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A  konferenciát  V.  Németh  Zsolt,  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium  államtitkára  nyitotta  meg. 
Bevezetőjében  számba  vette  a  LEADER  Program  alapelveit,  röviden  összefoglalta,  hogy miért 
van  szükség  a  hazai  Program  átalakítására,  majd  ismertette  a  társadalmi  vita  folyamatát. 
Felidézte a vita alapjául szolgáló munkaanyag egyes  fejezeteit. Hangsúlyozta, hogy a vita során 
figyelembe kell venni azt is, hogy az ÚMVP a félidejénél tart, az eddigi mérhető és nem mérhető 

ervezőnél (MNVH é h

eredményeket, valamint a még meglévő forrásokat.  

Az  átalakítás  legfőbb  céljai:  az  unió  által  előírt  kötelezettségeken  túli  terhek  felszámolása,  az 
ügyintézési idő csökkentése és a LEADER Program megítélésének javítása.  

Bejelen ezetésre ktett néhány konkrét, a fenti célok elérése érdekében bev erülő intézkedést: 

 Az  Akciócsoportokat  nyitottá  kell  tenni,  minden,  az  ezt  akadályozó  szabályozást  az 
alapító okiratokból törölni szükséges; 

 Az  Akciócsoportok  csak  egyesületi  formában  működhetnek  tovább,  a  nonprofit  kft‐k 
legfeljebb csak gesztorok lehetnek; 

 tületekben szükséges fenntartani; Az egyes szférák arányát csak a döntéshozó tes

 ani; A közösségekben tisztújítást kell végrehajt

 Helyi Bíráló Bizottságokat kell létrehozni; 

 Az összeférhetetlenség vonatkozásában az ügyintézés és tanácsadás fogalmát külön kell 
választani; 

 Az adminisztratív terheket csökkenteni kell; 

 osul; A felvett előlegek visszafizetésének határideje 2011. december 31‐re mód

 A legfontosabb a bizalom visszaállítása és az együttműködések erősítése. 

Tóth Péter Osztályvezető rövid gondolatébresztő előadásában kitért arra, hogy a jelenlegi vita 
nemcsak  a  mostani  programot  érinti,  hanem  a  következő  tervezési  időszak  alapjait  is 
meghatározza  majd.  Elmondta,  hogy  az  Európai  számvevőszék  és  az  Európai  Vidéki  Hálózat 
számos problémát tárt fel a LEADER + Programmal kapcsolatosan, az Unió más tagállamaiban is 
megfigyelhetőek  azonban  hasonló  gondok.  Külön  kiemelte  a  komplex  projektek 
megvalósíthatóságának  nehézségeit.  A  társadalmi  vita  kapcsán  elmondta,  hogy  a  beérkezett 
vélemények  több  esetben  a  teljes  szélsőségeket  képviselik,  de  természetesen  rengeteg  azonos 



vélemény  is  kiolvasható.  A  délutáni  szekcióülések  feladata  lesz  a  közös  nevező  kialakítása. 
Hangsúlyozta,  hogy  a  LEADER  Program  átalakításakor  is  keretet  jelentenek  az  EU‐s 
jogszabályok! 

A HACS‐ok régiós szinten össz vesített  éleményét egy‐egy képviselő ismertette a jelen levőkkel. 

Nyugat  – Dunántúli  Régió  (Keller  Csilla):  Három  alapvető  területre  koncentráltan  foglalták 
össze  javaslataikat  (HACS  szerepe,  feladata,  finanszírozás,  pályázatok  benyújtása).  A  HACS‐ok 
térségfejlesztő szerep betöltésére  jöttek  létre, azért, hogy a  térségi szereplők együttműködését 
ösztönözzék. Az, hogy ezt milyen  formában teszik, nem fontos! A HACS munkája  idő, ember és 
költségigényes  feladat,  ezért  egyrészt  csökkenteni  kell  az  adminisztratív  terheket,  másrészt 
biztos  finanszírozási módszert  kell  kidolgozni.  Fontos,  hogy  az  IH  és  az MVH munkatársai  ne 
ügyfelekként,  hanem  munkatársakként  tekintsenek  a  HACS‐okra.  Az  előleg  visszafizetésének 
meghosszabbítása  üdvözlendő,  de  nem  jelent  végleges  megoldást,  legalább  20%‐os  előleg 
biztosítása szükséges mind két tengely terhére. A delegált feladatok ellátása továbbra is a HACS‐
ok kompetenciája legyen, akik részére ösztönző elemeket kell kidolgozni a teljesítmény növelés 
érdekében.  A  kifizetési  kérelmek  ügyintézése  továbbra  is  az  MVH  hatáskörébe  tartozzon,  de 
legyen  folyamatos kapcsolat  az MVH és  a HACS  között.  Felvetette  annak  szükségességét,  hogy 
konzorciumok is nyújthassanak be LEADER jogcímekre pályázatot. Szintén javasolta, hogy 2011‐
2015 közötti  időszakra készüljön Program Végrehajtási Terv, valamint hogy legyen havi szintű 
munkaértekezlet valamennyi szereplő részvételével. 

