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Előszó 

 

Az agrárpolitika szerepe a társadalom megfelelő élelmiszer- és ipari 

nyersanyagellátásának a biztosítása, az ágazat nemzetközi versenyképességének 

a növelése, az ország területének kultúrállapotban tartása, valamint a természeti 

elemek megőrzése és védelme. Az agrárpolitika szoros kapcsolatban áll az 

agrártörténettel, agrárgazdaságtannal, vidékfejlesztéssel, nemzetközi 

kereskedelemmel és közgazdaságtannal, ezért e tantárgyak ismeretanyaga 

nélkülözhetetlen az agrárpolitika megismeréséhez. A hallgatók képesek lesznek 

az agrárpolitika elhelyezésére a kapcsolódó tudományok között. Az 

agrártörténeti, közgazdasági, agrárgazdasági és kereskedelmi ismereteikkel 

szintetizálva az agrárpolitikai ismeretek során megszerzett tudássa reális képet 

kapnak a hazai és nemzetközi agrárpolitikai folyamatok elméleti és gyakorlati 

hátteréről. 

A Jegyzet a fentebb megfogalmazott célkitűzések közül részletesen 

foglalkozik a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés kérdéseivel, 

valamint a globalizáció és a kereskedelem liberalizálása közötti kapcsolatok 

elemzésével. Továbbá az EU agrárpolitikájának részletes elemzése mellett 

bemutatásra kerülnek a nemzetközi kereskedelemben egyre növekvő szerepet 

játszó nem kereskedelmi szempontok is. Mivel a fejezetek összefüggnek a 

nemzetközi agrárkereskedelem liberalizálásával, az anyagban kiemelt szerepet 

kapnak a jelenlegi WTO fordulóban tárgyalt nem kereskedelmi szempontok 

közül a multifunkcionális mezőgazdaság ismérvei, azaz a mezőgazdaság 

termelési és egyéb funkciói közötti kapcsolatok vizsgálata.  

A KAP reformjainak elemzése tájékoztatást ad a hallgatóknak az 

elfogadott reformok céljairól, főbb intézkedéseiről, valamint ezek bekövetkezett 

és várható hatásairól. A vidékfejlesztési intézkedések komplex ismertetése 

hozzájárul a vidékfejlesztés keretében várható eredmények reális megítéléséhez. 

Magyarország 2004. évi EU-csatlakozása még inkább indokolja, hogy fokozott 

figyelmet fordítsunk a nemzetközi agrárpolitikák gyakorlatának 

tanulmányozására, mert az agrárpolitikák változása az uniós és a nemzeti 

agrárpolitika mozgásterét is meghatározzák. A nettó agrárexportőr 

Magyarországnak is alkalmazkodnia kell(ene) a nemzetközi agrárpolitikák 

változásaihoz a világ agrárkereskedelemének további liberalizálódásával egy 

időben. Így a WTO megállapodások is komoly mértékben 

befolyásolták/befolyásolják a Közös Agrárpolitikát. 

A vizsgált témák széles körű nemzetközi szakirodalommal rendelkeznek. 

A magyar szakirodalomban is számos írás jelent meg az EU agrárpolitikájának 

változásairól. Ez a Jegyzet az agrárkereskedelem liberalizálásával, a fenntartható 

mezőgazdasági modellel és a nemzetközi agrárpolitikák összefüggéseivel, 

valamint a mezőgazdaság többfunkciós jellegének részletes bemutatásával és 

átfogó elemzésével foglalkozik. Reményeim szerint a több évtizedes hazai és 
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külföldi oktatói tapasztalatok felhasználásával készült Jegyzetet hasznos 

olvasmányként forgathatják a magyar felsőoktatás oktatói és hallgatói.  

 

Debrecen, 2012. november 30. 

a Szerző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az agrárkereskedelem liberalizálása 

 

 
Bevezetés 

Az 1. fejezet az agrárpolitika kialakulásának bemutatása mellett a mezőgazdaság és a 

társadalom közötti kapcsolat elemzésével is foglalkozik az időközben folyamatosan változó 

társadalmi prioritások és a fogyasztók mezőgazdaság iránt tanúsított magatartásának 
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figyelembe vételével. E fejezet tárgyalja a globalizáció és a kereskedelem liberalizálásával 

összefüggésben a fenntartható európai agrárpolitika alakulását és mozgásterét. A 

kereskedelem liberalizációja évszázadok óta megfigyelhető folyamat regionális és globális 

szinten egyaránt, ezzel párhuzamosan viszont nem tart lépést a szabályozások és intézmények 

globalizálása. A globalizáció ugyanis speciális eszközök alkalmazását igényli a liberalizálódó 

kereskedelem negatív következményeinek megelőzése vagy ellensúlyozása érdekében. Ebből 

következik, hogy a WTO még jobban összhangba kell hozni az egyéb nemzetközi politikai 

eszközökkel.  

 

 

1.1. Az agrárpolitika kialakulása 

 

Angliában hosszú múltra tekint vissza az agrárpolitika, már az 1663. évi 

gabonatörvények (Corn Laws) vámmal sújtották a gabonaimportot, ha belföldön a piaci ár 

alacsonyabb volt, mint a törvényesen szabályozott garantált ár (küszöbár). Az angol farmerek 

tehát valójában monopolhelyzetben voltak a hazai piacon, sőt 1673 után már 

exportszubvenciót is kaptak. 

Anglia 1663 és 1846 között kiemelkedett a korai modern nemzetek közül az 

agrárpolitika tekintetében, mert a földbirtokos arisztokrácia politikai befolyásának 

köszönhetően, a hazai piacon magas gabonaárakat tudtak fenntartani. A politikai reform után 

városi és ipari érdekek kerültek előtérbe, aminek hatására 1846-ban eltörölték a gabonáról 

szóló törvényeket és a feldolgozóipar exportját támogatták. 

A nemzetállamok kialakulása óta a kormányok szükségesnek tartották, hogy 

gondoskodjanak a lakosság megfelelő élelmiszerellátásáról, de a mezőgazdasági (nem ipari) 

országokban általában csak terméskiesés és háborúk idején hoztak erre vonatkozóan 

intézkedéseket. Az egyes országok gazdasági fejlődésével időközben elkülönült a 

mezőgazdasági és az ipari lakosság, a nem mezőgazdasági lakosság élelmiszerellátása 

érdekében pedig a törvényhozás állandó témája lett a kormányok agrárpolitikája. Angliában a 

gabonatörvények története már azért is érdemel említést, mert ellentétes a kormányok fentebb 

leírt általános agrárpolitikai modelljével, ugyanis, míg Anglia a gazdaság fejlődésével egyre 

kevésbé védte a hazai élelmiszertermelőket, a világon elterjedt agrárpolitika trendje ezzel 

ellenkező irányt mutatott. Tulajdonképpen csak a legutóbbi WTO tárgyalásokon lehettünk 

szemtanúi a fejlett ipari országok közös erőfeszítéseinek, annak érdekében, hogy elősegítsék a 

komparatív előnyök elvei alapján működő, a korábbi időszakhoz képest szabad(abb) 

kereskedelem kialakulását. 

A jelenleg alkalmazott agrárpolitikai modelleket a következő elvek szerint 

csoportosíthatjuk (Lindert, 1989): 

 Minél fejlettebb egy nemzet, a kormány annál jobban védi és támogatja a 

mezőgazdaságot. 

 A harmadik világ országaiban a városi lakosság érdekeit védő kormányok 

nyomást gyakorolnak a mezőgazdasági termelőkre a városok olcsó élelmiszerekkel 

való ellátása céljából. 

 A kormányok egy része kereskedelemkorlátozó politikát folytat, amely az 

exportorientált mezőgazdasági termékek megadóztatását és az importérzékeny 

agrártermékek vámvédelmét hivatott szolgálni. 

A fejlett ipari országokban esetenként extrém módon védenek egyes agrártermékeket a 

hazai piacon. Példa erre a cukor és a földimogyoró az USA-ban, a tejtermékek és a 

takarmánygabonák az Európai Unióban, vagy a rizs Japánban. A legtöbb fejlett ipari 
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országban azonban a mezőgazdasági termékek zöme ennél kisebb mértékű védettséget vagy 

támogatást élvez. 

A mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatás, termelésszabályozás, importkorlátozás 

és exportszubvenció igazolására számos elméletet találunk. Ezek a következők: 

 

A legtöbb agrárpolitika, beleértve a jövedelemtámogatást és importkorlátozást, az 

élelmezésbiztonságra hivatkozik (ez különösen érvényes egyes krízisek, például háborúk 

idején). Ez elsősorban a protekcionista politikát folytató fejlett ipari és általában nem a nagy 

élelmiszerimportra szoruló szegény országokban tapasztalható. Vita tárgyát képezi, hogy a 

készletállomány felhalmozása (raktározás), vagy a modern agrárpolitikára jellemző 

importkorlátozás, exporttámogatás és termelésszabályozás szolgálja-e jobban az 

élelmiszerellátás garantálását. Tény, hogy a mezőgazdasági túltermelés általánossá válásával 

tovább folytatódik az élelmezésbiztonságra hivatkozó agrárpolitika. 

 

Hosszú ideig a mezőgazdasági termékek áringadozásával – ehhez részben az időjárás 

által okozott termésingadozás is hozzájárul(t) – indokolták a mezőgazdasági programok 

létjogosultságát. Néhány farmprogram, például az USA-ban a garantált ár szintjének 

megfelelő termény-jelzáloghitel és a farmer tulajdonában álló készletezési program (ez 

takarmánygabonára vonatkozik) valószínűleg eredményesen segítették az árstabilizáció 

kialakulását, mindazonáltal megkérdőjelezhető a jövedelemtámogatás, mint árstabilizációs 

eszköz hasznossága. Hozzá kell tenni, hogy kevés kivételtől eltekintve az USA és az EU 

intervenciós politikája mindenekelőtt nem az áringadozásnak kitett termékeket támogatja. 

 

Az 1920-as években, amikor kezdetét vette az amerikai mezőgazdaság depressziója, a 

farmprogramok támogatói arra hivatkoztak, hogy az egy főre jutó jövedelem tekintetében 

jövedelemdiszparitás alakult ki az ipari és mezőgazdasági szektor, valamint a város és a vidék 

között. A farmprogramokra úgy tekintettek, hogy azok a nem mezőgazdasági szektorból a 

mezőgazdasági szektorba történő jövedelem átcsoportosításával javítanak a vidéki 

szegénység helyzetén. Ennek ellenére az alacsony jövedelmű farmerek támogatását célzó 

mezőgazdasági programok következetesen megbuktak és a támogatások túlnyomó részét a 

nagyobb, általában gazdagabb farmerek vették igénybe. A vidéki régiók gazdaságának 

egyébként is egyre kisebb arányát teszi ki a mezőgazdaság, így a farmprogramoknak is csak 

korlátozott hatása lehet a vidéki szegénység alakulására. 

A nosztalgia elmélet szerint a nem mezőgazdasági szavazóknak a mezőgazdasági 

életviszonyok iránti tisztelete elég ahhoz, hogy a lakosság többsége elfogadja a piaci 

intervenciókat és állami támogatásokat a mezőgazdaságban. A gazdaságban azonban nemcsak 

mezőgazdasági termelők léteznek, sőt arányuk a lakosságon belül folyamatosan csökken, 

mégis különleges elbánásban részesülnek a gazdaság egyéb dolgozóihoz viszonyítva. Ennek 

ellenére a fejlett országokban a különböző farmprogramok nem tudták megállítani a családi 

farmok számának csökkenését. 

 

,A támogatásra érdemesnek tartott egyéb programok között találhatjuk (az 

élelmezésbiztonság fenntartása mellett) a föld- és környezetvédelem szolgálatában álló 

termelési eljárások és a környezetkímélő technológia kifejlesztésére irányuló kutatás 

támogatását a nem mezőgazdasági vállalkozásokra vonatkozó elbánás elvének 

érvényesítésével. 

Az agrárpolitikák magyarázatában egyéb elméletek, elsősorban „az 

érdekcsoportmodell, a politikus-választópolgár modell számos olyan tényezőre mutattak rá, 
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amely segíthet az agrárprotekcionizmus vizsgálatokból származó stilizált tények 

magyarázatában” (Fertő, 1999). 

 

 

1.2. A mezőgazdaság integrálása a társadalomba 

 

A mezőgazdaság és a társadalom közötti kapcsolat elemzése nagyon is időszerű téma. 

A mezőgazdaság második világháború utáni, néhány évtizedes kitüntetett szerepe ugyanis 

nagyrészt eltűnt, sőt a 20. század utolsó negyedében és a 21. század elején egyre inkább nőtt a 

társadalom ellenállása a korábban teljes mértékben elfogadott és nagyon hasznosnak tekintett 

termelési módszerekkel szemben. A Közös Agrárpolitika 1957-ben elfogadott, eredeti 

célkitűzései ma már idejétmúltnak tűnnek. Ezek közé tartozik a mezőgazdasági 

termelékenység növelése, a mezőgazdasági termelők méltányos életszínvonalának 

megteremtése, a stabil piacok létrehozása, valamint a fogyasztók számára elfogadható áron 

történő, megfelelő árukínálat biztosítása (Popp, 2004). 

Mára azonban megváltoztak a társadalom prioritásai és ez a folyamat a 

fogyasztók mezőgazdaság iránt tanúsított magatartását is érinti. Előtérbe kerültek olyan 

problémák, mint a műtrágya és növényvédő szerek környezetkárosító hatása, valamint a 

(haszon)állatok természetes viselkedési lehetőségeiktől való megfosztása. Az 

élelmiszerbiztonságot pedig az utóbbi időszakban esetenként a takarmányba és élelmiszerbe 

kevert olcsó, de veszélyes adalékanyagok veszélyeztették. Az EU-ban 2001-ben kitört száj- és 

körömfájás járvány okozta problémák bebizonyították, hogy a mezőgazdasági krízisnek a tej- 

és húskínálat átmeneti csökkenésén túlmutató következményei is lehetnek a társadalom 

számára (iskolák bezárása, vidéki területek elzárása a turizmus elől, a járvány által sújtott kis- 

és középüzemek veszteségei stb.). 

A fenntarthatóság, a biztonság, valamint az etika általános társadalmi problémái és a 

mezőgazdaság között kialakult feszültségek fényében meglepő volt, hogy 2010-ig az Európai 

Parlamentnek a közegészségügyet közvetlenül veszélyeztető állat- és növényegészségügyi 

kérdések kivételével kevés beleszólása volt az agrárpolitikába. Ez még inkább meglepő, ha 

azt is figyelembe vesszük, hogy az EU teljes költségvetésének 40%-át a Közös Agrárpolitika 

céljaira használják fel (Popp, 2004). 

Az élelmiszerbiztonsággal és a termelési módszerekkel kapcsolatos fogyasztói 

bizalmatlanság társadalmi szempontból felelősségteljesebb agrártermelést kíván. Az 

élelmiszerbiztonság garantálása általában a kormány felelőssége, de még nagyobb felelősség 

terheli a fogyasztókat, akik jövedelmük elköltésével mindenkinél jobban képesek befolyásolni 

az alkalmazott termelési módszereket. 

 

 

1.3. Liberális és fenntartható európai agrárpolitika 

 

A kereskedelmi blokkok közötti kapcsolatok hagyományosan jelentős befolyást 

gyakoroltak az agrárpolitika mindenkori alakulására. A GATT Uruguay-i Forduló 1994. évi 

lezárása óta a mezőgazdaság a WTO egyezmény része. Ennek legfőbb előnye, hogy 

mérhetővé vált a mezőgazdasági támogatás, így a nemzetközi megállapodás alá tartozó 

agrárkereskedelem gyakran vita tárgyát képezi.  

A WTO-megállapodás azt is jelentette, hogy meg kellett változtatni a Közös 

Agrárpolitikát, ezért 1992-ben a KAP-reform keretében az ártámogatás helyett a 

közvetlen jövedelemtámogatásra helyezték a hangsúlyt. A közvetlen jövedelemtámogatást 
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a szántóföldi növények (gabonafélék, olaj-, fehérje- és rostnövények), és állatok 

(szarvasmarha és juh) esetében a bázisidőszak, a bázisterület, a referenciahozam és az 

állatlétszám segítségével állapították meg a termelés korlátozása mellett. A hektáronkénti 

közvetlen támogatást kötelező területpihentetéshez, az állatprémiumokat állatsűrűségi 

mutatóhoz (nagyállategység/tömegtakarmány-termő terület) és gazdasági szinten 

létszámkorláthoz kötötték. A közvetlen jövedelemtámogatás összegét tehát a bázisidőszak – 

az 1992. évi KAP reformot megelőző évek – bázisterülete, regionális referenciahozama és 

gazdaságonkénti állatlétszáma alapján határozták meg. A tagországoknak megengedték, hogy 

ezeket a jövedelemtámogatásokat környezetvédelmi és élővilág-fejlesztési feltételekhez 

kössék (Popp, 2004).  

