian policy in the level of declarations.   

An incontestable result of this period is also that the system of agricultural education 

evolves, the notion of the modern farmer and the practical knowledge accompanying the 

education were born, and the institutional system of the tradition of the farm took form, from 

which the evolving social law takes over and universalize the pre-pension. For the farmers 

staying in the agriculture, who had themselves registered, a unique statistical data-providing 

system has been established. 
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8. With the development of agricultural structural policy territories have been created 

which would have depopulated without Community subvention, as the conditions of 

production do not serve the given sector. These territories though have been regarded as 

disadvantageous from numerous aspects, so their development project avoids the 

competence of agrarian policy. The special inner regulating system of the born regional 

policy has regarded this field as its own, which has not even been considered as part of 

agrarian policy in the early 90s by many economists. 

9. One of important achievements of the regional policy determining the procedure 

order and the frame of rural development was that the Member States have to attempt by the 

expenditure of the moneys to accomplish the criteria determined on Community level. In the 

unique territorial statistical system the results of the regions as well as the efficiency of the 

projects backed up are commensurate. 

10. The regional policy nevertheless fails to compete the Member States of different 

structure in the same statistical regions. It would be more important than the competition on 

the same territorial basis if rural development was not a competing development aim 

presented in a national development plan, but because of the importance of the subject an 

independent budgetary resource in deconcentrated fields.  

11. The territories based on traditional agricultural production and disposing of 

underdeveloped infrastructure – the later rural regions – could have become able to demand 

subventions from different funds and on different titles, but it was prohibited by the 

competition rules of the regional policy itself. Regional policy has extended the frames 

provided by the structural funds. The system of subventions was to be reformed, and the 

regional frictions of the mentioned territories could have been handled with the 

redeployment of the agrarian subventions less and less to be financed. Solution was the 

development of the agrarian structural policy silenced for decades, which has been solved 

with the integration of rural development policy in the agrarian policy.  

12. The other great achievement of regional policy was that the connected programs 

serve besides the development of the region the purpose of a special policy as well, so 

regional development can be legally financed from monetary funds created to develop 

special policies, which could strengthen both domains. Regional policy is therefore no 

competing but additional policy.  

Capitalizing on this fact, overlapping between the aims of the until then entirely 

independent monetary funds has begun, and even among some special policies aims have 
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occurred which belonged to the main profile of another fund. This tendency has survived this 

period and has progressively led to the modification of the system of monetary funds. 

The to our subject most important part of this process will be how the independent rural 

development fund is to be created, and how its existence changes the system of financing of 

the funds. 

13. a, The most important point of regional policy was the evolvement of a centralized 

programming system where local cooperation, besides the measuring of the local demands 

the harmonization with the Community programs was not only tolerated but even required.  

b, Co-financing assuring the efficient expenditure of the central subventions can be 

regarded as an innovation from the point of view of the structural funds, where the applicant 

completes with his own resources with more than 50 % the Union and Member State moneys 

provided for regional development and programs, another innovation is the central audit and 

assessment system. 

c,  Besides the system of co-financing, this system is not transparent from the aspect of 

the competing Community and Member State competencies, the program to program 

changing composition of the co-financing as well as the decision-making competence of the 

cooperating authorities, so it would be a significant step forward to simplify and differentiate 

according to the special policies. 

 

14. In connection with the administration of the Hungarian SAPARD Program the following 

deficiencies can be shown in the Union’s approach: 

- important legal acts have been adopted with relevant delay, the lack of which has delayed 

the preparation works of the acceding countries; 

- the Hungarian experts could often feel that the Hungarian part is criticized in the lack of 

properly fixed requirements; 

- the principal ‘behold the mote in one's brother's eye’ has often prevailed, let us see the 

example of Greece, who himself acquits many Union requirements with a delay of years; yet 

from the Hungarian negotiations the entire harmonization was required by the Portugal and 

Greek experts. 

- in the audit commissions mainly the representatives of the adverse agrarian countries were 

present, who would have comprehensibly preferred to see us being outside the Union; 

- the Commission has refused a work created upon an institutional development plan that he 

himself agreed before. 
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15. The European Agricultural Fund for Rural Development, created in the regulation Nr. 

1698/2005/EC (EAFRD regulation) and with the creation of the four pillars of rural 

development the Commission enlarges the give of the Member States and of the regions 

beyond the Member States as for the assignation of the resources, and the possibilities of the 

in special institutional frames unifying farmers standing on other basis, with a tip of business 

spirit, paying attention to the environment, and the possibilities of the regions.  

