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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium ez évi egyik legnagyobb tájé-
koztatási programja „A termelôk felkészíté-
se az Európai Uniós csatlakozásra”. Az er-
re a programra kiírt közbeszerzési pályá-
zatunkat a Magyar Agrárkamara – Magyar
Mezôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk
Országos Szövetsége (MOSZ) – Perfekt
Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó
Részvénytársaság konzorcium nyerte
meg.

Az országos program lényege, hogy
egy-egy mezôgazdasági körzetben, tele-
pülésen a gazdák személyesen a helyszí-
nen kapjanak információt a rájuk vonat-
kozó EU-s agrárszabályozásról és a csatla-
kozási tárgyalások eredményeirôl, figye-
lembe véve az adott település, illetve kör-
zet termelési szerkezetét, fôbb termékeit.
Ismertetjük, hogy a termelô a föld nagysá-
gának arányában milyen támogatáshoz
juthat és milyen feltételeknek kell megfe-
lelnie, valamint a különbözô állatfajták
tartásához milyen támogatási rendszer
kapcsolódik. Fontosnak tartjuk a vidékfej-
lesztési intézkedések bemutatását is.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta,
hogy a leghatékonyabb eszköz a gazdák
tájékoztatására a helyszínen történô fel-
készítés és párbeszéd. A program megyén-
ként több helyszínen valósul meg, össze-
sen 300 elôadásból áll.

A program az alábbiakat tartalmazza:
1. elôadók képzése, akik a termelôket

felkészítik,
2. rendezvények (300 rendezvény – 24

ezer termelô),
3. az elôadásokhoz gyakorlati kézi-

könyv összeállítása, megjelentetése,
4. EU-s tájékoztató anyagok összeállítá-

sa és megjelentetése,
5. sajtóval való kapcsolattartás,
6. közvélemény-kutatás,
7. program-utógondozás.
A program mintegy 300 rendezvényt

foglal magában, az egész országot lefedi,
ezért célszerûnek tartottuk közvetítô szer-
vezetek bevonását az elôadások tartásába.

A képzés két szinten történik. Elsô kör-
ben a csatlakozási tárgyalások eredmé-
nyeit és termékpályákat jól ismerô elô-
adók készítettek fel olyan szakembereket,
akik már megfelelô európai uniós és me-
zôgazdasági alapismeretekkel rendelkez-
nek, így képesek arra, hogy ôk is, mint
elôadók vegyenek részt a programban. Az
oktatás végén a résztvevôknek vizsgán

kellett számot adniuk a megszerzett tudá-
sukról. Második lépcsô a termelôk felké-
szítése és az elôadások megtartása.

Az elôadók felkészítésével párhuza-
mosan megtörtént a megyei FVM Hivata-
loknál alkalmazott EU-szakreferensek
képzése (összesen 20 fô). Az ô feladatuk
nem kizárólag a jelen programhoz kap-
csolódik, ugyanakkor igen fontos, mivel
hosszabb távon segítik a termelôk tájé-
koztatását. Szakmai feladataik kiterjednek
a termelôk gyors információval való ellá-
tására is.

Az elôadások megtartására megyén-
ként – nagyságtól függôen – több helyszí-
nen kerül sor. Tekintettel arra, hogy ezek-
nek a rendezvényeknek a szervezésére
kisebb településeken kerül sor, 80 fô rész-
vétele célszerû. Ezekben a kis létszámú
csoportokban közvetlen viszony alakul-
hat ki az elôadók és a hallgatók között.

A termelôk számára összeállított elô-
adássorozat három részbôl áll. Az elsô egy
rövid, általános bevezetés az Európai Uni-
óról, valamint a közös agrárpolitikáról.
Majd az elôadás második (nagyobb) része
az agrárpiaci szabályozásról szóló gya-
korlati jellegû rész, melyen az adott tele-
pülés, illetve körzet termelési szerkezetét,
fôbb termékeit veszi figyelembe (például
a Szabolcs megyei programokban a gyü-
mölcstermesztéssel, míg Eger környékén
az EU borrendtartásával szükséges ki-
emelten foglalkozni). Ezen belül legfonto-
sabb annak bemutatása, hogy a termelô a
föld nagyságának arányában (legyen
az 2 hektár, 20 hektár, 50 hektár, 200
hektár) milyen támogatáshoz juthat,
és mily feltételeknek kell megfelelnie a
csatlakozást követôen. Az állattenyész-
tés területén gyakorlati példákon ke-
resztül kell ismertetni a különbözô ál-
latfajták tartásához (szarvasmarha, ser-
tés, juh) kapcsolódó támogatási rend-
szert. Ezen kívül fontosnak tartjuk a vi-
dékfejlesztési intézkedések bemutatá-
sát is, ezt a témát érinti a harmadik
rész. Az elôadások után lehetôség nyí-
lik kérdések felvetésére és megvála-
szolására.

Az elôadások mellé minden részt-
vevônek egy gyakorlati szemléletû és
tartalmú kézikönyvet adunk, amely is-
merteti az Európai Unió agrárszabályo-
zását, támogatási rendszerét, „Útmuta-
tó a Közös Agrárpolitika gyakorlati al-
kalmazásához” címmel.

Egy olyan EU-s tájékoztató kiadvány-
sorozat készül, amely ismerteti a csatla-
kozási tárgyalások eredményeit, immár a
konkrét tényekkel bemutatja a közös pi-
aci rendtartások hazai alkalmazását a
fontosabb témakörökben (pl. szántóföldi
növénytermesztés; marha-, juh- és kecs-
kehús; tej- és tejtermékek piacszabályo-
zása stb.).

Megfelelô sajtóvisszhangot biztosítunk
a képzésnek, a helyi megyei hírlapban és
az országos terjesztésû szakfolyóiratok-
ban. A megyei rendezvényeket megelôzô-
en arról hirdetés jelenik meg egy országos
és egy helyi napilapban, az elôadásokról
cikkek, interjúk készülnek. A képzésben
részt vevô termelôk az elôadásokat köve-
tôen egy kérdôívet töltenek ki, melyben
minôsítik az elôadás, az elôadó és a szer-
vezettség színvonalát. A közvélemény-ku-
tatás célja a program lebonyolításának és
eredményének felmérése. Mindezek mel-
lett a felmérés olyan kérdéseket is vizsgál,
amelyekbôl leszûrhetô, hogy a termelôk
mennyire tartják hasznosíthatónak az itt
megszerzett információkat. A program
utógondozására is sor kerül. Azokra a kér-
désekre, amelyekre az ügyfélszolgálat
munkatársai nem tudnak válaszolni, tár-
cánknak továbbítják, és azok a válaszok-
kal együtt a Magyar Agrárkamara és az
FVM honlapján lesz elérhetô.
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„A termelôk felkészítése az EU-s
csatlakozásra” címû programról