Az 1992. évi reform szerves folytatásának tekinthető az Agenda 2000, amely 

lehetőséget adott arra, hogy az EU tagországok az önkéntes moduláció keretében a közvetlen 

jövedelemtámogatások legfeljebb 20%-át vidékfejlesztési intézkedésekre használják fel (a 

tagországok azonban alig éltek ezzel a lehetőséggel). Az új WTO tárgyalásokon (Doha-i 

Forduló) kívül egyéb érvek is a KAP további reformja mellett szólnak. Ezek közül 

kiemelkedik a fenntartható fejlődés (környezetvédelem és természeti erőforrások 

megőrzése) kérdése.  

Az EU-ban már az 1990-es évek elején vezettek be szabályozást az ökológiai 

fenntarthatóság elérése céljából. Ebből az időszakból származik a nitrát direktíva, amely a 

talaj- és felszíni vizek védelmét szolgálja a túlzott nitrát szennyeződéssel szemben. A madár-

és élővilág direktívák az ökológiai szempontból értékes területek megőrzése és az 

ökológiailag fenntartható agrárgazdálkodás elősegítése érdekében kerültek bevezetésre. A 

vízminőség romlásának megakadályozása céljából is adtak ki direktívát. Mindezek az 

irányelvek megkövetelik, hogy a tagországok meghatározott időszakon belül teljesítsék az 

előírásokat, bár bizonyos fokú szabadsággal rendelkeznek a célok eléréséhez szükséges 

módszerek alkalmazása tekintetében. Az agrárpolitika keretében a környezetvédelmi 

intézkedések magukban foglalják a minimális környezetvédelmi követelmények teljesítését, 

valamint az agrár-környezetvédelmi támogatások nyújtását azon termelők számára, akik 

eleget tesznek a törvény által előírt követelményeknél szigorúbb agrár-környezetvédelmi 

előírásoknak és a közvetlen jövedelemtámogatás elnyeréséhez kötött speciális feltételeknek 

(feltételekhez kötött termelés). 

A környezet, élővilág és fenntarthatóság szempontjai mellett további társadalmi 

igényekből adódó okok is indokolták a KAP reformját. Ezek közé tartozik az 

élelmiszerbiztonság, az állatjólét, az állategészségügy, a vidéki területek megőrzése, 
valamint a tájvédelem és a környezetbarát gazdálkodás. Ugyanakkor a jelenlegi 

agrárpolitika fenntartásának hatalmas költségvetési kiadásai a rendelkezésre álló források 

hatékony elosztásának a kérdését is felvetik. Figyelembe kell venni azt is, hogy 1988 óta 

visszafogták a kiadások növekedésének ütemét és az Agenda 2000 keretében született 

megállapodás szerint a mezőgazdaság költségvetése reálértékben kifejezve nem emelkedhet. 

A folyamatosan veszélyt jelentő termékfeleslegek is érvet szolgáltatnak a reformhoz, habár az 

1980-as évek nagy intervenciós készletei már nem léteznek, de a veszélyt jelzik a BSE krízis 

ideje alatt felhalmozódott marhahús- készletek, vagy az utóbbi időszakban tapasztalt óriási 

rozskészletek. 

A jelenleg folyó WTO tárgyalásokon az EU Bizottsága nem kereskedelmi 
szempontokat (non-trade concerns) is felvetett. Ezek közé tartozik a mezőgazdaság 

multifunkcionális szerepe, különösen a vidéki régiók környezete és a fenntartható fejlődés, 

valamint az élelmiszerbiztonság és az állatjólét.  Európában sokan úgy vélik, hogy a 

jelenleg hatályos WTO-megállapodások hátráltatják a szigorúbb standardok 
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(szabványok) bevezetését az EU-ban vagy az egyes uniós tagországokban. Mások szerint 

viszont a szigorúbb standardok alkalmazása akadályozhatja a szabad kereskedelmet, 

amennyiben az EU a szigorúbb standardokra hivatkozva korlátozza a harmadik országok 

piacra jutási lehetőségét az egységes piacon. A fejlődő országok valóban tartanak attól, hogy a 

hagyományos vám- és nem vámjellegű akadályok helyett a nem kereskedelmi szempontok 

jelentenek majd újabb kereskedelmi akadályokat. 

A WTO által előírt követelményeknél szigorúbb standardok alkalmazása nem csak 

külföldön, de belföldön is komoly problémákat idézhet elő. Ha egy adott ország egyoldalúan 

vezet be olyan állatjóléti intézkedéseket (például állatbarát termelési módszereket), amelyeket 

más országban nem foganatosítanak, akkor a szóban forgó intézkedések csak az adott ország 

termelését érintik. Ha viszont nem sikerül megakadályozni azoknak a termékeknek az 

importját, amelyeket a szigorúbb standardok figyelembe vétele nélkül állítottak elő, akkor az 

adott ország termelői versenyhátrányba kerülhetnek (a belföldi piacon is) a fajlagos termelési 

költségek növekedése miatt.  

A nem kereskedelmi szempontok tehát nagyobb hangsúlyt érdemelnének a jelenlegi 

WTO tárgyalásokon. Az egyoldalú megoldások hátrányait (magasabb fajlagos termelési 

költségek) részben ellensúlyozni lehet a fő versenytársakkal kötött kétoldalú 

megállapodásokkal a szigorúbb standardok egy időben történő bevezetéséről, ha a 

versenytársak erre hajlandóságot mutatnak. A jelölés és a nemzeti szinten előírt szigorúbb 

standard alkalmazásával előállított termékek számára nyújtott átmeneti védelem is helyes 

irányba mutató lépésnek tűnik, ha a WTO szabályok ezt lehetővé teszik. A WTO 

tárgyalásokon viszont nem tűnik könnyű feladatnak annak a bizonyítása, hogy a szigorúbb 

standardok bevezetése nem protekcionista törekvés, hanem sokkal inkább közegészségügyi, 

élővilág-fejlesztési, környezet- és tájvédelmi, valamint állatjóléti kérdés. 

Nemzetközi megállapodás tárgya lehet a fenntartható fejlődés témája is, annál is 

inkább, mert egyre nagyobb az érdeklődés iránta. Az egész világon komoly hangsúlyt kap a 

gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontból fenntartható fejlődés. A fenntarthatóság 

koncepciója azonban könnyen megbukhat, ha nem a gazdaság, ökológia és a társadalom 

között fennálló ellentét feloldására összpontosít. A múltban a gazdasági fenntarthatóság volt a 

fő szempont és a fenntarthatóság koncepciója először a kereskedelem területén került 

szóba, amikor még senki sem beszélt termelési módszerekről. Nagyon sok minden 

megváltozott az utóbbi időszakban és ma egyre fontosabb szerepet játszanak a 

fenntarthatóság ökológiai és társadalmi szempontjai. Ideális esetben a fenntartható 

fejlődés három alkotóeleme (gazdaság, ökológia, társadalom) egymást erősíti. A fenntartható 

fejlődés feltételezi a gazdasági, környezeti és társadalmi (szociális) feladatok 

összehangolását. E célkitűzés fokozatos teljesítése jelenti az agrárpolitika legnagyobb 

kihívását a jövőben. 

A gazdasági pillér vizsgálatából kiderül, hogy egyre differenciáltabbá, 

szélsőségesebbé válik a gazdasági helyzet, mert a világ gazdagabb és szegényebb régiói 

között és adott országokon belül is tovább mélyül(t) a szakadék. Hasonló folyamat jellemzi a 

környezeti pillért is, ugyanis csökkent a biodiverzitás, erdőterületek pusztultak el, növekedett 

az elsivatagosodás, a mezőgazdasági környezetszennyezés, valamint a vizek 

elszennyeződésének mértéke. Összességében romlott a Föld környezeti állapota, annak 

ellenére, hogy egyes régiókban (például az EU-ban és az USA-ban) javult a környezetpolitika 

és az intézményrendszer kiépítése. A szociális pillér elemzéséből pedig kitűnik, hogy 

növekedett az éhínség, és romlott a közegészségügy állapota. A rendelkezésre álló 

természeti, gazdasági és társadalmi potenciálok legkedvezőbb hasznosítása azt jelenti, 
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hogy globálisan és regionálisan egyensúlyt kell teremteni a társadalmi és gazdasági 

igények, valamint a természeti korlátok között. 

A természeti erőforrás a társadalom számára ingyenesen rendelkezésre álló 

természetes eredetű anyagi javak és jelenségek együttese, amelyek a társadalom 

fennmaradásához nélkülözhetetlenek és közvetlenül vagy közvetve gazdasági jelentőséggel 

bírnak. A társadalom és gazdaság egyre inkább igénybe veszi az egész Földet 

(globalizálódás), aminek eredményeképp a földhöz kapcsolódó természeti elemek egyrészt 

korlátozottá válnak, másrészt nő a nem közvetlen felhasználásukból adódó társadalmi és 

gazdasági jelentőségük (pl. tájkép, rekreáció, ökoszisztéma). Tehát a természet (a környezet) 

egésze válik erőforrássá. A rendelkezésre álló természeti erőforrások mennyisége adott és 

véges, ezért hasznosításukban a hosszú távú előrelátásnak kell(ene) érvényesülnie. 

Különösen igaz ez a nem megújuló (ásványi kincsek) vagy feltételesen megújuló, kimeríthető 

erőforrások (talaj, élővilág) esetén. Egy-egy erőforrás kihasználása általában más erőforrások 

érvényesülésének a korlátozásával jár (az ásványi kincsek kitermelése hatással van a 

környezet állapotára és az agrártermelésre).  

Minden terület meghatározott természeti és gazdasági erőforrásokkal rendelkezik, de 

az egyik erőforrás hasznosítása gátolja más erőforrásoknak a kihasználását. Fenntartható 

fejlődésről van szó, ha egy erőforrás kihasználása, vagy egy funkció érvényesülése nem 

zárja ki a többi funkció érvényesülését. Ez azt jelenti, hogy az egész térség teljesítménye 

nő, ha az egyik funkció esetében elért nyereség meghaladja a többi funkció korlátozott 

érvényesüléséből származó veszteséget. Ebben az esetben a hosszú távú társadalmi érdekek 

kapnak prioritást a rövid távú csoport- és egyéni érdekekkel (káros extern hatások is 

kialakulnak) szemben. A fenntartható gazdálkodás a mindenkor legkorszerűbb 

tudományos és technikai vívmányokat alkalmazó gazdálkodást jelent. Ennek legfőbb 

jellemzője az, hogy a korszerű eszközöket nem a természeti és emberi erőforrások 

helyettesítése vagy kiváltására, hanem azok hatékonyabb hasznosításának elősegítésére 

alkalmazzák. 

Az EU környezetpolitikájának alapelve a fenntartható fejlődés. Ez azt jelenti, hogy 

nem folytatható tovább az a gazdasági és társadalmi modell, amely először a gazdasági 

kérdésekkel foglalkozik és később a gazdaság által előállított értékből próbálja a környezeti 

problémákat megoldani. Ennél sokkal fontosabb a környezeti problémák kialakulásának a 

megelőzése és az erőforrások fenntartható módon történő használata. A fenntartható fejlődés 

méréséhez megfelelő indikátorok kidolgozására van szükség, ugyanakkor a fenntartható 

erőforrás használata szempontjából külön kell vizsgálni a természeti (a megújuló és nem 

megújuló erőforrásokat) és humán erőforrásokat. A nem megújítható erőforrások 

felhasználása során nem gondoskodunk azok pótlásáról, helyettesítéséről, a mai árak viszont 

nem tartalmaznak fedezetet ezen erőforrások pótlására (itt már a jövő feléléséről van szó). 

Lehetőséget kell adni a megújítható erőforrások arányának növelésére, mert ezekből nagyobb 

tartalékokkal rendelkezünk.  

Ha a természeti adottságok és társadalmi igények közötti egyensúly megteremtése a 

cél, akkor a természeti erőforrások korlátozottságából adódóan a fenntartható fejlődés 

feltétele, hogy a termelés racionalizálásával egységnyi gazdasági eredményt a lehető 

legkisebb anyag- és energiafelhasználással, valamint környezeti terheléssel érjünk el. A 

termelés anyag- és energiaszükségletét pedig egyre inkább a megújuló erőforrásokra célszerű 

alapozni. A mezőgazdaság fejlesztésénél is figyelembe kell venni, hogy a meglévő 

erőforrások leghatékonyabb kihasználásával, azaz az újabb erőforrás bevonásának 

minimalizálásával a legkisebb környezetterhelés mellett valósuljon meg az agrárgazdálkodás. 
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Ha a társadalmi, gazdasági fejlődés nem megfelelő úton jár, akkor szemtanúi lehetünk 

a vidéki környezet, természet és természeti értékek pusztulásának. Az állandó növekedési 

kényszer újabb erőforrások bevonásával jár, a Föld erőforrásai viszont változatlanok, vagy 

inkább csökkennek. A növekedési kényszer tehát globális szinten ütközik a korlátozott 

erőforrásokkal (időben és térben eltérő mértékben). A globalizálódó világban egyetlen 

kormány vagy ország sem tud kiszakadni a közösségből, ezért csak a nemzetközi 

együttműködés jelentheti a megoldást. 

A mezőgazdaság fogalmát gyakran az iparszerű és intenzív termék- és szolgáltatás-

előállításra szűkítik le. Az USA és az EU jelenlegi agrárpolitikája is néhány termék 

előállításának a mennyiségi növelésére ösztönzi a mezőgazdasági termelőket, azaz nem 

veszi figyelembe a mezőgazdaság tágabb feladatkörét. A termeléshez kapcsolódó 

támogatások a hozam növelésére ösztönöznek, ami maga után vonja az egyre növekvő ipari 

inputok felhasználását. A termeléshez kötött támogatások ráadásul torzítják a piaci 

viszonyokat, és az árak (költségek) alapján folyó tisztességes verseny helyett a támogatások 

versenye alakul(t) ki. A terméktöbblet elhelyezése pedig exporttámogatás és intervenciós 

felvásárlás segítségével történik. Az adófizetők és fogyasztók pénze végül bonyolult 

áttételeken keresztül hozzájárul a környezet-, táj- és vidék rombolásához. Az így okozott 

károk csökkentésére újabb adókat kell kivetni az agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési 

programok finanszírozása céljából. A fejlett piacgazdasággal rendelkező országokat 

tömörítő OECD az agrárpolitika radikális reformja mellett száll síkra. A radikális reform 

mindeddig váratott magára. 

A fenntartható mezőgazdaság tulajdonképpen erőforrás hasznosító 

mezőgazdaság. Az adott erőforráskészletből előállítható javak és szolgáltatások 

alapvetően két csoportra oszthatók: piaci javak és szolgáltatások, valamint nem piaci 

javak és szolgáltatások (környezeti, természet-gazdálkodási, tájgazdálkodási és szociális 

szolgáltatások). A nem piaci javak és szolgáltatások az ún. közjavak és közszolgáltatások, 

illetve pozitív externális hatások. A piacképes javak és szolgáltatások körébe tartozik a 

mezőgazdasági termelés és szolgáltatás, a vidéki és mezőgazdasági turizmus, valamint a vidék 

mezőgazdaságon kívüli tevékenysége.  

A piaci mechanizmusok által nem kezelhető javakat és szolgáltatásokat (közjavakat és 

közszolgáltatásokat) előállító termelők számára – a konkrét feladatokra vonatkozó 

szerződések alapján – közvetlen kifizetésekkel (díjakkal) lehetne a tevékenységek gazdasági 

és társadalmi hasznosságát elismerni. Ebben az esetben a társadalom – elismerve a szóban 

forgó javak és szolgáltatások társadalmi és gazdasági hasznosságát – tudomásul veszi az értük 

fizetett díjazás szükségességét is. A közjavak körébe tartozó számos szolgáltatás előállítása 

ma azért nem lehetséges, mert alacsony szintű, vagy még hiányzik a társadalmi 

elfogadottságuk.  

A mezőgazdaság sokfeladatú (multifunkcionális) jellegének helyreállítása – mint 

célkitűzés – szerepel az EU dokumentumaiban. Az EU területének 80%-a vidék, ahol a 

lakosság 25%-a él. Ma a népesség 60-80%-a már a természeti környezettől elszakítva 

városokban lakik. Számukra az ápolt táj látványának, vagy a tiszta levegőnek, víznek az 

élvezete, valamint a ritka állat- és növényfajok, hagyományok megőrzése már megfizetni is 

érdemes szolgáltatást jelent. Az agrártérség energiatermelési potenciáljának a kihasználását 

ösztönzi a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása következtében fellépő globális környezeti 

problémák kialakulása (az üvegházhatás, a légköri savanyodás, a túlszennyezett légkör) és 

ennek hatására keletkező gazdasági, természeti károk és közegészségügyi gondok is. 