 

16. The co-financing, which is a fact on the field of rural development, works in the agrarian 

policy only in the case of the new Member States. A form of the radical reforms could be the 

enlargement of the role of rural development in the agrarian policy, which would make more 

just the subventions’ assignation of today. 

 

Relating to the development of the Hungarian Rural Development the followings could 

be laid down based on the thesis: 

 

 1. According to the outlined review of the Hungarian Rural Development it is 

obvious that the subventions have not got historical traditions in the Hungarian agriculture 

coming under the Prussian way. 

 2. A conscious and supporting agricultural policy is said to be exist in the 60’s when 

the collective use and the extensive production were characteristic. 

 3. a. In the second part of the 70’s a differentiated subvention system emerged in the 

same structural co-operatives operated by the agricultural department of the local council and 

in the state farms. The basis of the differentiation was only the gold crown value of the lands. 

 b. The less favored nature did not cover the infrastructural disadvantages of the 

lands, the composition of the local community in this period, the effectiveness of the work 

were not countable in the full employment. 

 c. Thanked to the additional subventions the role of the Rural Agrarian intellectuals 

increased in the organization of the work and the endeavour of the characteristic products’ 

production relating to the rural area emerged and strengthened. It showed a new way for the 

development of the Hungarian Food Industry. The results of the additional subventions were 

the acclimatization of the new plantation cultures and the existence of the small intensive 

works’ products in the Hungarian market using the strength of the family in case of the 

family farms operated and organized by big works, making possible the beginning of an 

other development’s way. 
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4. After the transformation of the regime the agricultural subvention until 1993 is not 

part of a conscious development, besides the decreasing financing a totally different use and 

subvention structure was created. 

a. The looser of the contesting and the unplanned interests is the agriculture, from 

which is separated the state guaranteed and not repaying subventions from 1993 in the 

course of the extension of the fiscal idea and by the introduction of the interest subventions 

the subsidies of the farmers are put in the bank system. 

b. It comes from the subvention policy that the solution of the less favored areas in a 

separated system disappear and the environment protection can be described at a separate 

level till the appearance of the 1995 Act. 

5. In the course of the strengthening of the social tensions the concrete Agrarian 

Development Concept was established in 1996, in which the basis of the Subvention Act, the 

institutional and financial conditions and the subvention titles were laid down. The creation 

of the special procedural rules relating to the Agrarian Subventions came under the force of 

the government, while the subvention orders stayed in the competition of the ministry order. 

At this time appears the Rural Development at the level of the agricultural declarations and 

the first Rural Development Plan was declared. By the appearance of the Plan the first titles 

relating to the reorganization of the inequality of the agrarian structure came into force and in 

this period the law harmonization becomes a crucial point. 

6. The pre accessional funds had a main role in the creation of the democratic transformation 

and of the market economy in the post communist states. In the creation and development of 

the PHARE the take over of the main part of the decision’s forces was the crucial point. 

However, the entire decentralization was delivered only by the establishment of the 

SAPARD. 

7. The SAPARD Authority, of which establishment was a main point in the reform of the 

Hungarian administrative organization, has a double nature because it is the executive organ 

of the European Union and of the Republic of Hungary. 

 a. The Authority will be our first institute which is accredited according to the 

requirements of the Union and it has an entire authority on the union financial means. 

 b. Comparing to other authorities the role of the checking is increasing and the 

monitoring is also a new element, by which the effectiveness of the Authority’s function is 

examined. 

 c. It meets numerous requirements relating to the modern administration (aim based 

organization, workers with up to date knowledge, informative background). 
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8. At the level of the declared programs the agrarian and Rural Development programs 

cover each other in the executive system of the SAPARD. The program on its own according 

to the expectations of the Hungarian government is other financial mean given to the 

agriculture 

9. It was the part of the study that the correct information about the program was not 

available to the potential favored people. About 2000, when the first Hungarian institution 

was established, numerous fliers made open the SAPARD subventions to the public. It was a 

bit early because till the proper establishment of the institution it was not necessary. Many 

producer and user counted on these subvention titles by the planning of the enterprise’s 

financial opportunities and took not serious the declared application in 2003. Besides the 

subvention titles and the difficulties of gaining information about the financial means, the 

subsequent payment nature of the subvention, the strictness of the checking and the forms of 

the necessary appendixes were known for the potential applicants only in the last moment. 

Because of the procedural questions, there were many big enterprises which could apply for 

the applications and the difference between sustainability of the enterprises became wider.  