Észak – Alföldi Régió (Szolovjov Rita): Kulcsprobléma az Eu‐s jogszabályok helyes értelmezése 
és alkalmazása. A konkrét feladat kiosztás és határidő megjelölése fontos a hatékony munkához. 
Egy‐egy HACS hibáját nem szabad rendszerhibaként értelmezni, az egyedi problémákat helyben 
szükséges kezelni. Amennyiben sor kerül a HVS‐ák felülvizsgálatára, úgy az ne csak a megoldási 
javaslatokra  korlátozódjon,  a  helyzetelemzéssel  kezdődjön  a  munka.  Legyen  a  HVS‐hez  való 
illeszkedés  jogosultsági  szempont.  A  tanácsadást  ki  kell  emelni  az  összeférhetetlenség 
témaköréből. Szükség van a kis értékű, illetve a különböző típusú pályázatok eltérő kezelésére. A 
HACS‐ok  közös  nemzetközi  projektjeiben  legyen  lehetőség  közös  teherviselésre.  A  delegált 
feladatok továbbra is a HACS‐nál maradjanak. A HACS részére szervezzenek érdemi, több témára 
kiterjedő érdemi képzéseket, s azokhoz vizsgakövetelmény is társuljon. 

Dél – Dunántúli Régió (Völgyi Tamás): Tény, hogy a rendszer rosszul működik, ez azonban nem 
kizárólag a HACs‐ok hibája, a vitaanyagban viszont nem esik szó az IH és az MVH felelősségéről. 
A  jelen  helyzetben  a  LEADER  Program  pénzosztássá  degradálódott,  az  eredeti  cél  elsorvadt, 
elfelejtődött.  A  teljesítmény  értékelés  alapja  semmiképpen  sem  lehet  a  delegált  feladatok 
ellátása, mivel  egyrészt  nem  ez  a HACS  feladata, másrészt  ehhez  semmilyen  plusz  forrás  nem 
társult.  Éppen  ez  utóbbi miatt  pénzügyi  szankciót  se  lehessen  alkalmazni  a  delegált  feladatok 
nem megfelelő  ellátásáért. Ezzel  együtt  a delegált  feladatok HACS  szintű ellátása  fontos, mivel 
végső  soron  így  is  a  pályázókat  tudjuk  segíteni.  Összességében  elmondható,  hogy  egyetlen 
mutatószám alapján történő teljesítmény értékelés nem életszerű. A pályázatok benyújtásánál a 
papír  alapú  benyújtás  lehetősége  maradjon  meg  mindenképpen,  a  HACS  működése  kapcsán 
hozott jogszabályok pedig legyenek összhangban a magyar jogrenddel. 

Közép  –  Magyarországi  Régió  (Rácz  Judit):  A  működési  költségek  előfinanszírozásában  a 
HACS‐nak  segítségre  van  szüksége!  A  szankció  alkalmazásának  nincs  meg  az  ellenoldali 
megfelelője.  Az  elektronikus  pályázat  benyújtás  kizárólagosságához  nem  adottak  a  feltételek. 



Szükséges a HACs‐ok közötti együttműködés erősítése, ehhez központi segítség is kell. A delegált 
feladatok  megosztása  a  jól  és  rosszul  dolgozó  HACS‐ok  között  nem  támogatható.  A  LEADER 
Program kedvezményezettjei sz m e remteni  egá ára is m g kell te az elől  felvétel lehetőségét. 

Közép  –  Dunántúli  Régió  (Stadler  Klára):  A  Program  sikeressége  szempontjából 
kulcsfontosságú,  hogy  a  HACS‐ok,  valamint  a  három  szereplő mindenben működjenek  együtt. 
Nagyobb  teret  kell  biztosítani  a  HACS  saját  szakmai  tevékenységének,  valamint  a  tanácsadás 
fogalmát az összeférhet ietlenségi okok közül szükséges k emelni. 