Lényeges szempont a gazdasági, társadalmi és ökológiai hatékonyság együttes érvényesülése 

(Buday-Sántha, 2002). 
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A vidék tehát – megfelelő gazdasági ellentételezés mellett – újfajta szolgáltatást 

(vidéki örökség, a táj és a természeti környezet megőrzése, tudatos fejlesztése) nyújthat a 

városnak. A nem termelő jellegű funkciók gazdasági jelentősége nem határozható meg 

pontosan, mert azok elsősorban nem új értékteremtő, sokkal inkább megőrző, fenntartó 

funkciók. Társadalmi szinten egy funkció előtérbe kerülése, vagy kizárólagos prioritása 

könnyen csődközeli állapot (piaci kudarc) kialakulásához vezethet. Sajátos természeti, tájképi 

értékű terület fenntartása ugyanakkor költséggel járó, folyamatos gondozást igényel, tehát 

támogatásra szorul. Ennek hiányában a terület leromlik, elvadul. A támogatások viszont olyan 

közpénzeket kötnek le, amelyekre a társadalomnak más területen (pl. egészségügy, lakás, 

infrastruktúra) is égető szüksége lehet.  

 

 

1.4. Globalizáció és a nemzetközi kereskedelem liberalizálása 

 

A technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy a gazdasági tevékenységeket egyre 

nagyobb térben folytassák. A globalizáció a hírek, információk, technológiák, áruk, 

szolgáltatások és termelési tényezők világméretű áramlását jelenti. A globalizáció 

tulajdonképpen már a 18. század végén megvalósult és az emberiség történetében először 

hozta létre a valóságos világpiacot. A 19. század elején a piaci viszonyok meggyökeresedése 

és az azok által kiváltott ipari forradalom hatására az előző évszázadokat jellemző gazdasági 

stagnálás után robbanásszerű gazdasági növekedés indult meg. A gőzgép felfedezése, 

valamint a gőzmozdony és a gőzhajó elterjedése lehetővé tette a korábban nehezen 

megközelíthető régiók bekapcsolását a nemzetközi munkamegosztásba. A legjobb példa erre 

Észak-Amerika és Argentína Európa felé irányuló agrárkereskedelmének a beindulása. A 20. 

században a technológiai innováció segítségével széles körben elterjedt az elektromos áram, a 

belső égésű motor használata, kiépült az út- és telefonhálózat, a 20. század végén pedig az 

információs technológia megjelenése érdemel említést. 

A gazdasági térség (terület) kitágulása megkövetelte az intézmények 

meghonosítását és harmonizálását. A bővülő nemzetközi környezetben már nem volt 

működőképes az egyes városok és falvak saját fizetési eszköze, időszámítása, mértékegysége 

és közigazgatási területe. Ez nemzetközileg elfogadott ajánlásokhoz vezetett, aminek 

következtében a helyi pénzeszközök helyét nemzeti valuták váltották fel. Ehhez hasonló 

helyzetet figyelhetünk meg az EU-ban is, ahol az euró lép(ett) a nemzeti valuták helyére. A 

vasúti és légi közlekedés menetrendje is megkövetelte az időszámítás szinkronizálását. A 

nyári és téli időszámítást már egész Európában alkalmazzák. A világon szinte valamennyi 

ország használja a metrikus rendszert (tízes számrendszer). 

Mindezek ellenére a globalizáció folyamatát mindig is ellenállás kísérte. Az 

emberek ugyanis félnek attól, hogy a helyi pénzeszköz, a helyi időszámítás és helyi 

közigazgatás elvesztésével megszűnik kulturális identitásuk és létezésük alapja. A 

globalizáció kezdetben mindig ellenállásba ütközött. A 16. században Európa több városában 

(pl. Amszterdam) megtiltották, hogy a városlakók az iparűzést az adott városból olcsóbb 

munkaerővel, szélenergiával és tiszta vízzel rendelkező területre telepítsék ki. A 19. 

században a tengerentúli területek könnyebb elérhetősége (a gőzhajó megjelenésével) a 

mezőgazdasági protekcionizmus kialakulásához vezetett Európában. Az utóbbi években a 

világ számos városában tartott nemzetközi összejöveteleket is heves megmozdulások kísérték 

a globalizációval szembeni ellenállás jegyében. Természetesen kifogást emelhetünk a 

liberalizációval szemben, ha a globalizáció következményeként a nemzeti szabályozás a 

nélkül szűnik meg, hogy nemzetközi szabályozás lépne a helyébe.  
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Ha a technológiai haladás gazdaságilag vonzóvá teszi meghatározott 

tevékenységek nemzetközi méretű folytatását, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis ösztönző 

hatással lesz a globalizációra. Az utóbbi időszakban tipikus példa erre az egységes közös 

piac bevezetése az EU-ban (1992). Az 1980-as évek közepén neves európai befektetők és 

közgazdászok attól tartottak, hogy versenyhátrányba kerülnek az USA-val és Japánnal 

szemben. Az EU 350 millió fogyasztót számláló belső piaca ekkor szétaprózott volt, az egyes 

tagországok különböző szabályozása és kereskedelmi akadályai miatt. Ezzel szemben az USA 

és Japán hatalmas, egységes belső piaccal (220, illetve 100 millió fogyasztóval) rendelkezett, 

ráadásul az egységes pénz használata tovább erősítette e két ország nemzetközi 

versenyképességét. Mindez magában foglalta azt a kockázatot, hogy a világgazdaság súlya az 

észak-atlanti térségről áthelyeződik a csendes-óceáni térségre, miközben Európának tartósan 

magas munkanélküliséggel kell szembenéznie. Ezek az aggodalmak végül is az egységes piac 

megteremtését (1992) és az euró bevezetését (1999) eredményezték az EU-ban.  

Ez azt is jelentette, hogy az EU a globalizáció lassítása helyett a releváns 

intézmények felállítását helyezte előtérbe. A létező szabályozást nemcsak pusztán hatályon 

kívül helyezték – a klasszikus gazdasági liberalizáció esetében ez lett volna a helyzet –, 

hanem a nemzeti szabályozást az EU szintjén harmonizált szabályozás (nemzetközi 

szabályozás) váltotta fel. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a lehető legmagasabb szinten 

harmonizált szabályozással megkísérelték Európát újra világgazdasági tényezővé tenni az 

USA-val és Japánnal folytatott versenyben. 

Az egységes piac és a monetáris unió bevezetése magában foglalja azt is, hogy a 

nemzeti szabályozások és intézmények szerepét fokozatosan átveszik az uniós szintű 

szabályozások és intézmények. Ugyanakkor olyan intézkedések is születtek, amelyek 

kiegyenlítették az integrációs folyamat esetleges (átmeneti) negatív hatásait. Ilyen 

intézkedésnek tekinthető a Strukturális Alapok reformja az 1980-as évek végén és a Kohéziós 

Alap létrehozása az 1990-es évek elején a gazdasági egyensúly megteremtése céljából. Ezeket 

az intézkedéseket az egységes piacon és a monetáris unión belül ma már nem lehet nemzeti 

eszközökkel befolyásolni (beleértve a különböző kamatszintek használatát és az árfolyam 

kiigazítását). 

A jelenlegi nemzetközi fejlemények hasonlítanak azokhoz, amelyek korábban a 

nemzeti határokon belül, később pedig az EU-ban mentek végbe. Különösen a 

technológiai haladás révén kialakuló globális ipari tevékenységek teszik szükségessé a 

nemzetközi intézmények és szabályozások kialakítását. Ez nem nélkülözheti a létező nemzeti 

szabályozások és intézmények feladását, különösen azokat a szabályozásokat és 

intézményeket tekintve, amelyeket abból a célból hoztak létre, hogy akadályozzák a 

globalizációs tendenciákat, azaz a kereskedelem liberalizálását. A legtöbb esetben ez a 

folyamat azt jelenti, hogy nemzetközi szabályozások és intézmények veszik át a nemzeti 

szabályozások és intézmények szerepét.  

 

A globalizációval szemben tanúsított természetes ellenállástól eltekintve a 

Világkereskedelmi Szervezettel (World Trade Organisation: WTO), a Nemzetközi 

Valutaalappal (International Monetary Fund: IMF) és a Világbankkal (World Bank) 

szemben tanúsított ellenállás azzal magyarázható, hogy ezek a szervezetek az utóbbi 

évtizedekben – a liberalizációval (globalizációval) kapcsolatban – túlhangsúlyozták a 

nemzeti szabályozások és intézmények megszüntetésének szükségességét, miközben 

elhanyagolták azok nemzetközi szintű helyettesítését. Ezt a hozzáállást meg kell változtatni 

a jövőben, ha a tagországok sikeresen kívánják lezárni a jelenlegi WTO tárgyalásokat. Ha a 

kereskedelem liberalizálásáról van szó, nem szabad elfelejteni, hogy a kereskedelem 

liberalizációja nem cél önmagában, hanem olyan eszköz, amely segítségével az optimális 
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nemzetközi munkamegosztás valamennyi érintett tagország számára maximális eredményt 

biztosít.  

Ugyanakkor a nemzeti agrárpolitikák alapvetően a nemzetközi kereskedelemhez 

kapcsolódnak, ugyanis gyakran a kereskedelempolitikára hivatkozva alkalmaznak 

nemzeti támogatási programokat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a 

kereskedelempolitika gyakran a nemzeti agrárpolitika mellékterméke. Ha a belföldi 

árakat támogatási eszközök segítségével kívánják az import árszínvonala fölött tartani, akkor 

az import korlátozására van szükség. Extrém mértékű támogatás esetén az érintett ország 

nettó importőrből termékfelesleget előállító országgá válik, sőt a fölösleg levezetésére még 

exporttámogatásra is szüksége lehet.  

 

A nemzeti agrárpolitika protekcionista intézkedések nélkül is hatással van a 

nemzetközi kereskedelemre. Mivel a mezőgazdasági támogatások ösztönzik a termelést, 

az országok közötti specializáció (nemzetközi munkamegosztás) folyamatát is 

befolyásolják, a nemzeti agrárpolitika mindenkori támogatási eszközeinek 

függvényében. A korlátlan ártámogatás közvetlen módon ösztönzi a termelést, és komoly 

mértékben befolyásolja a nemzetközi kereskedelmet. Ezzel szemben a területalapú támogatás 

kisebb mértékben befolyásolja a termelést, mivel elsősorban még több (pótlólagos) földterület 

művelésére és nem feltétlenül a hozamok fokozására serkent. Összességében a közvetlen 

jövedelemtámogatásnak kisebb hatása van a kereskedelemre, mint az ártámogatásnak  

(1.1. ábra). 

A termelés és kereskedelem torzítását az erőforrások helytelen belföldi 

allokációja idézi elő. Arról van szó, hogy az egyes országok – a komparatív előnyök elve 

alapján – lemondanak a specializációból származó haszonról. A komparatív előnyök elve 

szerint az adott országnak nyeresége származik abból, ha olyan javak (és szolgáltatások) 

előállítására szakosodik, amelyeknél a termelés relatív költsége alacsonyabb, mint más 

országokban, és ha ezeket a termékeket olyan termékek ellenében exportálja, amelyek 

előállításában komparatív hátránya van. Ha a kereskedelmi partnerek ezt az elvet követik, 

akkor a multilaterális kereskedelem elméletileg mindenki számára előnyös.  

Az agrárpolitika változásának hatására egyesek jobb, mások rosszabb helyzetbe 

kerülnek. Sőt, az is előfordulhat, hogy valakinek a helyzete a nélkül javul, hogy bárki más 

helyzete rosszabb lenne. 
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 1.1. ábra: A támogatások kereskedelemtorzító hatásának mértéke 
Forrás: Dewbre et al.(2001) 

Ezeket a változásokat Pareto-javulásnak nevezzük. A közgazdászok folyamatosan 

keresik a Pareto-javulás lehetőségét. Pareto-javulásról akkor is szó van, ha a változás 

következtében a gazdagok sokkal jobb helyzetbe kerülnek, a szegények helyzete azonban nem 

változik, vagy a gazdagok jövedelme gyorsabban növekszik a szegények jövedelmének az 

emelkedésénél. Az erőforrások allokációja Pareto-hatékony (Pareto-optimális), ha senki sem 

kerülhet jobb helyzetbe anélkül, hogy valaki más rosszabb helyzetbe ne kerülne. Ebben az 

esetben a gazdaságpolitika értékelésének kritériuma, hogy a változás pénzbeni értéke a 

nyertesek számára haladja meg a vesztesek kárának pénzbeni értékét. A nyertesek elviekben 

tehát képesek kompenzálni a veszteseket (kompenzációs elv). Pareto-javulássá tehető 

kompenzációkat általában azért nem alkalmaznak, mert nehéz azonosítani a nyerteseket és 

veszteseket, valamint a nyereség és veszteség nagyságrendjét (Stiglitz, 2000). 

Modellszámítások globális szinten évi 53 milliárd dollár jóléti nyereséget 

prognosztizáltak 2010-re, ha 2005-2010 között 50%-kal csökkent volna a mezőgazdasági 

protekcionizmus (Freeman et al., 2000). A protekcionizmus 50%-os csökkentésének 

textilipari cikkekre, gépjárművekre és egyéb feldolgozott termékekre való kiterjesztetésével a 

„jóléti” nyereség akár 94 milliárd dollárra növekedhetett volna 2010-ig. Mivel a WTO 

tárgyalásokat 2001 óta (Doha-i Forduló) nem sikerült lezárni, a globális jóléti nyereség sem 

realizálódott, sőt a pénzügyi-gazdasági válság következményeként újra a protekcionista 

kereskedelempolitika került előtérbe. A kereslet növekedésénél gyorsabban emelkedő 

mezőgazdasági termelékenység azt jelenti, hogy globális szinten nyomás nehezedik az 

agrárpolitika átalakítására. Nemzetgazdasági szinten csaknem valamennyi országban 

csökken a mezőgazdaságban felhasznált erőforrások aránya, beleértve a munkaerőt is. Ezt a 

globális szinten mutatkozó tendenciát a protekcionista kereskedelem sem képes megállítani. 

Legfeljebb csak a felhasznált erőforrások csökkenésének ütemét befolyásolhatják attól 

függően, hogy egyes országok mely más országok vállára tudják áthelyezni az agrárpolitika 

reform (nagyobb) terhét.  

A belföldi agrárpolitikához hasonlóan a kereskedelembe való beavatkozás 

(protekcionizmus) – a globális szinten jelentkező veszteség ellenére is – hasznot jelent néhány 

társadalmi csoport, illetve piaci szereplők bizonyos csoportjai számára. A protekcionizmus 

megszüntetése valószínűleg sokkal hevesebb ellenérzést váltana ki a protekcionizmus 

Előzetesen megszerzett 

jogosultságon alapuló 

kifizetések 

 



20 

kedvezményezettjei körében, mint amilyen mértékben a protekcionizmus felszámolásából 

eredő hasznot a társadalom többi tagja értékeli. A világpiaci árszintnél magasabb belső 

árak támogatásának hasznát elsősorban nem a mezőgazdasági háztartások élvezik, de 

sok mezőgazdasági háztartás képes lenne az alacsonyabb piaci árak hatását mérsékelni 

a jövedelemforrás további diverzifikációjával. Tudomásul kell venni, hogy a kereskedelmi 

reformok feszültséget okoznak azokban a szektorokban, amelyek hasznot húznak a 

protekcionizmusból. Ebből következik, hogy a kereskedelem liberalizálása során szükség 

lehet kormányzati beavatkozásra, egyrészt az átmenet folyamatának enyhítése érdekében, 

másrészt a kevésbé életképes gazdasági alternatívákkal rendelkező munkaerő számára egyéb 

jövedelemszerzési források biztosítása céljából.  

A szabad kereskedelemmel szemben hangoztatott érvek között szerepel az is, hogy a 

piaci mechanizmus sem vezet az erőforrások Pareto-hatékony allokálásához a piaci kudarcok 

(a verseny kudarca, a közjavak, az externáliák, a nem teljes piacok, az információs kudarcok 

és a munkanélküliség) miatt. Ezekben az esetekben azonban nem szabad elfeledkezni a 

nagyobb nemzetközi verseny hatékonyságából származó nyereségről sem. A protekcionizmus 

elméleti haszna azon a feltételezésen alapszik, hogy a protekcionizmust alkalmazó országok 

számára is megadatik a piacra jutás lehetősége egy viszonylag széles körben nyitott 

kereskedelmi környezetben. A piaci kudarcok nézetei globális szinten nem tarthatók fenn, és 

kevésbé jellemzőek a mezőgazdaságra, mert a legtöbb mezőgazdasági termék piacán 

viszonylagos árverseny uralkodik. Számos elemzés azt mutatja, hogy a legtöbb országnak 

előnyt jelentene mind az egyoldalú, mind a többoldalú kereskedelmi reform, mert ennek 

hatására növekedne a belföldi erőforrások allokációjának a hatékonysága (Pareto-

hatékony). 

A mezőgazdasági termékek növekvő kereskedelmével kapcsolatban speciális, 

fontos társadalmi érdekeket sértő szempontok is felmerülnek. Az egyik ilyen szempont az 

élelmiszer-gazdasági termékek növekvő kereskedelmének a környezetre gyakorolt hatása, a 

másik pedig az élelmiszerbiztonsági standardok veszélyeztetése a kereskedelem 

liberalizálásával összefüggésben.  