10. The following consequences can be laid down relating to the future plans of the Rural 

Development: with regard to the Hungarian agrarian structure a Rural Development Policy 

of three parts would be necessary. On the areas under intensive cultivation, the not-

interfering system including general programs is important. In the demanding, small works 

sustaining vine and fruits sector the task of the Rural Development shall be the origin and 

quality protection and the origin marks too. In these parts an effective institution system can 

make decisions having decision making competence. In the third part the production, the 

sustainability of the present ecological state, the tourism and reservation of the tradition can 

be the new way of a better future. On this areas because of the drawbacks it would be 

considerable to support the programs without own risk besides the Structural and Rural 

Development Funds. 

 

The statements, conclusions and results of economic character in the thesis 

 

1. Most of the occidental analysts were afraid of the agricultural effects of the 

accession: the remaining Hungarian farmers have produced at the date of the accession 

products of similar quality – by receiving the fraction of the extent of subventions their 

occidental competitors received, at the end of the 1990s the price of the arable lands was 

low, and as an effect of the high percentage rural unemployment and of the frittered 
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proprietary construction, it was the farmer who determined the price of the leasehold and of 

the labour. 

The fear accompanying this approach was strengthened by the foreshadowed 

reformatory objectives of the AGENDA 2000, according to which the proportion of the 

previously received price-based subventions was to reduce. In the production, the 

maintenance of  the cross compliance criteria and compulsory rural development-

redeployment was to be introduced. 

The proposal under AGENDA 2000: pre-accession aids and the lack of the payment of 

direct subventions.  

2. The acceding countries have nearly all begun in their negotiation-initiatory 

documents with naming a base period where, in the divided Europe, they could merchandize 

in the oriental markets almost without concurrence. The respond was the insistence upon the 

mid-90s as base period, putting across an intensive fiscal policy against the acceders. 

Besides, the liquidation of their semi-subsistence farms has occurred as requirement vis-à-vis 

the new Member States, which has been coupled with the reduction of the proportion of 

agriculture in the domestic product. 

3. As an effect of the acceders’ base period drafts set out in disadvantageous time and 

of the fear of market loss, the proposal of the Union concerning the double direct subvention 

was born. This proposal introduces progressively and with a few initial contribution of the 

Union the direct subventions of the new Member States. Withal, it retains for later on the 

opportunity to put down this twoness. 

4. With the double direct payments as a result of the failed agrarian negotiations, the 

admission of the new Member States has been postponed for two years compared to 

AGENDA 2000, so that the effectuated and foreseen payments to already member states 

remained in the budget of the Union. These moneys have been expended by the old Member 

States. The world market processes have reduced most of the Union’s accumulated 

agricultural products by 2003. Consequently, the maintenance of the reformative measures of 

agricultural policy has been solely motivated by the accession of the ten Central, Eastern and 

Southern-European countries. 

These changing world market positions could not have been capitalized by the acceders. 

Despite that the termination of the accession negotiations has been in the interest of the 

Commission, neither the schedule of the direct subventions, nor the base periods could have 

been changed. As only positive result of the accession negotiations could be regarded the 

fact that the region subventions agreed on normative basis could be accorded to intensive 
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cultures as well, furthermore, the measures of additional character have become 

redeployable to accompanying measures, reducing the moneys for rural development.   

5. The preparation has been prosecuted on different levels, but in the informational 

publications the farmers’ attention has not been drawn to the fact that the region-based 

subventions are post-financed, and neither the national supplement is to be pre-financed. 

Thus, most of the farmers remained without resources at the beginning of year 2005 and was 

not able to start their agricultural labour. 

 

6. One of the most important lesson of today’s rural development is that the following 

problems of agriculture and rural development bank without real solution: 

a, apart from the two independent rural development projects, there is no strategy of 

integrate approach. 

b, the property and the leasing system are incompatible, the lack of capital is 

continuous. 

c, the general lack of capital does not provide basis for the self-part of the economic 

development neither. 

d, most of the farmers are under-educated, the education lacks legal and economical 

factors. 

e, the expenses of the advisers does not suit the soundness of the sector. 

f, the Hungarian agrarian policy does not lay proper emphasis on the promotion of the 

efficiency of the applications and regulations supporting the general infrastructural and 

natural maintenance of the country. 

7. The identity search of rural development is not solved either: 

a, many regard this domain as part of the structural development, which is overmatched 

in the competition with the cities having better ability to protect their interests. 

b, this domain could become an important instrument of the reform and the reduction of 

expenses of agrarian policy, if its approach and financing method are adopted on the 

level of market regulation as well. 

c, social questions can reach new type of solutions in the frame of this policy via 

autonomy and community-creation.   
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The following statements and conclusions can be drawn from the thesis concerning 

the law of rural development: 

 

1. Almost at the same time as the beginning of the negotiations, the regulation Nr. 

1257/1999 on rural development (as well as its additional executing regulations) have been 

released, which I abbreviate as basic regulation on rural development in the thesis. 