Dél  –  Alföldi  Régió  (Debreceni  Lajos):  Figyelembe  véve  azt  az  elsődleges  célt,  hogy  az 
ügyintézési határidő lehetőleg a felére csökkenjen, a régióban felmerült egy kompromisszumos 
megoldás  a  delegált  feladatok  ellátása  kapcsán.  A  pályázatok  jogszabályi  alapon  történő 
adminisztratív ellenőrzése az MVH hatásköre és felelőssége legyen, azt követően az értékelés és 
a forrásallokáció pedig a HACS kompetenciája maradjon. A finanszírozás megoldása véleményük 
szerint is kiemelten fontos. Ezzel kapcsolatosan megfogalmazódott egy javaslat, mely szerint az 
ezidáig  fel  nem  használt  működési  forrásokat  a  következő  években  lehessen  hasznosítani,  a 
meghatározott 20%‐os keret megemelése révén. 

Észak – Magyarországi Régió  (Hajas Pál): Nem szabad hagyni, hogy az MVH‐val való viszony 
szétzilálja a rendszert. Fontos a nyilvánosság, nem lehet azonban azt a látszatot kelteni, mintha a 
HACS‐ok  működése  nem  lenne  átlátható,  mert  ez  rendkívül  negatív  hatással  van  a  Program 
megítélésére. A pénzügyi problémák kezelésében a HACS‐ot nem szabad magára hagyni! Ennek 
egyik fontos része, hogy az előleg összegével 2015. év végére kelljen elszámolni. Fel kell tenni a 
kérdést: miért ne lennének a nonprofit kft‐k alkalmasak a program helyi szintű végrehajtására?  
A  nemzetközi  együttműködések  tekintetében  a  hazai  HACS‐ok  komoly  lemaradásban  vannak. 
Ennek kezelésére létre kell hozni egy projekt előkészítő alapot. A meglévő problémák megoldása 
többek  között  azért  is  fontos,  mert  a  következő  költségvetési  időszakban  a  LEADER  típusú 

é avidékfejlesztés m g nagyobb teret nyer magán k. 

A  konferencia  délutáni  részében  négy  szekcióban  került  sor  az  egyes  területek 
einek megvitatására és egysérészletkérdés ges álláspontok kialakítására. 

Jómagam az 1. szekció (HACS jogállása) munkájában vettem részt, ahol a felszólalások három 
kérd s é köré csoportosultak: 

 végrehajtásába; a) gesztor szervezet bevonása  a Program

 lakulása; b) nonprofit kft‐k egyesületté a

c) Akciócsoportok nyitottsága. 

A szekció ülés eredményeként megfogalmazott megállapítások a következőképpen foglalhatóak 
össze: 

a)  semmilyen  probléma  nem  indokolja  gesztorszervezet  bevonását  a  rendszerbe.  E megoldás 
legfeljebb  a  következő  ciklusban  jelenthet  alternatívát.  A  probléma  kezelésére  (ti.  a  HACS‐ok 
alapvető  tevékenysége  háttérbe  szorult)  a  pályázatkezelés  és  önadminisztráció  bürokratikus 
terheinek  csökkentése,  valamint  a  munkaszervezet,  illetve  a  HACS  vezetés  részére  történő 
érdemi szakmai segítségnyújtás megfelelő válasz lehet; 



b)  a  nonprofit  kft‐k  a  Program  elindításakor  legitim  szervezetek  voltak,  megalakulásukat  az 
előző  IH  engedélyezte,  így  nem  fair  velük  szemben,  ha  az  egyesületté  alakulást  rájuk 
kényszerítik. E mellett az  intézkedés számos  jogi problémát vet  fel, nem szolgálja az átalakítás 

lkezési időben hatékonyan történő megoldását, illetve sérti a HACS‐ok önrende jogát; 

c)  az  Akciócsoportok  (bármilyen  formában  működnek  is)  jelenleg  is  nyitottak,  a  hatályos 
jogszabályok alapján  is  van  lehetőség  tagok  felvételére,  a  tagság bővítésének  igénye nem  teszi 
szükségessé  a  szervezetek  jogi  átalakítását.  E  helyett  a  tagság  motiválását  elősegítő  szakmai 
egítségnyújtásra lenne szükség. s

 

Kmf. 
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