Vitathatatlan tény, hogy a kereskedelmi akadályok leépítése előnyös és hátrányos is 

lehet a környezetre, attól függően, hogy milyen mértékben változik a termelés mérete és 

szerkezete, az inputok és outputok felhasználása, valamint a termelés technológiája. Belföldön 

a felszíni és felszín alatti vizek műtrágya és növényvédő szerek bemosódásaiból származó 

elszennyeződésével, a tájképet befolyásoló földhasználattal, az árvízvédelemmel, a 

földminőséggel és a biodiverzitással kapcsolatos változások éreztetik hatásukat. Nemzetközi 

szinten a begyűrűző hatások (például üvegházhatás), a nemzetközi közlekedés irányának 

változásai, a nem őshonos fajok, kártevők és betegségek terjedése jelenthet gondot.  

A szabad(abb) kereskedelem következményeinek mérése komoly kihívást jelent, 

mivel a diverzifikált mezőgazdasági termelési rendszerek, a természeti adottságok és 

környezetvédelmi szabályozások függvényében változnak a környezetre gyakorolt 

hatások a különböző országokban, régiókban és helyi szinten is (a környezeti hatások egy 

része helyspecifikus). Az elemzések azt mutatják, hogy a mérséklődő kereskedelmi akadályok 

következtében a termelés intenzitása elsősorban a sok műtrágyát és növényvédő szert 

felhasználó országokban csökken, így enyhülnek a környezeti terhek is. Ugyanakkor a 

termelés intenzitásának növekedésére számíthatunk a jelenleg még kevés műtrágyát és 

növényvédő szert alkalmazó országokban, ahol a mezőgazdasági kemikáliák felhasználásának 

növelése egyelőre nem okoz környezeti problémát. Összességében tehát csökkennek a 

környezeti terhek, de negatív hatással is számolnunk kell, mert például néhány OECD 
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tagországban a gazdasági növekedés következtében emelkedik a szarvasmarha-állomány, és 

ezzel együtt a metánkibocsátás is. 

A kereskedelem liberalizálásának környezetre gyakorolt hatását megfelelő 

szabályozással lehet befolyásolni. Ezek a szabályozási eszközök nagyon hasonlítanak a piaci 

kudarc (externáliák) elhárítását célzó intézkedésekhez. Ha a szabad(abb) kereskedelem a 

pozitív externáliák növekedése (vagy a negatív externáliák csökkenése) révén javítja a 

környezet állapotát, akkor egyértelmű a kereskedelem további reformjának az előnye. Ha 

viszont a kereskedelem liberalizálásának hatására további negatív externáliák keletkeznek, 

akkor szükség van ezek ellensúlyozását célzó szabályozási eszközök bevezetésére. Ebben az 

esetben is célszerű szabályozással megakadályozni a negatív externáliák keletkezését (pl. 

termelési módszerek megadóztatása, kereskedelemi akadályok növelése). Globális közjavak 

(pl. biodiverzitás) vagy globális környezeti ártalmak (pl. üvegházhatás) esetében azonban a 

nemzeti szabályozást ki kell egészíteni az ózonréteg, a biodiverzitás és a klímaváltozás 

problémájáról szóló nemzetközi környezetvédelmi egyezményekkel. 

Az OECD tagországokban a kormányok azzal a kihívással szembesülnek, hogy a 

szabad kereskedelem melletti elkötelezettségük ne veszélyeztesse az élelmiszerbiztonságot 

(OECD, 2000). Az élelmiszerbiztonság szabályozása (technikai standardok, szabályok és 

eljárások) a fogyasztókat védi, ami a kereskedelemre pozitív és negatív hatást egyaránt 

kifejthet. E szabályozások a kereskedelem ösztönzését is szolgálhatják az importtermékek 

iránti fogyasztói bizalom növelésével és az exportőrök számára felállított világos eljárásrend 

kialakításával. Másfelől viszont gondot jelent, hogy egyes országok több olyan eszközt is 

alkalmaznak, amelyeket fel lehet használni a kereskedelmi protekcionizmus ürügyeként.  

A globalizáció és liberalizáció nem garantál prosperitást minden körülmények 
között (lásd a száj- és körömfájás járvány által előidézett helyzetet az EU-ban). A javuló 

szállítási lehetőségek gazdasági szempontból vonzóvá teszik az állatállomány hosszú 

távolságra történő szállítását, de egyben növelik a különböző betegségek kialakulásának és 

elterjedésének a kockázatát is. A kereskedelmi akadályok leépítésével (importvám, kvóta, 

állami kereskedelem, nem kereskedelmi szempontok) természetesen előtérbe kerülnek ezek a 

látens kockázatok. A betegségek és a globalizáció egyéb következményeinek 

megelőzéséhez megfelelő nemzetközi egyezményekre van szükség. A hagyományos 

kereskedelmi akadályok ebben a vonatkozásban néha segítséget jelentenek, de nem minden 

esetben, ugyanis gyakran még további kereskedelemtorzító hatást is kifejtenek. Az EU-ban 

kiváló példa erre az exporttámogatás és a harmadik országokból származó olcsóbb 

gabonahelyettesítők importja, ami több tagországban (pl. Hollandiában, Dániában) 

hozzájárult a magas állatsűrűség kialakulásához és a hígtrágya által előidézett 

környezetvédelmi problémákhoz. Ide tartozik a kedvezményes vámkvóták (pl. banán) 

elosztásának mechanizmusa is a kiválasztott importőrök között.  

A nemzetközi kereskedelmet tulajdonképpen csak a WTO állat- és növény-

egészségügyi megállapodása szabályozza, mert a Codex Alimentarius (Nemzetközi 

Élelmiszerkönyv) az egyes országok szabványainak gyűjteménye, ami a nemzetközi 

kereskedelemben résztvevő országokat semmire sem kötelezi. A Codex Alimentarius-t az 

ENSZ szakosított szervezetei (FAO és WHO) hozták létre azzal a céllal, hogy irányítsa és 

segítse az élelmiszerekre vonatkozó követelmények kidolgozását. Az első fejezet horizontális, 

az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos, minden élelmiszerre vonatkozó, nemzeti rendeletben is 

megjelentethető, kötelező szabványokat tartalmaz, a második fejezet a vertikális, iparágak 

szerinti minőségi termék-leírásokkal foglalkozik ajánlás jelleggel, a harmadik fejezet a 

vizsgálati módszereket (mintavételi és analitikai eljárások) ismerteti. A Codex Alimentarius 

például a nem generikus sajtok (pl. ementáli) előállítására vonatkozik, ezért azokat tejből – 
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beleértve a sovány és zsíros tejport, kondenzált tejet és tejszínt – kell készíteni.  Néhány 

országban az ultrapasztőrözött tej címkéjén friss tej felirat szerepel, mert a Codex 

Alimentarius a friss tej és tejtermékek tekintetében nem tartalmaz specifikus standardokat. Sőt 

a délkelet-ázsiai országok szeretnék elérni azt, hogy a növényi zsírokat tartalmazó 

élelmiszerek is a tejtermék kategóriájába tartozhassanak. A tej- és tejtermékek 

külkereskedelemének alakulását a friss tejből és tejporból előállított folyadéktej íze közötti 

különbség csökkenése és a pasztörizálás fejlődése is befolyásolja.  

Ezzel szemben az állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló 

WTO-egyezmény igyekszik megakadályozni, hogy a kormányok a növények, állatok és 

emberek egészségének megfelelő szintű védelmét – ez a tagországok szuverén joga – 

protekcionista célokra használják fel. Ennek megfelelően a WTO a tagországokat a 

nemzetközi standardok elfogadására biztatja a szóban forgó intézkedések kidolgozásánál, és 

az ekvivalencia elvének alkalmazását javasolja ugyanazon szintű állat- és növény-

egészségügyi védelem fennállása esetében. Ha a tagországok a nemzetközi standardoknál 

magasabb szintű védelmet kívánnak alkalmazni, akkor tudományos kockázatbecsléssel 

kell megalapozni a bevezetésre kerülő intézkedéseket. 

Gyakorlati nehézséget okoz, hogy a tagországok a technikai eszközök (Technical 

Barriers of Trade: TBT) széles skáláját vonultatják fel az élelmiszerbiztonsági 

intézkedések során, beleértve a címkézési követelményeket, az ellenőrzés, vizsgálat és 

karantén szabályozását, a termék jellegzetességeinek specifikációit és az importtilalmat. 

Ezeknek az intézkedéseknek a kereskedelemre gyakorolt hatása különböző szintű lehet, 
és nehéz megítélni azt, hogy az élelmiszerbiztonság adott szintje csak minimális mértékben 

torzítja-e a nemzetközi kereskedelmet. Ebből következik, hogy a kormányoknak az elfogadott 

intézkedések harmonizálásának az erősítésére célszerű törekedniük. 

A speciális problémák kezeléséhez a legjobb megoldás a célnak leginkább megfelelő 

eszközök használata, mert ezek segítségével a kitűzött cél felesleges kereskedelmi akadályok 

felállítása nélkül is elérhető. Más szóval a nemzetközi kereskedelmet szabályozó eszközök 

finomhangolására van szükség. A WTO-megállapodás tekinthető az első kísérletnek a 

finomhangolás megteremtésére, beleértve az állat- és növényegészségügyi megállapodást, a 

nem vámjellegű akadályokról és a nem kereskedelmi szempontokról szóló egyezményeket, 

valamint a támogatások kereskedelemtorzító hatásuk alapján történő csoportosítását (sárga, 

kék és zöld dobozos támogatások). A jelenlegi WTO tárgyalások során – a korábban 

megszerzett tapasztalatok figyelembe vételével – további finomításokra és megállapodásokra 

van szükség. 

 

 

Összefoglalás 

A nemzetállamok kialakulása óta a kormányok szükségesnek tartották, hogy 

gondoskodjanak a lakosság megfelelő élelmiszerellátásáról, de a mezőgazdasági (nem ipari) 

országokban általában csak terméskiesés és háború idején hoztak erre vonatkozóan 

intézkedéseket. A világon jelenleg alkalmazott agrárpolitikai modelleket a következő elvek 

alapján lehet csoportosítani: 

 Minél fejlettebb egy adott ország, a kormány annál jobban védi és támogatja a 

mezőgazdaságot. 

 A harmadik világ országaiban a városi lakosság iránt elfogult kormányok nyomást 

gyakorolnak a mezőgazdasági termelőkre a városok olcsó élelmiszerekkel való ellátása 

céljából. 
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 A kormányok kereskedelemellenes politikára hajlanak, amely az exportorientált 

mezőgazdasági termékek támogatását és az importérzékeny agrártermékek védelmét 

hivatott szolgálni. 

A kereskedelem liberalizációja évszázadok óta megfigyelhető folyamat. Az EU 

egységes piacának létrehozásával egy időben a nemzeti szabályozásokat és intézményeket EU 

szintű szabályozásokkal és intézményekkel helyettesítették. Hasonló folyamat szemtanúi 

lehetünk jelenleg globális szinten is, ahol a technológia fejlődése elősegíti a 

világkereskedelem globalizálódását. Ez újabb szabályozások és intézmények kialakítását, 

azaz globalizációját teszi szükségessé.  

A globalizáció és a kereskedelem liberalizálása elleni fellépés érthető, ha 

elhanyagolják vagy korlátozzák a szabályozások és intézmények globalizálását. A 

globalizáció speciális eszközök alkalmazását igényli a liberalizálódó kereskedelem negatív 

következményeinek megelőzése vagy ellensúlyozása érdekében. Ebből következik, hogy a 

WTO eszközei is bővítésre, javításra szorulnak, és ezeket még jobban összhangba kell 

hozni az egyéb nemzetközi politikai eszközökkel.  

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Soroljon fel néhány elméletet a mezőgazdasági támogatások igazolására? 

2) A fenntartható fejlődés alkotóelemei? 

3) Mit jelent a globalizáció és a nemzetközi kereskedelem liberalizálása? 

4) Milyen hatása van a nemzetközi kereskedelem liberalizációjának a növény- és 

állatbetegségek terjedésében? 

5) Létezik-e nemzetközi egyezmény az állat- és növényegészségügyi viták rendezésére?  

6) Milyen társadalmi változásokat nevezünk Pareto-javulásnak?  

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1) Mit jelent a protekcionizmus a nemzetközi kereskedelemben? 

2) A globálizáció és nemzetközi kereskedelem liberalizálása elősegíti-e a globális jólét 

javulását? 

3) Igaz-e, hogy a Pareto-javulás azt jelenti, hogy valakinek a helyzete a nélkül javul, 

hogy bárki más helyzete rosszabb lenne? 

4) Egyetért-e a világkereskedelem liberalizációjával? Indokolja meg igen vagy nem 

válaszát? 

5) Az állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazását a nemzetközi 

kereskedelemben szabályozzák-e? 

6) Mi a Codex Alimentarius jelentősége?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Az Uruguay-i Forduló eredményei és az új WTO forduló 
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Bevezetés 

A 2. fejezet részletesen bemutatja az 1994. évi GATT/WTO-megállapodás 

eredményeit és a 2001 óta jelenleg is folyó WTO tárgyalások alakulását. A WTO 

tagállamai 2004-ben kompromisszumot kötöttek a Doha-i Forduló folytatása 

érdekében. A fejezet bemutatja a megszületett keretszerződés-tervezetben lefektetett 

kötelezettségvállalások lehetséges alakulását, habár e kérdésekben az exporttámogatás 

felszámolásán kívül 2012 végéig sem született megállapodás. A globális kereskedelem 

további veszélye ma, hogy egyre nagyobb mértékben az USA nagy külkereskedelmi 

hiányának van kitéve, ami veszélyezteti a nemzetközi kereskedelem egyensúlyát és 

fenntarthatóságát. Végül az agrárpolitika várható irányáról lesz szó.  

 

 

2.1. GATT/WTO megállapodás 

 
A világkereskedelem felvirágzásában többek között szerepet játszottak a Hanza-

városok, az ipari forradalom és a vasút megjelenése. Fordulópontnak tekinthetők a XIX. 

század második felében megerősödő szabadkereskedelmi törekvések, amelyek valójában a 

második világháború után valósultak meg a GATT (Általános Vám- és Kereskedelmi 

Egyezmény) 1947. évi, majd a WTO (Világkereskedelmi Szervezet) 1994. évi 

megalakulásával. 

Az 1947. évi GATT-megállapodás létrejöttét felgyorsították az 1929-ben kitört 

gazdasági világválság idején szerzett nemzetközi tapasztalatok. A világválság hatására 

ugyanis erősödött a vámvédelem, mert az egyes országok az import csökkentésével 

igyekeztek csökkenteni a gazdasági növekedés visszaesése által előidézett munkanélküliséget. 

Ennek következtében a belső problémák exportálásával még súlyosabb helyzet alakult ki. A 

GATT-megállapodással a merkantilista elméletet (az adott ország az exporttal gazdagabb, az 

importtal pedig szegényebb lesz) végleg felváltotta a komparatív előnyök elmélete. Említést 

érdemel, hogy a komparatív előnyök hangsúlyozása mellett a GATT a vámcsökkentést 

engedménynek (concessions) nevezi. Ez arra enged következtetni, hogy az export olyan 

privilégium, amelynek fejében az exportőr országoknak saját piacuk nyitásával kell 

„fizetniük”. A második világháború után, 1948. január 1-jén hatályba lépett a GATT-

megállapodás 28 tagország részvételével. Az agrártermékek kivételével megnyílt a 

szabadabb kereskedelem lehetősége (Popp, 2004).  

Ebben az időszakban még erősen élt – mind az európai, mind az amerikai farmerek 

emlékezetében – a nagy gazdasági világválság rémképe, a mezőgazdasági árak összeomlása, 

ezért a mezőgazdasági támogatások feladását nem szívesen kockáztatták. Az USA kormánya 

ráadásul megígérte mezőgazdasági érdekvédelmi szervezeteinek, hogy amennyiben a második 

világháború idejére is elfogadják az 1930-as években (a gazdasági világválság után) 

bevezetett támogatási rendszert, akkor azt a háború után sem változtatja meg. Az USA és 

Európa együttesen dolgozták ki a GATT tervezetét a kereskedelem liberalizálása érdekében – 

a mezőgazdasági termékek kivételével. Végül is elmondható, hogy az USA gyakorlatilag 

beillesztette agrárpolitikáját az 1947-ben aláírt GATT-megállapodásba, amit az európai 

tagországok is elfogadtak.  

Az 1947. évi GATT-megállapodás egyszerűen nem vette figyelembe, hogy a 

komparatív előnyök a mezőgazdaságban (és bányászatban) jóval nagyobbak és 

tartósabbak, mint a gazdaság egyéb ágazataiban. Ugyanakkor attól is tartani lehetett, hogy 

meg sem születik a GATT-egyezmény, ha a tagországok kitartanak az agrártermékek 
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kereskedelmének a liberalizálása mellett. 1947-ben a GATT tagországai vállalták, hogy 

egymással szemben csökkentik a vámtarifákat. A GATT tagországok többsége egyetértett a 

fejlődő országokkal szemben alkalmazott vámtarifák mérséklésével is, így a szabadabb 

kereskedelem és tőkeáramlás minden idők legnagyobb gazdasági növekedését tette lehetővé a 

harmadik világban. Minden olyan ország jól járt, amely megnyitotta gazdaságát a 

kereskedelem és a beruházás előtt. Japán a GATT-egyezményt kihasználva exportorientált 

termelésre rendezkedett be. Ebben Tajvan, Dél-Korea és Ázsia számos egyéb országa 

(Thaiföld, Pakisztán, Malajzia, Indonézia és Kína) még Japánt is felülmúlták. Megfigyelhető, 

hogy az agresszív, piacorientált országok gazdasági növekedése gyorsan meghaladja a 

bürokratikus, szubvenciós és protekcionista kereskedelempolitikát folytató országokét (Popp, 

2003).  