The acceding countries had to begin with the preparation of the planning-related, 

organizational and concrete tasks concerning the rural development on the basis of the 

present regulation. 

2. The financial basis of rural development has been administered by the two sections 

of the EAGGF, but the structure and the frames of these sections were deeply different. The 

guidance section belonged to the structural funds, which had as consequence that the basic 

regulation on rural development has referred to the rules of the regulation on structural 

funds released at the same time concerning the planning, the structure and the monitoring 

system. Rural development has not come apart the development of agriculture in this field, 

and it had to be harmonized in the frame of the National Development Project concerning the 

structural development of the country.  

3. Rural development has occurred as common perspective among the purposes of the 

structural and additional basic measures, but in the background the picture of an expanded 

agrarian policy is clarifying, whose factors progressively immingle. 

4. Although the rules of compatibility distinguish between the two domains of agrarian 

policy, and try to circumscribe the subventions of these two territories. With the amendment 

of the regulation and the establishment of the cross compliance criteria in the case of 

subventions where rural development subvention is given for the accomplishment of the 

criteria and where the farmer takes stricter obligations than described in the criteria, the 

farmer has to be accorded, besides the subventions of market character, the rural 

development subvention as well.  

5. The programming is to be distinguished from all the other proceedings, and is a very 

complex procedure. The preparation is in the hand of the Member State, the decision in the 

hand of the Commission. By controlling the aspects of affirmation, the accomplishment of 

the compliance, the respect of the Union’s competition law, as well as the set common aims 

is measured. 

The only difference of importance between the two proceedings, financed from 

different sections is in the time of affirmation as well as in the complexity of the programs. 
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6. Besides the programming, assessment is an essential, determinant part of the rural 

development subventions, which is concluded by independent experts. This three-phase 

procedure can modify both the presented programs and those not yet authorized, and the 

subventions already operating, the post-assessment can even affect the next programming 

cycle as well. In the case of newly started rural development programs, there is no 

comparable and measurable data at the time of pre-assessment, the expert’s report can only 

be based on speculation, and considerably elongates the procedure for the establishment of 

the program. 

With the subvention measures modified several times because of the measures made in 

the meantime not only the efficiency of the system can be augmented, but the clarity of the 

system can be reduced with the frequent changes, and a creation of a situation where the 

Member State can use a fragment of the amount to his disposal by reason of the subvention 

applications incapable of acceptance.  

The results of the post-assessment can provide information from which the efficiency of 

a program can be measured. No further conclusion can be deducted upon the question of 

possibility for examination of these informations and upon the way of the analysis by 

interpreting the regulation. It would be necessary to provide the possibility for examination 

of the post-assessment and handle its results as information of public interest. 

7. Concerning the audit and the sanctions, the regulation and the budget of the 

connected regulations relating to the Integrated Administration and Control System 

(hereinafter: IACS) regulates without necessity and with an enormous intervening questions, 

to which the rules of the national law and legal system of the Member State should be 

applied. All factors of the IACS can be found in Hungarian law. The multiplication of the 

region, animal and farmer registers complicates at many points the situation of farmers 

receiving subventions from different sources. The audit system, determined by percentage 

and according to subvention titles, which is completed many times with a distance perception 

bringing enormous expenses, does not ascertain in my opinion the control of the legality of 

the use as the traditional field control did. 

8. The application of the rules of competition law or the lack of them raises once again 

the question to which extent is rural development an agrarian policy, and to which extent can 

the special agrarian competition law be applied for it. Maintaining the conclusion I have 

drawn in the dogmatic part, I declare that rural policy can be regarded as a special segment 

of agrarian policy. 
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The development of Community law goes to this direction as well, as if the codifier had 

enforced the primacy of general competition law, he would not have ruled in another way the 

rules of state subvention in the basic regulation on rural development.  

Among the state subventions are although exceptions the in the thesis interpreted rules 

on rural development investments of public interest and agri-environment commitments in 

special fields.   

Starting from this point, it would be essential to remove from under the effect of the 

rules on state subventions the titles backed up from the European Agricultural Fund for Rural 

Development, and to apply the dissimilarity of the subventions to the competition rules only 

on accompanying Member State measures accorded in provisional periods. 

9. The creators of the program SAPARD have not recognized the aspects according to which 

– by more acutely separating the two domains – the subventions, accorded until now entirely 

to agricultural undertakings, and which cannot be provided according to the rules of the 

WTO, could be maintained in forms of applications having another basis, calling for persons 

and regions less concrete, according to the rules of rural development.  

