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Városi agrárpolitika – mi a célja? 

- Vidék megjelenítése városokban 
- Agrártevékenységek bátorítása városokban 
- Vidék-város közti „távolság” csökkentése 
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Városi agrárpolitika – műfaj 

• 38/2012. (III. 12.) Kormányrendelet a kormányzati stratégiai irányításról 
- SZAKPOLITIKAI PROGRAM 
rövid távú (1-4 év) stratégiai tervdokumentum, amely tartalmaz: 
• mérhető célokat, 
• ezek eléréséhez szükséges beavatkozásokat és azok részletes meghatározását, 
• a szükséges személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeket, 
• határidőket és felelősöket  
e) a nyomon követés és az értékelés alapelveit. 
A szakpolitikai program 
• előkészítéséről, majd elfogadásáról … miniszter dönt, 
• tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani, valamint 
• a megvalósítását követően fél éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni. 
… elfogadott szakpolitikai stratégia hiányában a szakpolitikai programnak … 
tartalmaznia kell helyzetelemzést és mérhető célokat. 
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terv 



Városi agrárpolitika – keretek 
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Kormányrendelet 

Földművelésügyi 
Minisztérium 
feladat- és 
hatásköre 

Agrártevékenység 

Klímavédelem 

Városrehabilitáció 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-zoWphdjRAhWlO5oKHTWTCGIQjRwIBw&url=http://ildare.unas.hu/spl/531766/Keritesek_keriteselemek_akac_rusztikus&psig=AFQjCNHk3BHYNsoXQs7aCogcHUrr7uMLAg&ust=1485253135187136


Városi agrárpolitika – keretek 

38/2012 
Kormányrendelet 

Földművelésügyi 
Minisztérium 
feladat- és 
hatásköre 

Város – civil 
szervezet közti 
viszony 

Agrártevékenység 

Klímavédelem 

Városrehabilitáció 

Szemléletformálás 

Szabályozás 

Koordinálás 

Támogatás 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-zoWphdjRAhWlO5oKHTWTCGIQjRwIBw&url=http://ildare.unas.hu/spl/531766/Keritesek_keriteselemek_akac_rusztikus&psig=AFQjCNHk3BHYNsoXQs7aCogcHUrr7uMLAg&ust=1485253135187136


Városi agrárpolitika – hol tart most? 

- Helyzetfeltárás 
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Városi agrárpolitika – mi lesz benne? I.  

Lehetséges intézkedések 2017-ben 
Mottó: „kis költségigényű, főképp szemléletformálást célzó elemek”  
• Sajtómegjelenés 
• Rendezvények, szakmai napok, konferenciák 
• Népszerűsítő, illetve szakmai kiadványok 
• Közös munkacsoportok megalakítása társtárcákkal  
• Közösségi kerteket bemutató honlap fejlesztése 
• „Bázis-iskolakert”-hálózat kialakításában való FM részvétel 
• Közösségi kertekkel kapcsolatos egyetemi kutatások, publikációk támogatása  
• A „Városi agrárpolitika” szakpolitikai program véglegesítése, elfogadtatása 

 



Városi agrárpolitika – mi lesz benne? II.  

Lehetséges intézkedések 2018-ban 
• A 2017-ben megvalósított, folytatásra érdemes szemléletformáló akciók 

továbbvitele 
• Infrastrukturális beruházások (közösségi kert, iskolakert létrehozásának) 

támogatása – „támogatási rés” megtalálása esetén 
• MOL, Zöldövezet Program (C kategória) 
• TELEKOM (korábban) 
• Budapest Főváros – TÉR-KÖZ pályázata 
• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

o Zöld város kialakítása 
o Leromlott városi területek rehabilitációja 

 



Várjuk javaslataikat! 

Hegedűs Gábor 

gabor.hegedus@fm.gov.hu  
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