A kereskedelem és a technológia fejlődése volt a gazdasági növekedés hajtómotorja. A 

korszerű telekommunikáció viszont még közelebb hozta egymáshoz a világ országait. Meg 

kell jegyezni, hogy a globális kereskedelem expanziójának jelentőségét általában kevésbé 

értik meg, mint a technológia változását. A világ exportja 1950-2000 között húszszorosára 

nőtt, ugyanakkor a tőkebefektetések négyszer olyan gyorsan nőttek, mint a külkereskedelem. 

A több országban telephellyel rendelkező vállalatok (multinacionális vállalatok) száma az 

1970. évi 7 ezerről napjainkig közel 50 ezerre emelkedett. Ezek az ipari termelés 

egyharmadát, az iparcikkek exportjának háromnegyedét, a kutatás-fejlesztésre fordított összeg 

70 %-át adják. Korábban a külföldi befektetéseket elsősorban a mezőgazdasági termékek 

és a nyersanyagforrások vonzották. Ezzel szemben ma az ipari tevékenységek fejlődő 

országokba való kitelepítése a jellemző, és a fejlett országok között újfajta ipari 

munkamegosztás kialakulásának lehetünk szemtanúi. Ha adott országok kimaradnak a 

globalizálódás folyamatából, azok lemaradnak, illetve a világgazdaság perifériájára szorulnak.  

Az Uruguay-i Forduló mezőgazdasági megállapodása (Uruguay Round Agreement 

on Agriculture: URAA) az agrárpolitikát is a multilaterális szabályoknak és fegyelemnek 

vetette alá. Ennek keretében vámokkal helyettesítették a nem vámjellegű 

importvédelmet, megnyíltak a zárt piacok, különböző kategóriákba sorolták (sárga, kék 

és zöld doboz) a belföldi támogatásokat a kereskedelemtorzítás mértéke szerint, a 

kereskedelmet a legnagyobb mértékben torzító támogatások (sárga doboz) csökkentését pedig 

fokozott figyelemmel kísérték. Az URAA három támogatási kategóriát – piacra jutás, 

exporttámogatás és belső támogatás – határozott meg. A megállapodás az első két 

kategóriában a kereskedelem-korlátozó eszközök nyílt használatának korlátozását, a 

harmadikban a belföldi támogatások által előidézett kereskedelemtorzítás visszaszorítását 

célozta meg.  

A WTO-megállapodás hatására a fejlett országok ma a bázisidőszakhoz (1986-1988) 

képest elméletileg 36%-kal alacsonyabb vámszinten, 36%-kal kisebb 

exporttámogatással, (illetve 21%-kal kisebb exporttámogatást élvező termék-mennyiséggel) 

és 20%-kal alacsonyabb – csökkentési kötelezettség alá tartozó – belső támogatással 

működtetik agrártámogatási rendszereiket. Az agrárgazdaság támogatottsága ennek 

ellenére nem csökkent, hanem a támogatások erőteljes strukturális átrendeződése mellett 

még nőtt is az ún. implementációs időszak (a vállalt kötelezettségek végrehajtásának 

időszaka) alatt (Popp, 2004). Csak a csökkentési kötelezettség alá tartozó támogatások 

esetében mérséklődött a támogatási szint a kötelezettségvállalás mértékében (ez az 

elméleti támogatási mérték képezi majd a támogatások leépítésére vonatkozó új 

kötelezettségvállalások bázisát). 

Új-Zélandon a mezőgazdasági támogatások megszüntetetése nem eredményezte a 

mezőgazdaság tönkretételét. A gazdaságok száma gyakorlatilag alig változott, de a főbb 
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ágazatok között jelentős átrendeződés történt, csökkent ugyanis az extenzív állattartó 

gazdaságok száma és nőtt a zöldség-gyümölcs, valamint az intenzív állattenyésztés 

(tejtermelés és juhászat) jelentősége. A gazdálkodók a piaci igényekhez történő 

alkalmazkodás következtében növelték a termelékenységet és nőtt a jövedelmezőség. Az EU 

gyakorlatával ellentétben nem vezették be a kvótarendszert, mert Új-Zéland véleménye 

szerint az ellentétes a fenntartható mezőgazdasági termelés megvalósításával. 

 

 

2.2. Piacra jutás 

 
A GATT/WTO-megállapodás legnagyobb eredménye az volt, hogy a 

vámrendszer lett a WTO tagországok agrárkereskedelmének az alapja. A vámoknak 

számos előnyük van a nem vámjellegű akadályokkal szemben, mert átláthatóbbak, 

könnyebben csökkenthetők és kevésbé alkalmasak a diszkriminációra és korrupcióra. A 

vámok a gazdasági folyamatokat is kevésbé torzítják, mert lehetővé teszik a világpiaci árak 

közvetítését a belföldi piac felé. Ha nem is csökkent a mezőgazdaság támogatottsága, de a 

vámok csökkentése komoly előrelépést jelentett a nemzetközi kereskedelemben. 

Az ipari szektortól eltérően a mezőgazdasági vámok felső határértékhez kötöttek. 

Számos OECD tagország azonban saját vámszintjét az 1986-88. évi bázisidőszakra vonatkozó 

vámegyenérték szintje felett kötötte le (a bázisidőszakhoz viszonyítják a csökkentési 

kötelezettséget). Így egyes WTO tagországok a protekcionizmus növelésével is teljesíteni 

tudták kötelezettségvállalásukat. A vámok átlagos 36%-os csökkentése és a minimális 

15%-os csökkentési kötelezettség azt eredményezte, hogy az érzékeny termékek 

vámcsökkentését minimális szinten lehetett tartani.  

Az OECD tagországokban a mezőgazdasági termékek átlagos vámszintje 60, az 

ipari termékeké csupán 5%. A mezőgazdasági termékek vámszintje globális szinten is jóval 

magasabb, mint az ipari termékeké, ugyanis a mezőgazdasági termékek vámszintje 

megközelíti az 50%-ot, ezzel szemben az ipari termékeké csupán 3-4%-ot tesz ki. Az EU-ban 

a mezőgazdasági termékek becsült átlagos vámszintje megközelíti a 20%-ot. 

Magyarországon azonban az EU-csatlakozás előtt az agrártermékek átlagos vámszintje a 

forgalommal súlyozva meghaladta a 20%-ot, vagyis hazánkban erősebb volt az 

agrártermékek vámvédelme, mint az EU-15-ben. A valódi vámvédelem azonban ennél mindig 

alacsonyabb a kereskedelmi partnerekkel kötött egyéb kereskedelmi megállapodások és 

kedvezmények miatt.  

Az OECD tagországai közül csak Ausztráliában, Kanadában és Új-Zélandon 

alacsonyabbak a mezőgazdasági vámok, mint az ipari termékek vámszintje. Érzékeny 

termékek esetében a legtöbb országban a vámszint akár az 500%-ot is eléri. Az OECD 

régió országai közül Ausztráliában és Új-Zélandon valamennyi mezőgazdasági termék 

vámszintje 150% alatt van (Juhász et al., 2003).  

A preferenciális vámok alkalmazása néhány WTO tagország számára lényeges 

szempont. Az EU multilaterális, regionális és bilaterális kereskedelmi és gazdasági 

megállapodásokban rögzített preferenciális és szabadkereskedelmi egyezmények 

segítségével valósítja meg kereskedelempolitikai célkitűzéseit. Az EU esetében 

összességében csak néhány országra korlátozódik a kizárólag WTO kedvezményben 

részesülő nemzetközi kereskedelmi partnerek köre. Az EU agrárimportjának nagy része 

is olyan országokból származik, amelyek preferenciális vámelbánást élveznek. Az EU 

ugyanis a legtöbb kereskedelmi partnerországnak valamilyen vámkedvezményt nyújt, vagyis 
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szűk azon országok köre, amelyek kizárólag a lekötött MFN (Most Favoured Nations: MFN) 

vámok mellett exportálnak mezőgazdasági termékeket az EU-ba.  

A legnagyobb kedvezményeket az EU a legkevésbé fejlett és az ACP
1
 országoknak 

nyújtja, de a szabadkereskedelmi egyezmények és a fejlődő országok számára nyújtott 

Általános Preferenciális Rendszer (General System of Preferences: GSP) keretében 

vámkönnyítéseket élvez több más ország is. A GSP alkalmazásával az EU közel 150 

országnak biztosít kedvezményt – vámcsökkentés és vámmentesség formájában – a 

nemzetközi kereskedelemben. 2000-ben a Lomé Konvenciót felváltó ACP-EU Partnerségi 

Megállapodást, vagy az aláírás helyszínének nevét viselő Cotonou Egyezményt aláíró 77 

ország közül 55 a WTO tagországok, 40 pedig a legfejletlenebb országok körébe tartozott. Az 

EU által korábban nyújtott egyoldalú, autonóm vámmentesség helyére a kölcsönösség elvén 

alapuló Gazdasági Partnerség Megállapodás (Economic Partnership Agreement: EPA) lépett. 

Az EU 2002-ben a legfejletlenebb országokkal újabb szabadkereskedelmi megállapodást – 

Everything But Arms – kötött, aminek következtében a fegyverek kivételével az összes termék 

vámmentesen juthat ezekből az országokból az EU egységes piacára (az agrártermékek teljes 

köre 2009 óta élvez vámmentességet).  

A különböző vámrendszerek használata megnehezíti a vámok összehasonlítását. 
Például Ausztrália, Mexikó, Törökország, Japán, Dél-Korea, Új-Zéland és Izland a 

mezőgazdasági termékekre elsősorban értékalapú (ad valorem) vámokat vet ki. Ezzel 

szemben elsősorban érték-, vagy kombinált (például ad valorem és értékvámok keveréke) 

vámokat alkalmaznak Svájcban, Norvégiában és az USA-ban, és általánosak az EU-ban és 

Kanadában is. Az EU-ban a termékek egy jelentős részére nem ad valorem (%-os) vám, 

hanem érték-, vagy kombinált vámok
2
 vonatkoznak, amelyeket meglehetősen nehéz az ad 

valorem vámokkal összehasonlítható, %-os értékű vámegyenértékké átszámítani. Az ad 

valorem vámok átláthatóbbak, mint az érték-, vagy kombinált vámok, mert ezeket könnyebb 

összehasonlítani az egyes országok és termékek között. Nehézséget okoz viszont, hogy az 

értékvám ad valorem egyenértéke a világpiaci ártól és az árfolyamtól függ, amelyek jelentős 

mértékben különbözhetnek az egyes időszakokban. 

Az ad valorem vámok előnyei mellett néhány egyéb tényezőt sem szabad figyelmen 

kívül hagyni. Először is a vámrendszer megváltoztatása lehetővé teszi az egyes országok 

számára, hogy az értékvámok segítségével az ad valorem vámegyenértékhez képest magasabb 

új ad valorem vámokat vezessenek be. Másodszor, az importőrök csökkenthetik 

vámbefizetéseiket, ha a tényleges árnál alacsonyabb importárat vallanak be. Az 

alulszámlázást nehéz nyomon követni, különösen a multinacionális vállalatok egymás közötti 

kereskedelmének az elszámolásánál. Ezek a tényezők együttesen valószínűleg az 

adminisztrációs terhek növekedéséhez vezetnek. Ha adott termék ára nő, akkor abszolút 

értékben a fizetendő vám nagysága is emelkedik. Mivel az árak és vámok iránya együtt 

mozog, az importárak tekintetében ez visszaélésekhez vezethet. Meg kell jegyezni azt is, hogy 

a fejlődő országok által alkalmazott ad valorem vámok előnye az értékvámokkal ellentétben, 

hogy nem tesznek különbséget a fejlődő országokba irányuló alacsonyabb és magasabb 

minőséget, illetve feldolgozottsági szintet képviselő exporttermékek között. Ez a megállapítás 

a minőség függvényében nagymértékű áringadozást mutató termékekre (az állatállományra és 

a kertészeti termékekre) és a feldolgozott élelmiszerekre hatványozottan érvényes. 

                                                 
1
 ACP (African, Caribbean, Pacific): Afrikai, Karibi és Csendes Óceáni országok 

2
 Az Európai Unióban az ad valorem, azaz az áru értékének %-ában kifejezett vámok mellett érték, sőt kombinált 

vámok is vannak. A kombinált vámoknál a %-os érték mellett mennyiségre (általában 100 kg-ra) vetített 

értékvám (pl. min. 22 max. 45 EUR) is található, ahol a %-ban kifejezett vámszint csak a forgalom ismeretében 

számítható ki. 
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Gyakran kétszintű vámkvótára volt szükség a minimum és a mindenkori 

(aktuális) piacra jutási követelmények teljesítéséhez. Ez a rendszer korlátozott mennyiségű 

importra (importkvótára) alacsonyabb, a kedvezményes vámkontingens feletti 

importmennyiségre pedig magasabb (büntető) vámszintet alkalmaz. A kedvezményes 

vámkvóta nagyságát a mindenkori vagy minimum piacra jutási rendelkezések határozzák 

meg. A minimális piacra jutást szabályozó kedvezményes vámkontingens mozgásteret 

nyújt(ott) a vámkvóta tetszés szerinti elosztására, a mennyiségi korlátozás számos 

hátránya mellett. 

 

 

2.3. Az exporttámogatás reformja 

 

A GATT már az 1940-es évek végén megtiltotta a nem mezőgazdasági termékek 

exportszubvencióját. A mezőgazdasági termékekre még mindig jellemző az 
exporttámogatás, bár a WTO-megállapodás korlátozta az exporttámogatás alkalmazását. A 

WTO tagországok közül csupán 25 tagországot érintett a mezőgazdasági 

exporttámogatás csökkentése, ugyanis az 1990-es évek második felében az EU-ra (15 

tagállam) jutott az OECD tagországok által a WTO felé notifikált összes exporttámogatás 

90%-a. Azóta az exporttámogatások fokozatosan csökkentek, a WTO megállapodás keretében 

2013-ig meg is szűnnek (Popp, 2004). 

A WTO-megállapodás követelménye volt mind a támogatásban részesíthető 

exportmennyiség, mind az exporttámogatásra felhasznált összeg csökkentése. A 

kötelezettségvállalás első évei egybeestek a világpiaci árak növekedésével, ezért nem okozott 

nehézséget a csökkentési kötelezettség teljesítése. A WTO kötelezettségvállalás, valamint a 

tényleges exporttámogatás összehasonlításával választ kapunk arra, hogy az EU milyen 

mértékben használta ki az exporttámogatás kereteit. Az EU a mennyiségi kereteket 

lényegesen nagyobb mértékben merítette ki, mint az értékplafonokat, vagyis a lehetőséghez 

képest alacsonyabb fajlagos (egységnyi mennyiségre jutó) export-visszatérítést állapított meg. 

E jelenség főleg a gabonaágazatra volt jellemző, ahol 1996-2002 között a búza 60 és a 

takarmánygabona 81%-os kihasználása mellett is az EU az értékplafonokat csak 17 és 34%-

nyi mértékben töltötte ki.  

Az exporttámogatás csökkentési kötelezettségének hatását enyhítette az a tény, hogy 

az egyik évben ki nem használt exporttámogatást (mennyiséget és összeget) át lehetett vinni a 

következő évre és ennyivel növelhető volt a exporttámogatásban részesíthető volumen, vagy 

az exporttámogatás összege. Ez a lehetőség 2000-ben megszűnt, de az OECD tagországok 

közül az Európai Unión kívül még másik 5 ország élt ezzel a jogával. Az EU-ban szinte 

minden termékcsoportnál előfordult a korábbi években felhalmozódott szubvencionálási 

tartalék felhasználása, így az adott évi keret kihasználása meghaladta a 100%-ot (pl. a búza 

kivételével egyéb gabonaféléknél 1999-ben 161%, sertéshúsnál 1999-ben 154 és 2000-ben 

150% volt a szubvenciós keret kihasználása). 

