
Nemzeti Vidékstratégia Koncepció 2020. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a Nemzeti Vidékstratégia Koncepció – 2020 
tervezetét.  

„A Nemzeti Vidékstratégia hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési 
programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. A 
Stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden 
érintett számára érezhető javulás következzen be. Magyarország szándékaink szerint olyan 
ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás 
válik általánossá. Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes 
élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az 
embert közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető 
legtöbb állampolgár számára. Helyre kívánjuk állítani a vidéki élet becsületét és vonzerejét, 
hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékinek lenni és vidéken élni! 

  

A stratégia központi, átfogó céljai a következők: 

• a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; 
• a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; 
• az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság 

megszüntetése; 
• agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak 

javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; 
• az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a 

tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 
• helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a 

kiszolgáltatottság csökkentése; 
• a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; 
• a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása. 

  

A Nemzeti Vidékstratégia az átfogó célok megvalósításához konkrét teendőket és nemzeti 
programokat fogalmaz meg.” Az elfogadásra kerülő Vidékstratégia alapján sarkalatos 
kerettörvény fogja meghatározni a vidékfejlesztés irányait, eszközeit. 
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 További háttéranyagok olvashatók a http://videkstrategia.kormany.hu oldalon. 

  

http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/egyeb/nvs_koncepcioi_tezisek_vitaanyag_20110408.pdf
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/egyeb/nvs_koncepcioi_alapvetesek_vitaanyag_20110408.pdf
http://videkstrategia.kormany.hu/


A Vidékstratégia tervezetéhez 2011. május 31-ig az észrevételeket várnak a 
videkstrategia@vm.gov.hu e-mail, vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai 
Főosztály (1860 Budapest) postacímen.  

  

  

A tervezet széleskörű társadalmi egyeztetésének keretében országos vitafórum sorozatot is 
szerveznek. Soron következő két rendezvény: 

  

• Május 18-án, 10 órai kezdettel Országgyűlési Nyílt Nap a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Színháztermében (Budapest, Kossuth tér 11.).  

Vidékfórum - Budapest 

• Május 19-én, Szekszárdon, helyi fórumon kerül bemutatásra a Vidékstratégia 
tervezetét.  

Vidékfórum – Szekszárd 

  

 

mailto:videkstrategia@vm.gov.hu
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/egyeb/vm-2011-05-18_budapest.pdf
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/egyeb/videkforum_szekszard_meghivo_0519.pdf
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