10. By the creation of the Hungarian SAPARD Office, the lessons of the already existing 

systems built up in countries with similar facilities have not been taken into consideration. 

The requirement, constituting the legal basis of the Hungarian Office’s basis, the Long-term 

Financial Agreement, was given in Community law. The systems built up in other countries 

upon in the thesis elaborated regulations 1257/1999 and 1260/1999 could have provided a lot 

of important lesson. The Hungarian SAPARD Office has made a comparison like that, but 

the results of the comparison are not applied during the creation of the Hungarian Office. 

11.  It would have been a better opportunity for the Union as well to create a conception 

related to the planning. The built up system, which would have contained the codification 

projects compatible with the political plans, can be bolstered conceptually. 

12. Due to the accreditation and the continuous audit, as well as the conception modified 

several times, the principal of legal security has been breached several times, the process of 

which became hardly recognizable. The partition of the tasks and the work to do was that 

unknown from the part of the organizers that it was impossible to find out, people of what 

qualification should fill the system. The qualification requirements have been developed 

progressively, so the tasks of the education remained by the office. After such an intern 

education it is difficult to evaluate and control the man-power. 
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13. The procedure of the structural subventions and of the subventions financed from the 

Guarantee Section can be measured in the level of incompatibility, use of data and 

delegation. 

14. The structural process with double stages, and provided with lots of personal and 

objectionable guaranties suggests the impartiality of the decision. The main reason for this is 

the fact that taking into account the opinion of the differently personally constituted 

commissions the final decision will be made by the Governing Authority. 

15. The decision can be declared in subsidy decision in connection with the subventions 

deriving from the EMOGA guarantee section and in subsidy contract in case of the structural 

subventions. In the contract the additional rights of the administration and the opportunity of 

the one-sided amendment are felt, however, the realization of these is questionable because 

of the lack of the regulation relating to the subsidy contract. 

16. The guaranties of the structural subventions are at a high level and assure the impartiality 

essentially in a better way than the subventions relating to the additional measures. By the 

Union refinancing of this area the state property decision, by which means the Constitutional 

Court refused the action for avoidance of the subventions, became contestable. The 

opportunity of the court revision relating to the subsidy decision is an important procedural 

guarantee in the EU subvention law, and its existence can be discerned from the cases 

relating to the LEADER. 

17. The French, Spanish and British practice gives the following consequences to the 

Hungarian Rural Development: 

 a. In these countries the developing plan relating to the area is always independent; 

however, the structure becomes stable mainly till the realization of the programs. 

 b. In the field of the agric-environment measures it is not necessary to realize all the 

activities coming under the ruling of the market organization only the realization of the 

stricter cross compliance criteria differing from the general criteria is crucial. 

c. The cross compliance criteria could vary in the federal states by member states, in 

the Unitarian states by regions. 

d. In the Rural Development the governing, financial and administrative separated 

funds meeting the EU expectations can be found everywhere. Although the solutions are 

different regarding the administrative organs: 

-the temporary administration is either the part of the program, or it is the task of the 

existing administrative system to administrate the programs, 

-or the institution fits into an independent agrarian structural policy. 
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18. On the basis of the MVA Order the following changes are reasonable in relation to the 

System of the Rural Development: 

a. The Governing Authority being responsible for the entire operation of the rural 

development should be separated from the Agricultural and Rural Development Ministry not 

only in respect to the authority but also organically. By this the changes and redistribution 

delivered by the Ministry could be avoidable. 

b. The activity of the monitoring commissions must be made open to the public, its reports 

must be accessible on the website of the organization, as a result of these the regularly 

changes of the programs and its reasons could be followed by the users too. 

c. The Rural Development must be decentralized on a large scale; the central organs should 

be separated from the authority dealing with the operation of the production courses, its 

differing tasks carried out in the regional agencies should be delivered in a different 

organization system. 

19. The most important activities in relation to the Rural Development in the future are the 

following: 

a. The creation of a broad Rural Development Act with a codex nature on the level of the 

material and procedural integration.  

b. The creation of special public contracts in relation to the tasks of the complimentary 

organs in the Rural Development Act. 

c. Beside the maintenance of the revision and the decision’s double nature the participation 

of the NGOs should be guarantied in the decision making process. 

d. The possibility of each subsidy decision’s revision by a court should be assured. 

e. The main role of the Hungarian Rural Development Office should be terminated and the 

creation of the regional rural development plans and executive strategies with regard to the 

natural and economical characteristics of the rural area is essential. 
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