A nemzeti agrárpolitika hatékonyságát az is meghatározza, hogy a WTO 

tagországok milyen részletesen bontják le az egyes termékekre vagy termékcsoportra a 
kötelezettségvállalást. Svájc a tejtermékekre együttesen vállalt kötelezettséget, ezzel 

szemben az EU külön kötelezettséget vállalt a vajra, sovány tejporra, sajtra és egyéb 

tejtermékekre. Ez azt jelenti, hogy Svájcnak a kötelezettségvállalás teljesítésénél van 

bizonyos mozgástere a támogatás átcsoportosítására az egyik tejtermék kategóriából a másik 

kategóriába. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy azok a tejtermékek kapjanak kiemelt 

támogatásokat, amelyek világpiaci ára éppen csökken.  
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A technológia fejlődésének (mikro- és ultrafiltráció) és a tejkomponensek alacsony 

vámtételeinek köszönhetően jellemzővé vált a tejkomponensek világkereskedelmének 

ugrásszerű emelkedése. Ilyen komponens többek között a bébiételek, a mélyfagyasztott 

édességek, a sütő- és édesipari termékek előállításához felhasznált (savóból és tejből készült) 

fehérjekoncentrátum. A tejfehérje koncentrátum a generikus típusú sajtokhoz is 

felhasználható. A tejkalcium az élelmiszerek kalciumtartalmának növelésére alkalmas. A 

kazein és kazeinát a bébiétel, a festék, a ragasztó és a gomb előállításában, valamint a 

gyógyszer- és textiliparban játszik fontos szerepet. Sőt, az utóbbi években egyre több sajtot 

használnak fel pizzák, hamburgerek és szendvicsek készítéséhez, mert a nemzetközi 

kereskedelemben a tradicionális tejtermékeknél lényegesen alacsonyabb vámtarifa vonatkozik 

rájuk. Ehhez hasonló okok miatt nő a cukrozott vajolaj szerepe a jégkrémek előállításában.  

Az államilag támogatott exporthitelek kereskedelemösztönző szerepe abban 

nyilvánul meg, hogy ténylegesen csökkentheti az importőr költségét. Az exporthiteleket 

közvetlen hitel, hitelgarancia, hitelbiztosítás vagy kamattámogatás formájában nyújtják. Az 

exporthitelek esetleges exporttámogatási funkcióját felismerve a WTO tagországok 

megegyeztek abban, hogy az exporthiteleket a nemzetközileg elfogadott elvek alapján 

alkalmazzák. Az OECD tagországok nyújtják az exporthitelek zömét, amelyek a kivitel 

viszonylag kis hányadát érintik, ennek ellenére folyamatosan nő az exporthitelek nagysága. 

Az OECD elemzései azt mutatják, hogy néhány (nem az összes) exporthitel program 

hozzájárul az importőr költségeinek csökkentéséhez, a szabad piaci viszonyokhoz képest 

kedvezőbb importfinanszírozási lehetőség miatt.  

Az USA vezető szerepet játszik a támogatott exporthitelek nyújtásában és az 

export-hitelgarancia, valamint biztosítási rendszerek alkalmazásában, ráadásul az alacsony 

világpiaci árak időszakában intenzív nemzetközi élelmiszersegély-programokat is 

működtetett. Nem véletlen, hogy az EU az új WTO-megállapodás hatálya alá kívánja 

vonni az USA által alkalmazott exporthitel-támogatásokat és a garanciavállalásokat is, 

mint burkolt exporttámogatásokat. Ide tartozik még a nemzetközi élelmiszersegélyezési 

rendszer transzparens szabályozásának igénye is (OECD, 2001a).  

Az államilag támogatott exporthitelek segíthetnek a fejlődő országok likviditási 

problémáin, de a gyakorlatban az exporthitelek túlnyomó részét más OECD tagországok 

számára nyújtják, ezért ritkán töltik be a likviditási gondok enyhítésének a szerepét a 

fejlődő országokban. Korlátozott alkalmazásuk ellenére fennáll annak a veszélye, hogy az 

exporttámogatások csökkentésével párhuzamosan nőhet az exporthitelek jelentősége, mind az 

erre a célra felhasznált összeg, mind a fajlagos (exporthitel) támogatás tekintetében. Az 

exporthitelekkel kapcsolatban több kérdés is felvetődik a WTO tárgyalásokon. Ilyen a 

figyelembe vehető hitelkamat maximuma, valamint a londoni bankközi ajánlott kamatláb 

(London InterBank Offered Rate: LIBOR), azaz a LIBOR+ a működési költségeket fedező 

kamatrés mozgó, vagy fix változata, a kockázatviselés megosztásának a kérdése, a 

kedvezményes hitelnyújtás futamideje és az állami garanciavállalás maximumának (%-ban) a 

rögzítése. 

Az élelmiszersegély potenciális exporttámogatásként is felfogható. A GATT/WTO-

megállapodás ajánlásokat fogalmazott meg az élelmiszersegély elosztásának a feltételeivel 

kapcsolatban. Az első ajánlás kimondja, hogy az élelmiszersegély ne kötődjön a 

mezőgazdasági termékek kereskedelmi célú értékesítéséhez, a második javaslat az 

élelmiszersegélynél a FAO elveinek megfelelő elosztást helyezi előtérbe, a harmadik javaslat 

pedig az élelmiszersegély élelmiszeradományként történő elosztását hirdeti. Az 

élelmiszersegélyről szóló 1999. évi nemzetközi egyezmény szerint az egyes országok által 

nyújtott élelmiszersegély legalább 80%-át élelmiszeradománynak (a mennyiség, az érték, 
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vagy a kettő kombinációja alapján) kell tekinteni. Ennek az egyezménynek az volt célja, 

hogy megnehezítse az élelmiszersegély exporttámogatási célra való felhasználását. Az 

élelmiszersegélyek kérdésében megoldást jelenthet a monitoring bevezetése sürgősségi 

esetekben, az élelmiszersegélyek pénzügyi műveletének a vizsgálata, valamint az eladhatatlan 

kereskedelmi készletek élelmiszersegélyként történő levezetésének a megakadályozása.  

Az állami külkereskedelmi vállalatok (pl. Új-Zéland, Ausztrália, Kanada) 

úgyszintén az exporttámogatás potenciális forrását jelentik. Például az állam 

felhatalmazza az állami külkereskedelmi vállalatokat, hogy a piaci árnál magasabb árat 

fizessenek a farmer termékeiért, és egyben fedezzék mindazokat a veszteségeket, amelyek a 

fölöslegek alacsony világpiaci áron történő eladásából származnak. Ehhez hasonló hatást 

váltana ki, ha az állami külkereskedelmi vállalatok az exporthoz kötődő hiteleket kapnának, 

adókedvezményeket élveznének, vagy ha különbséget tehetnének a belföldi és külföldi piac 

között. Ezt a típusú kereskedelemtorzítást az állami külkereskedelmi vállalatok mellett a 

termelői tanácsok és a magánkereskedelmi monopóliumok is alkalmazzák, mert például a 

belföldi áregyeztetési mechanizmusok segítségével különbséget tesznek a belföldi és 

nemzetközi árak között.  

Az export megadóztatása, az embargó és egyéb kereskedelemkorlátozó 

intézkedések is torzítják a nemzetközi kereskedelmet. Csökkenő termelés időszakában az 

exportkorlátozás fékezi az élelmiszerek világpiaci kínálatát és növeli a nemzetközi piaci 

árakat, ami aláássa az élelmiszerek méltányos áron történő világpiaci kínálatának 

megbízhatóságát. A WTO-megállapodás nem csökkentette jelentős mértékben az 

exportkorlátozás lehetőségeit, habár a megállapodás szerint a tagországok figyelembe veszik 

az exporttilalomnak vagy exportkorlátozásnak a fejlődő országok élelmezésbiztonságára 

kifejtett hatását.
3
 Sőt, az utóbbi években a növekvő élelmiszerárakkal párhuzamosan egyre 

több tagország nyúlt az exportkorlátozás eszközéhez. 

 

 

2.4. A belső támogatások reformja 

Az URAA szerint a belső támogatásokat sárga, kék és zöld dobozba sorolták. A 

sárga dobozba tartozó támogatások torzítják a kereskedelmet a legnagyobb mértékben, 

a zöld dobozos támogatások e tekintetben a legkisebb hatást fejtik ki. A sárga doboz 

tartalmazza az összesített belső támogatottsági mutatót (Total Aggregate Measurement of 

Support: AMS), ami a belső támogatáscsökkentési kötelezettség sarokköve. A belső 

támogatottsági mutató összegének a kiszámításánál, illetve az 1986-1988-as bázisidőszakhoz 

viszonyított csökkentési kötelezettség teljesítésénél a sárga dobozos támogatásokat összesítve 

kell figyelembe venni (Popp, 2004) 

A kék dobozos támogatás is az AMS kalkuláció része csökkentési 

kötelezettségvállalás nélkül, amennyiben a támogatás a szántóföldi növénytermesztésben 

bázisterületre, referenciahozamra, az állattenyésztésben pedig korlátozott állatlétszámra, vagy 

a termelés bázisszintjének legfeljebb 85%-ára vonatkozik. Ez az osztályozás magában foglalta 

a kompenzációs jövedelemtámogatásokat az EU-ban és a veszteségtérítési kifizetéseket az 

USA-ban. 

A zöld dobozos támogatásokat tartják a legkevésbé kereskedelemtorzító 

intézkedésnek, ezért csökkentési kötelezettség sem vonatkozik rájuk. A minimális 

kereskedelemtorzítás fogalmát nem határozták meg precízen, kivéve azokat a támogatási 

                                                 
3
 Ez a rendelkezés nem vonatkozik a fejlődő országokra, hacsak az ország nem tartozik a szóban forgó 

élelmiszertermék nettó exportőrei közé. 
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eszközöket, amelyeket a tárgyalófelek megállapodása alapján a zöld dobozba soroltak. Ide 

tartozik a kutatás, az elemi károk támogatása és a közvetlen jövedelemtámogatás, de a zöld 

doboz kizárja a termelési inputhoz kötődő támogatásokat.  

A gyakorlatban kevés országnak okozott gondot az AMS kötelezettség teljesítése. 
Ennek alapvető oka, hogy az Uruguay-i Forduló ideje alatt született számos 

kompromisszum megkönnyítette a kötelezettségvállalások teljesítését. Először is a 

bázisidőszak (1986-88) megválasztása a szokatlanul magas belső támogatások időszakára 

esett. Másodszor néhány kereskedelemtorzító támogatási formát – a kék dobozba sorolva – 

mentesítettek a csökkentési kötelezettség alól. Harmadszor az AMS inkább az összes 

támogatás alapján és nem termék szerint került kiszámításra, ami azt jelentette, hogy az egyik 

terméknél fel nem használt támogatást a másik termék támogatására lehetett felhasználni. A 

nagy kérdés, hogy ezek a kompromisszumok a jövőben is fennmaradnak-e. A notifikáció 

késlekedése hátráltatta és továbbra is hátráltatja a monitoring és ellenőrzés folyamatát.  

A WTO kötelezettségvállalás teljesítésének első időszakában a gabonafélék 

viszonylag magas világpiaci árai lehetővé tették az adott árszínvonal fenntartásához szükséges 

támogatások csökkentését. A világpiaci árnövekedés trendjének megfordulása és a 

támogatások növelése időszakában azonban a tagországok a belső támogatások korlátozására 

kényszerültek. Ennek ellenére számos ország a támogatásokat a kevésbé 

kereskedelemtorzító támogatási formák irányába csoportosította át a csökkentési 

kötelezettség alól mentesülő zöld dobozos támogatásként notifikálva. Gazdasági 

szempontból nem világos, hogy a támogatásoknak ez a típusú átcsoportosítása milyen 

mértékben torzítja továbbra is a termelést és kereskedelmet.  

Az EU, Japán és az USA képviseli az OECD tagállamok összesített 

támogatásának (sárga, kék, zöld dobozos és de minimis támogatások, valamint a speciális és 

kedvezményes vámelbánás) 90%-át, így az ezekben az országokban végbemenő nemzeti 

agrárpolitikai reformok fejtik ki a legnagyobb hatást a világpiacra (Popp, 2004).  

A belső támogatásokról szóló WTO rendelkezések következetes sorrendet 

állítottak fel a kereskedelemtorzítás függvényében. Eszerint a zöld dobozba sorolt 

támogatási formák kevésbé torzítják a kereskedelmet, mint a kék dobozos támogatások, 

amelyek kevésbé fejtenek ki kereskedelemtorzító hatást, mint a sárga dobozba tartozó 

támogatások. Itt az a kérdés, hogy milyen mértékben kereskedelemtorzító az adott 

támogatási jogcím. Elméletileg semmilyen agrárpolitika sem választható el teljes mértékben a 

termeléstől, ebből adódóan a kereskedelemre kifejtett következményektől sem. Ha a 

támogatás a gazdálkodás folyamatához kötődik, akkor ez a támogatási eszköz a 

mezőgazdasági termelés ösztönzését jelenti az egyéb gazdasági tevékenységekhez képest. A 

termeléstől leválasztott támogatások – például az EU-ban a közvetlen támogatások – is 

érintik a termelést, mert befolyásolják a jövedelem és vagyon alakulását, a 

várakozásokat és kockázatokat. E támogatások általában nem gyakorolnak jelentős hatást a 

mezőgazdasági termelés növekedésére, mégis olyan mértékben befolyásolják a termelést, 

mint amennyivel több erőforrást köt le a mezőgazdaság ahhoz képest, mint amennyit e 

támogatások nélkül lekötne. 

Az ártámogatások termeléstől való leválasztásának mértéke a támogatási 
eszközök összetételétől függ. Az ártámogatás a kínálatkorlátozás mellett (pl. kvóta) kisebb 

hatást gyakorol a kereskedelemre, mint az EU-ban korábban alkalmazott közvetlen 

kifizetések, mivel ezek termelési kötelezettséghez voltak kötve (2007. január 1-től az EU-ban 

kötelező volt bevezetni a termeléstől független támogatásokat is, ami előrelépést jelentett a 

piacorientált termelés irányába). A kereskedelmi tárgyalások szemszögéből nézve a termelés 

korlátozása a termeléshez kötődő támogatási programok költségét is behatárolja, és így az 
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AMS-hez való hozzájárulás összegét is. A kínálatkorlátozó intézkedések hatálya alá tartozó 

termékek (termelési kvóta) számára nyújtott koncentrált támogatás továbbra is akadályozza a 

szerkezetváltást, ugyanakkor enyhíti más országok versenyképesebb termelőinek a 

veszteségét (például a tejkvóta az EU-ban), mert fékezi a csak exporttámogatással 

értékesíthető termékfölöslegek felhalmozását. 

Az OECD tagországokban a termeléstől leválasztott támogatások növekvő 

mértékű alkalmazása csökkenti a támogatások fajlagos növeléséből származó – már 

amúgy is magas – világpiaci ártorzításokat. A rendíthetetlen agrártámogatások azonban a 

gazdákat arra ösztönözték, hogy ne csökkentsék a vetésterületet (vagy az állatállomány 

létszámát). Ha a termelők arra számítanak, hogy a terület nagyságához kapcsolódik a 

támogatás, még ha fix is a támogatásra jogosult terület nagysága (bázisterület), akkor sem 

tesznek olyan lépéseket, amelyek csökkentik a potenciális támogatási jogosultságot. Ha a 

támogatási összeg, vagy támogatási rendszer alapjában véve garantált, a gazdák aligha 

mozdulnak el olyan irányba, amely végül megfosztaná őket a támogatásoktól (lásd a 

közvetlen támogatásokat az EU-ban).  

Mivel a magas agrártámogatással rendelkező OECD tagországokban a termeléstől 

leválasztott támogatási formák előtérbe kerülése ellenére sem láthatjuk a termelés 

csökkentésére irányuló tendenciát, az utóbbi időszak reformjai aligha tudják megfordítani a 

termelők ösztönzésére irányuló több évtizedes támogatások kumulált hatásait. A 2003. évi 

KAP-reform viszont a piacorientált termelés irányába való elmozdulást jelentett a 

termeléstől független támogatások bevezetésével. 

A támogatási formák átcsoportosítása (sárga dobozból zöld dobozba) önmagában 

is jelentős lépés, de ennek hatása erősebb, ha a támogatások általános szintje is csökken. 
Ha figyelembe vesszük a támogatások magas szintjét és a termelők magas támogatásait, akkor 

igencsak mérsékelt hatással számolhatunk. 

A zöld dobozos támogatások óriási hangsúlyt kaptak a WTO-megállapodás 
hatályba lépése óta (1995), ezért számos tagország a zöld dobozos támogatások erős 

korlátozását követeli az ilyen típusú támogatások növekedésének a visszafogása érdekében 

(az USA évi 40-50 milliárd dollárt költ el a zöld dobozba sorolt belföldi élelmiszersegélyre, 

aminek segítségével csökkenteni tudja az agrárrendtartás gondjait is, mert pótlólagos 

keresletet gerjeszt a hazai termékek iránt). Ez természetesen érinti az EU-ban 2007 óta 

kötelezően bevezetett termeléstől független (decoupled) támogatásokat is, ami a kék 

dobozos támogatások zöld dobozba történő átmentését szolgálta (a közvetlen támogatások 

mintegy 10%-a továbbra is a termeléshez kötődik, ezért e támogatásokat a kötelező 

területpihentetés megszüntetésével a sárga dobozba kell sorolni). 

A de minimis-elv alapján nem terhelik az AMS összegét azok a nem termékspecifikus 

támogatások, melyek összege nem haladja meg mezőgazdaság bruttó termelési értékének 5%-

át; illetve azok a termékspecifikus támogatások, amelyek összege nem lépi túl az adott termék 

termelési értékének 5%-át.  

 

 

2.5. A fejlődő országok álláspontja a kereskedelem liberalizálásáról 

 

2012-ben a globális lakosság 12,5%-a, 870 millió ember volt alultáplált (FAO, 2012). 

Az OECD tagországoknak tehát nagy figyelmet kell fordítaniuk a mezőgazdasági 

kereskedelem reformjának a lehetséges hatásaira. Általánosságban igaz, hogy minél 

szegényebb országról van szó, annál fontosabb a mezőgazdaság szerepe a gazdaságban. 

A fejlődő országok közül a legkevésbé fejlett országokban a GDP 35, a közepesen fejlett 
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országokban átlagosan 17 és a fejlett országokban a GDP átlagosan 2-8%-át képviseli a 

mezőgazdaság.  

Az agrárkereskedelem liberalizálása elméletileg csökkenti az OECD tagországok 

által a fejlődő országokból származó importtermékekre kivetett több milliárd dollár összegű 

vámbevételt és a fejlődő országok számára megteremti az exportorientált gazdasági 

növekedés lehetőségét. A gyakorlatban persze nem egyértelmű, hogy a fejlődő országok 

valóra tudják-e váltani ezeket a potenciális előnyöket. Az új WTO forduló célja, hogy a 

korábbinál jobb feltételeket teremtsen a fejlődő országok mezőgazdasági exportja 

számára. A fejlődő országok csak akkor tudnak hasznot húzni az alacsonyabb 

vámvédelemből, ha egy sor területen megszüntetik az exportkapacitások szűk 

keresztmetszeteit, azaz a kivitelt nehezítő belső akadályokat (finanszírozás hiánya, elégtelen 

infrastruktúra, kikötők állapota, stb.).  

A potenciális előnyökkel szemben az agrárkereskedelem liberalizálása néhány 

társadalmi csoport számára hátrányt is jelent, beleértve a preferenciális vámelbánást élvező 

exportőröket, valamint az exporttámogatások (közvetlen támogatás) és egyéb támogatások 

(közvetett támogatás) hatására növekvő világpiaci kínálat által támogatott fogyasztókat. A 

kereskedelem liberalizálásának vitathatatlan rövid távú költségei mellett figyelembe kell 

venni a rivális exportőrökkel folytatott elégtelen verseny által okozott veszteségeket is. 

Ráadásul az OECD tagországok a termékfeleslegek világpiacra dobásával háttérbe szorítják a 

termelési rendszerek fejlesztését a fejlődő országokban. Néhány termék esetében kétséges, 

hogy a fejlődő országokban korábban előtérbe helyezett specializáció (amely gyakran a 

korábbi gyarmati kapcsolatok függvénye) elősegíti-e a szélesebb körű fejlesztést, s az 

élelmiszerfogyasztás támogatása (közvetlen és közvetett) sem tűnik hatékony eszköznek a 

szegények megsegítésére. 

Számos fejlődő ország attól tart, hogy a nemzetközi kereskedelem liberalizálása 

az Uruguay-i Fordulóhoz hasonlóan nagyobb mértékben emeli adott fejlődő országok 

importjának az árát (költségét), mint amekkora előny a javuló piacra jutás 

lehetőségeiből származik. Itt arról van szó, hogy a liberalizálódó nemzetközi kereskedelem a 

világpiaci árak növelését idézi elő, így a fejlődő országok importja is drágul. A kedvező 

piacra jutás számukra is lehetővé teszi az exportár növelését, de a fejlődő országok importja 

általában meghaladja az export értékét. A félelmet csak erősíti, hogy a WTO 

kötelezettségvállalások nem veszik figyelembe a fejlődő országok speciális problémáit, és az 

Uruguay-i Forduló megállapodásainak végrehajtása a nagyobb erőforrással rendelkező magas 

jövedelmű OECD tagországoknak kedvezett (OECD, 2001d). Gazdasági és politikai 

megfontolásokból az OECD tagországoknak lehetővé kell tenni a fejlődő országok 

számára, hogy profitáljanak az újabb multilaterális egyezményből. A világ lakossága 

2050-ig 6-ról várhatóan 9 milliárd főre gyarapszik, és a növekedés szinte kizárólag a 

jelenlegi fejlődő országokra fog esni. Óriási kihívást jelent, hogy a legtöbben vidéken 

születnek majd, akik közül sokan mezőgazdasági termelők lesznek (FAO, 2009).  

A fejlődő országok exportőreinek komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy javuljanak 

az élelmiszergazdasági termékek piacra jutási esélyei az OECD tagországokban. A 

piacra jutás alapvető jelentőségét támasztják alá a legkevésbé fejlett országokból származó 

import vámmentességére vonatkozó javaslatok. E javaslatoknak a kézzelfogható eredménye 

attól függ, hogy a fejlődő országok milyen erőfeszítéseket tesznek a termelékenység javítására 

és a kereskedelmi kapacitások erősítésére. A nagyobb piacra jutás lehetőségének azonnali 

kedvezményezettjei – a javuló exportlehetőségek által kínált előnyök kihasználása miatt – 

valószínűleg a kínálati kapacitással rendelkező közepes jövedelmű fejlődő országok 

lesznek (OECD, 2001e). A fejlődő országokon belül különböző képet mutat az importtal 
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versenyző szektorok helyzete. A fejlődő országok WTO kötelezettségvállalásai bizonyos 

rugalmasságot biztosítanak adott vámszinthez tartozó vámtarifák meghatározásában, ami 

csillapíthatja a kereskedelem liberalizálási folyamatának sokkszerű hatását. Nincs egyértelmű 

definíció arra vonatkozóan, hogy mely országok tekinthetők fejlődő országnak, vagyis hogy 

mely országokat kellene átsorolni a fejlődő státuszból fejlett státuszba. A fejlődő országok a 

világkereskedelem liberalizálásával kapcsolatban attól is tartanak, hogy a gazdag 

országok saját feltételeik alapján különböző egyezményeket kötnek maguk között a 

fejlődő országok bevonása nélkül.  

Az EU és a többi fejlett ország által alkalmazott agrártámogatások nem 

kedveznek a fejlődő országoknak. Az ártámogatások, importvámok, exporttámogatások és 

egyéb támogatások hátráltatják a fejlődő országok mezőgazdasági termelését és exportját. A 

fejlődő országok általában profitálnak a kereskedelem további liberalizálásából, de az 

alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket importáló alacsony jövedelmű 

országok vesztesek lesznek, ha a határok megnyílnak a kereskedelem előtt (van Meil és van 

Tongeren, 2001). Ugyanez vonatkozik azokra az országokra is, amelyek jelenleg 

preferenciális vámelbánást élveznek a fejlett országok piacán. A kereskedelem liberalizálása 

egyéb szektorokban, különösen a textiliparban sokkal nagyobb előnyt jelent(het) a fejlődő 

országok számára, mint a mezőgazdasági szektorban.  

A KAP bírálata jelentős változásokhoz vezetett, mert az EU az utóbbi évtizedben 

gyors ütemben csökkentette az ár- és exporttámogatásokat. Ráadásul az EU az 

exporttámogatás további csökkentésére is hajlandó, amennyiben az exporttámogatás egyéb 

formáit is érinti a WTO Doha-i Fordulója. Az EU a 2002-ben kötött Everything But Arms 

megállapodás alapján a legszegényebb fejlődő ország termékei számára hosszú átmeneti 

időszak után, 2009-től teljes mértékben megnyitotta az egységes piacot. A fejlődő 

országokat továbbá az is aggasztja, hogy az új minőségi standardok bevezetésével a 

fejlett országok piaci nyitása számukra nem sokat jelent, ha nem képesek eleget tenni 

ezeknek a követelményeknek. Ezt a problémát a nemzetközi szervezetek is figyelembe 

veszik, ugyanis azt javasolják, hogy jelentős támogatások nyújtásával segítsék a fejlődő 

országokat a nemzetközi piacok szigorúbb minőségi előírásainak a teljesítésében. Meg kell 

jegyezni, hogy a fejlődő országok feladata a koherencia megteremtése az agrárpolitika és a 

gazdaság egyéb szektorai között.  

2.6. Keretszerződés-tervezet (Dohai munkaprogram) 

 

A Világkereskedelmi Szervezet 2004. augusztus 1-jén 147 tagállama 

kompromisszumot kötött, amely lehetővé teszi a Doha Forduló folytatását. A kompromisszum 

lényege: a gazdag országok megszüntetik agrártermékeik exporttámogatását, ennek fejében a 

szegényebbek lebontják ipari vámjaikat. A WTO keretszerződés-tervezetet készített az 

agrártárgyalások sikeres befejezése érdekében. A tervezet a belső támogatások, az 

exporttámogatások és az importvámok leépítésével, illetve csökkentésével foglalkozik.  

Az új WTO forduló (Doha forduló) javaslatai a belső támogatások és a kék 

dobozos támogatások) jelentős mértékű (1999-2001. évi bázison legalább 50%-os) 

csökkentését irányozza elő 5 év alatt (a kék dobozos támogatások is az AMS kalkuláció 

részét képezik). A fejlődő országokra azonban a belső és a kék dobozos támogatások kisebb 

mértékű csökkentése vonatkozik.  

Meg kell jegyezni, hogy az EU-ban a kék dobozban jegyzett direkt támogatást élvező 

növények esetében az 1992. évi KAP-reform után sem csökkent a kibocsátás. Így 

megkérdőjelezhető a termeléscsökkentő programok támogatása és elmélete. Az USA 1996-ig 

alkalmazta a kék dobozos támogatások rendszerét, de rájött arra, hogy ezek a támogatások 
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ösztönző hatást fejtettek ki a tradicionális termékek termelésére. Ennek következtében 

emelkedtek az inputok (pl. műtrágya, a növényvédő-szer) árai, sőt a földár is, ami 

csökkentette a mezőgazdasági termelés nemzetközi versenyképességét. Az EU-ban 2007-től 

bevezették a termeléstől leválasztott közvetlen területalapú támogatásokat, ezzel együtt a 

kötelező területpihentetés és kék dobozos támogatás is megszűnt. 

A belső támogatások tekintetében a nagyobb mértékű támogatásokat az átlagosnál 

jobban kell csökkenteni. Az összes belső támogatást figyelembe véve állapítják meg a „kék 

doboz” támogatásainak arányát, s mértékét a bázisidőszak alapján határozzák meg. 

Szigorítják a támogatások kalkulációjánál alkalmazott engedményt is, amely szerint a 

termelési érték 5 százalékát meg nem haladó támogatásokat nem kell beszámítani az összes 

belső támogatás kiszámításánál. Továbbá a kék doboz tartalmát is felül kell vizsgálni, hogy 

valóban csak a nemzetközi kereskedelmet nem vagy csak minimálisan torzító támogatások 

kerüljenek a zöld dobozba. A kék doboz támogatásainak értéke a jövőben nem haladhatja meg 

a mezőgazdasági termelési érték több év átlagának 5 százalékát. Az EU-ban a 2003. évi KAP-

reform keretében bevezetett termeléstől független közvetlen támogatási rendszer 

következtében a korábban kék dobozba sorolt támogatások mintegy 90%-a (termeléstől 

leválasztott támogatások) átkerült a zöld dobozba, vagyis a kereskedelmet kevésbé torzító 

támogatások csoportjába (a termeléshez kötött támogatás pedig a sárga dobozba). A zöld 

doboz tartalmát is újravizsgálják, hogy kizárólag a kereskedelmet nem torzító támogatások 

maradjanak benne.  

A belső támogatások csökkentésének elveiben tehát már megállapodtak. Az összes 

támogatás jelenlegi felső határértékét is csökkentik, az nem haladhatja meg az Uruguay-

Forduló során megállapított mérték 80%-át. A nagyobb támogatást nyújtó országokban a 

kötelező csökkentés mértéke is nagyobb lesz, mint a kisebb vagy jelentéktelen támogatást 

nyújtó tagállamokban. A megállapodás érvénybe lépésének első évében már 20%-kal fog 

csökkenni a belső támogatás (az EU-nak, a 2003. évi KAP-reform figyelembe véve nem 

okoz(ott) gondot eleget tennie e követelménynek.). A fejlődő országok hosszabb időszak alatt 

és kisebb mértékben fogják mérsékelni agrártámogatásaikat.  

A jelenlegi WTO tárgyalásokon a svájci, illetve az Uruguay-i formula helyett – a 

WTO tagországok egy része a svájci, másik része az Uruguay-i formulát preferálja – a vámok 

differenciált mértékű (60-40%-os) csökkentését szorgalmazzák, a meglehetősen nagy 

eltéréseket mutató vámtarifák leépítése, valamint a vámcsúcsok és vámeszkaláció tompítása 

érdekében (2.1. táblázat). A fejlődő országok számára a fejlett országokénál alacsonyabb 

vámleépítést irányoznak elő (2.2. táblázat). 

2.1. táblázat: Javaslat a vámtarifa csökkentésére 

 

Vámtarifa 

(ad valorem) 
Átlagos  

vámcsökkentés % 

Minimális  

vámcsökkentés % 

> 90%  60 45 

15% - 90% 50 35 

≤15%  40 25 
Forrás: Stuart Harbinson, Chairman, Committee on Agriculture, First Draft of Modalities for the further 

commitments, 2003. WTO. Geneva. 

 

2.2. táblázat: Javaslat a vámtarifa csökkentésére (fejlődő országok) 

 

Vámtarifa 

(ad valorem) 
Átlagos  

vámcsökkentés % 

Minimális  

vámcsökkentés % 
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>120%  40 30 

60-120%  35 25 

< 20-60% 30 20 

≤20% 25 15 
Forrás: Stuart Harbinson Chairman,Committee on Agriculture,First Draft of Modalities for the further 

Commitments, 2003. WTO. Geneva. 

A vámcsökkentési javaslat különböző módon érinti az EU mezőgazdasági termékeinek 

nemzetközi kereskedelmét. Míg például a cukor versenyképessége rohamosan csökken (ehhez 

a cukorpiaci rendtartás tervezett reformja is hozzájárul), addig a búza versenyképessége alig 

változna. 

A WTO tagországok többsége, beleértve az EU-t is, az Uruguay-i formulát helyezi 

előtérbe az ún. svájci formulával szemben. Míg az Uruguay-i forduló vámleépítési formulája 

a statisztikai vámátlag szintjén 6 év alatt 36%-os vámleépítést jelentene, 15%-nál nem kisebb 

terméksoronkénti vámleépítési kötelezettség mellett, a svájci formula az átlagnál magasabb 

vámok nagyobb mértékű csökkentésével 25%-hoz közelítő átlagos vámszintet eredményezne. 

A liberális agrárpolitikát folytató tagországok természetesen a svájci vámleépítési formulát 

követelik.  

A javaslatok a de minimis támogatások 50%-os csökkentését irányozzák elő 5 év 

alatt. A fejlődő országokra továbbra is a 10%-os de minimis szint lesz érvényes, sőt a de 

minimis alapján lehetőséget kapnának a nem termékspecifikus támogatások beszámítására a 

negatív termékspecifikus AMS támogatásokba, a mezőgazdasági bruttó termelési érték 10%-a 

erejéig. Az EU a de minimis szint eltörlését javasolja a fejlett országokra vonatkozóan, 

mivel a de minimis támogatások hatása kereskedelemtorzító és egyes tagországok számára a 

támogatások csökkentési kötelezettségének a kijátszására ad lehetőséget (a Cairns csoport is 

ezt a javaslatot támogatja). Az EU arra hivatkozik, hogy például az USA – a magas 

mezőgazdasági bruttó termelési érték birtokában – a de minimis keretében akár évi 20 milliárd 

dollárnál is nagyobb belső piactorzító támogatást is képes nyújtani, mert az 5%-os védernyő 

(de minimis szabály) alapján ezekre a támogatásokra nem vonatkozik a csökkentési 

kötelezettség. Az USA azonban ragaszkodik a de minimis szint fenntartásához arra 

hivatkozva, hogy annak a kereskedelemre gyakorolt hatása igen csekély. 

A fejlődő országokra a speciális és különleges elbánás (Special and Differential 

Treatment) keretében a speciális termékek (Special Products: SP) tekintetében átlagosan 

10, termékenként legalább 5%-os vámleépítés vonatkozna. A speciális termékek 

körének meghatározásával kapcsolatban a fejlett országok (többek között az USA és az 

EU is) amellett szállnak síkra, hogy a fejlődő országok hazai termelésének védelme, az 

élelmezésbiztonság és vidékfejlesztés szempontjainak előtérbe helyezése nem 

eredményezhet korlátlan termékvédelmet (az alacsony vámleépítési kötelezettség 

tekintetében). Kizárólag szakmai kritériumok és konkrét célok felállítása esetében támogatják 

a – csak a népélelmezés szempontjából fontos – hazai termelés (szűk termékkört feltételezve) 

megkülönböztetett védelmét a fejlődő országokban.  

A feldolgozottsági szint növekedésével emelkedő vámszintek, illetve vámcsúcsok
4
 

alkalmazása jelentős problémát okoz azoknak az országoknak, amelyek egyébként 

komparatív előnyre tennének szert az élelmiszeripari félkész- és késztermékek 

nemzetközi kereskedelmében. A vámok egyébként is korlátozzák az exportlehetőségeket, de 

a feldolgozottsági szint alapján növekvő vámok – a vámeszkaláció – további hátrányt 

jelentenek a magas(abb) hozzáadott értéket képviselő termékek exportjával szemben. Az 

                                                 
4
 Vámcsúcsoknak az átlagos vámszint háromszorosát meghaladó vámokat nevezzük. 
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OECD tagországokban a vámszint emelkedése elsősorban a feldolgozott kávé, kakaó, olajos 

magvak, zöldség és gyümölcs, valamint a dió esetében figyelhető meg. Ausztráliában, 

Kanadában, az EU-ban és Mexikóban a mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámok 

nagyobb mértékben csökkentek, mint a feldolgozott termékeké. Az EU-ban (és hazánkban is) 

az élelmiszeripari termékek közül elsősorban a húsfélék, a tejtermékek, az ital- és a dohány 

termékekre jellemző a vámeszkaláció. Ennek fordítottja igaz Új-Zélandra (OECD, 1997).  

A WTO tagországokban a vámkvóta 65%-át nem használják ki teljes egészében, 

több mint 25%-ánál pedig a kihasználtság alig éri el a 20%-os szintet (OECD, 2002). Ez 

arra utal, hogy a WTO-megállapodás minimum piacra jutási rendelkezései nem érték el a 

kívánt hatást. A vámkvóták alacsony kihasználtsága az importjog meghatározásával 

összefüggő mechanizmusnak az eredménye. Több módszer segítségével osztják el a 

vámkvótát: egységes vámszint (a kvóta feletti mennyiségre vonatkozó magasabb vámot nem 

alkalmazzák), importengedély kiadása, a jelentkezés sorrendje (first-come-first served), 

történelmi importhányad, különböző aukciók és állami külkereskedelmi vállalatok, termelői 

csoportok és egyéb egyesülések vásárlásai alapján. Elvileg széles körű érdeklődést érdemelne 

olyan rendszer kialakítása, amely átlátható, diszkriminációmentes és nem jelent pótlólagos 

költséget az exportőrök számára. Az aukciók átláthatóak és igazságosak, sőt elvileg a 

vámkvóta rendszerrel járó kereskedelemtorzítás minimalizálását is lehetővé teszik. Ennek 

ellenére az aukciók esetében figyelhető meg a vámkvóta egyik legalacsonyabb kihasználtsága, 

ami arra enged következtetni, hogy egyéb tényezők (például a részvételi díj) is fontos szerepet 

játszanak a vámkvóta kihasználtságának az alakulásában. 

Egyes WTO tagországok szerint – a piacnyitás esélyének javítása érdekében – a 

legalacsonyabb vámszinten, 1995-ben nyitott GATT kvótákat újraszabályoznák, ugyanis 

a bázisidőszak – 1986-1988 – átlagfogyasztási szintje alapján működő jelenlegi hatályos 

rendszer tarthatatlan. Abból kell kiindulni, hogy ha időközben nőtt a fogyasztás, akkor 

emelkedjen a piacokhoz való hozzáférés lehetősége is. A javaslat szerint az 1999-2001 

közötti évek átlagfogyasztási szintje jelentené a fogyasztás bázisát, vagyis a 

kedvezményes vámkvótákat az eddigi 5-ről a fogyasztás 10%-ára – a fejlődő országok 

esetében a fogyasztás 6,6%-ára (a speciális termékek kivételt jelentenek) – kellene bővíteni 5 

év alatt. Ezt többek között indokolja az idejétmúlt bázisidőszak és bázisadatok, illetve a 

belföldi fogyasztás időközben feltételezhetően bekövetkezett növekedése, a fogyasztási 

szerkezet változása, az 1994 óta a WTO-hoz csatlakozott 34 új tagállam integrálásának a 

szükséglete (a WTO tagországainak száma 2012. augusztus 24-én 157 volt), valamint az 

átláthatóság megteremtésének a követelménye is. 

Az EU 87, az USA 55 termékre nyitott GATT kvótát, ezzel szemben Új-Zéland és 

Ausztrália alig 2-3 GATT kvótával rendelkezik, mert a vámok mellett nem 

kényszerültek lefölözésekkel is védeni a belső piacot. Az EU is sérelmezte, hogy az érdemi 

piaci nyitást (és kvótanyitást) követelő országok csupán néhány GATT kvótával 

rendelkeznek, amelyek alig fejtenek ki hatást a belső piacukra. Az EU szerint a 

kedvezményes vámkvóta rendszer pozitív szerepet játszott a piacnyitásban, de a 

„kifinomult” kvótaadminisztrációs technikák kedvezőtlenül befolyásolták azok 

kihasználtságát. Így a tagországok jelentős része a kedvezményes vámkvóta rendszer 

kezelésének átláthatóságát és megbízhatóságát kritizálja. Az EU javaslata között szerepel, 

hogy valamennyi tagország számára egységesen kötelezővé kellene tenni a 

kedvezményes vámszintű GATT kvóták nyitását. 

A széles termékkört felölelő GATT kvótarendszer esetében meglehetősen 

adminisztrációigényes feladat a kvótamenedzselés, ezért azoknál a termékeknél, ahol az ún. 

MFN vámok szintje a kötelező vámcsökkentések eredményeként közel került a GATT kvóta 



38 

vámszintjeihez, inkább a kvótarendszer megszüntetésére, semmint bővítésére célszerű 

törekedni. 

A Cairns-i csoport tagországainak véleménye szerint viszont a piaci nyitás nem 

jelenthet visszalépést, mert a már elért piacnyitási szint bázisához viszonyítva szükséges a 

10%-os fogyasztás-arányos piacnyitást elérni (a fogyasztás 10%-át kitevő importról van szó). 

Az EU szintén nem érdekelt a piacnyitás további szélesítésében a kvóták bővítésével. Több 

tagország nevében Új-Zéland azt hangoztatja, hogy a piacra jutás feltételeinek javítása 

érdekében szükség van a vámkvóta bővítésére, annál is inkább, mert az elmúlt 15 évben 

világviszonylatban emelkedett a belső fogyasztás, ezért a piacra jutási esélyeket is javítani 

kell. Ehhez indokolt az adott termékpálya (pl. a baromfihús) összes termékére kiterjeszteni a 

piacnyitási kötelezettséget. A GATT kvótákon kívüli magas vámszintek miatt ma nincs 

érdemi piacnyitási lehetőség, ezért a kedvezményes piacra jutás feltételeinek javítása 

elodázhatatlan feladat a fogyasztásra vonatkozó adatok felhasználásával.  

A speciális mezőgazdasági védintézkedés (Special Safeguard: SSG) alkalmazása a 

nem vámjellegű akadályok felszámolásából származó hirtelen importnövekedés vagy 

világpiaci árnövekedés által előidézett belföldi piaci zavarok elhárítását tűzte ki célul. A 

védzáradék (Special Safeguard Clause) alkalmazására jogosult országokban az összes 

vámtarifasor 15%-ára vonatkozott a speciális védzáradék. A gyakorlatban ezeket az 

eszközöket korábban alig alkalmazták, de az utóbbi években az élelmiszerárak gyors 

növekedésével egyre több ország élt ezzel a lehetőséggel (általában exporttilalmat 

hirdettek meg). Meg kell jegyezni, hogy a fejlődő országok a piaci zavarok esetében nem 

élhetnek a speciális védzáradék lehetőségével, mert legtöbbjük egyszerű vámszintet 

alkalmazott a GATT/WTO tárgyalások lezárása előtt.  

A kereskedelempolitika álláspontja szerint az állami külkereskedelem is 

korlátozhatja az importot, ha például nem vásárolja meg a vámkvóta teljes mennyiségét, 

vagy inkább a hazai termékeket kiegészítő és nem azzal versenyző terméket importál. 
Ennek ellenére a vámkvóta kihasználatlansága nem rosszabb az állami külkereskedelem 

esetében, mint az általános nemzetközi kereskedelemben. Ez az import iránti kereslet hiányát, 

vagy az import korlátozására irányuló szándékos állami politikát tükrözi. Összességében 

mégis az állami külkereskedelem mutatja a vámkvóta legnagyobb kihasználtságát a 

vámkvóta elosztásánál használt összes módszer közül. Az állami külkereskedelem 

tevékenységét csak annyiban érdemes elemezni, amilyen mértékben a piacra jutást és a 

versenyt korlátozza (OECD, 2001b). 

A földrajzi jelzések kérdéseit a WTO a szellemi alkotások tulajdonjogának védelméről 

szóló, úgynevezett TRIPS-egyezmény (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: 

TRIPS) keretei között szabályozza, amely kimondja, hogy a földrajzi megjelöléseknek 

általánosságban védelmet kell kapniuk, legalább a tisztességtelen verseny és a 

fogyasztók megtévesztésének megakadályozása tekintetében. A borok és tömény 

szeszesitalok azonosítására szolgáló helynevek magasabb szintű védelmet élveznek, azaz 

abban az esetben is oltalomban részesülnek, ha a névhasználat által a tisztességtelen verseny, 

illetve a fogyasztók megtévesztése nem áll fenn. A kivételek az általános szabályok alól 

viszont lehetővé teszik, hogy a földrajzi megjelöléseket nem kell a WTO-

megállapodásnak megfelelően alkalmazni, ha a termékre való hivatkozásnál a földrajzi 

megjelölés a köznyelvben általános elnevezéssé (generic word) vált, ha a korábban már 

létező védjegy-jogokat jóhiszeműen szerezték meg vagy a korábbi használati módot 

folyamatosan fenntartották.  

A piacnyitás, illetve a piacokhoz való hozzáférés esélyének javítása a vámleépítésen 

túl magában foglalja a földrajzi árujelzők körének bővítési lehetőségét (a borokra és égetett 
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szeszekre nyújtott nemzetközi jogi oltalom más élelmiszeripari termékekre való 

kiterjesztéséről van szó). Földrajzi jelzést meghatározott földrajzi területen termelt, 

feldolgozott, illetve előállított termék megjelölésére használnak, amelynek különleges 

minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegében a szóban forgó földrajzi származásnak 

tulajdonítható. Ez a termékkör részesül tehát a földrajzi jelzés szerinti védelemben (Protection 

of Geographic Indication: PGI). Az eredetmegjelölés (Protection of Designation of Origin: 

PDO) esetében viszont a termék tulajdonságainak az adott területtel való összefüggése 

nem egyértelmű, de különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegében az 

adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye. 

Számos WTO tagország (pl. Cairns csoport, dél-amerikai államok) nem tudja 

elfogadni az EU eredetmegjelöléssel (Protection of Designation of Origin: PDO) és 

földrajzi jelzéssel (Protection of Geographic Indication: PGI) kapcsolatos követeléseit, 

mert az újabb kereskedelmi akadályok felállítását jelentené az Unión kívüli országok 

termékeivel szemben és igazságtalan versenyhátrányba hozná a harmadik országokat. 

Gyakran hangoztatott érv, hogy az EU a köznyelvben általános elnevezéssel (generic word) 

illetett termékeket kíván nemzetközi jogi oltalom alá helyezni. A jogi oltalom kiterjedne az 

árujelzők ismertető jegyeinek adott terméken való feltüntetésére (beleértve azt is, hogy a 

szóban forgó termék tartalmaz-e genetikailag módosított alapanyagot). Ugyanakkor szükség 

van a termékek sajátosságainak körülírására, azok termelésének ellenőrizhetőségére és 

a hamisítások megakadályozására. Az EU célja, hogy a WTO Doha-i Fordulója keretében 

a földrajzi megnevezésű élelmiszerfajták világszerte szigorú védelemben részesüljenek, 

vagyis csak az adott térségből származó termékeken lehessen ilyen címkét feltüntetni. 

A sajttermelők a választék bővítésével versenyeznek a fogyasztókért, a földrajzi 

árujelzés elismertetése tehát egyre nagyobb szerepet játszik. Új-Zéland például a cheddar 

sajt egyik legjelentősebb termelője a világon, az angolok viszont maguknak kívánták ezt az 

árujelzőt kisajátítani. Az EU-ban a visszás helyzetet igazolja, hogy a legnagyobb vita a feta 

sajt körül alakult ki. Az Európai Bizottság döntést hozott, hogy csak a Görögországban 

előállított tejtermékekre vonatkozhat ez a név, ennek ellenére Németország és Dánia bíróság 

előtt támadta meg a határozatot, de végül Görögországnak adtak igazat. Az Egyesült 

Királyság egyetlen, földrajzilag jellegzetesnek minősített terméke a Stilton sajt, az uniós 

egyeztető tárgyaláson Dánia elérte a Danablu sajt, Franciaország pedig a France Comté sajt 

védelmét. Németország és Olaszország között nagy vita bontakozott ki a „parmesan” sajt 

előállítása körül. Olaszország követeli a „parmesan” névhasználat beszüntetését 

Németországban, mert az EU-ban ez a földrajzi árujelzés kizárólag Parma régióban előállított 

sajtra vonatkozik. A németek szerint generikus névhasználatról van szó, amely különbözik a 

jogilag védett „Parmigiano Reggiano” névtől. Az EU Bizottság azzal érvelt, hogy a múlt 

században kiadott német szótárok is ezt a nevet fordítják „parmesan” névre. 

A tagországok többsége az exporttámogatások teljes felszámolása mellett száll 

síkra, beleértve az export versenyképességét befolyásoló valamennyi támogatási forma 
(exporthitel, hitelgarancia, élelmiszersegély, állami külkereskedelem) szabályozásának 

szigorítását. Vitathatatlan tény, hogy az exporttámogatások a legnagyobb mértékű 

kereskedelemtorzító eszközök közé tartoznak. Az exportszubvenció az exportőr országok 

között kíméletlen versenyt idézhet elő azoknak az országoknak a hátrányára, amelyek nem 

tudnak versenyezni az exporttámogatással. Alacsony világpiaci árak időszakában gyakrabban 

alkalmazzák az exporttámogatásokat, ami hátráltatja a nemzetközi árak stabilizálódását. Az 

exporttámogatás az alacsonyabb importár következtében néhány fejlődő ország számára 

előnyt jelent, ugyanakkor az alacsony importár negatív hatást gyakorol a fejlődő országok 

helyi piacaira és mezőgazdasági termelőire, akik tömegesen a termelés feladására 
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kényszerülhetnek. A WTO tagországok elkötelezték magukat az exporttámogatások 

csökkentése, illetve 2013-ig történő megszüntetése mellett. 

Az importvámok csökkentése valamennyi tagországra kötelező lesz a legkevésbé 

fejlett országok kivételével. A fejlődő országok is engedményt kapnak, ugyanis kisebb 

mértékben és hosszabb idő alatt kell eleget tenniük a vámcsökkentésnek. Az importvámok 

csökkentését úgy hatják végre, hogy a magasabb vámokat nagyobb mértékben csökkentik 

(svájci formula).  

A WTO tagországoknak jogukban áll bizonyos termékeket érzékeny termékeknek 

minősíteni és ezek esetében a vámcsökkentést a vámkvóta növelésével kombinálni. A fejlődő 

országok speciális termékeket nevezhetnek meg, amelyek esetében a vámcsökkentés enyhébb 

mértékű lesz. 

 

 

2.7. A globális kereskedelem összeomlásának veszélyei 

 

A globális kereskedelem legnagyobb veszélye, hogy egyre inkább az USA nagy 

külkereskedelmi hiányának, elsősorban Kínával szemben, van kitéve. Nem 

számíthatunk arra, hogy ez a tendencia tartósan folytatódni fog az USA-ban, mert ehhez 

a külkereskedelmi deficit folyamatosan gyors növekedésére lenne szükség. Az egészséges 

nemzetközi kereskedelmi rendszer feltétele, hogy az egyes országok egyaránt legyenek 

szorgalmas exportőrök és importőrök. Ha az adott országok az exportból származó bevételt 

nem költik el (importra), vagy az alacsony gazdasági növekedés miatt csökkentik az importot, 

akkor a nemzetközi kereskedelmi rendszer összeomlik. Ezt a problémát egyelőre az USA 

óriási külkereskedelmi hiánya leplezi. 

Kérdéses, hogy a jövőben hogyan növelhető a nemzetközi kereskedelem. Európa 

szerepe a nemzetközi kereskedelem élénkítésében kétségesnek tűnik, mert az alacsony 

gazdasági növekedés nem teszi lehetővé az import növelését. Ezen felül Európa nemzetközi 

kereskedelmi mérlege gyakran pozitívumot mutat, ami azt jelenti, hogy az importhoz képest 

többet exportál, aminek következtében csökken a világpiaci kereslet. Dél-Amerika országai 

hasonló helyzetben vannak, ahol több nagy ország (Argentína, Brazília) eladósodása már 

gazdasági növekedésüket is veszélyezteti, ezért az importnál magasabb export (értékes 

dollárbevétel) segítségével tudják csak visszafizetni nemzetközi hiteleiket. Afrika pedig 

annyira szegény, hogy nem sokat jelent a globális kereskedelem alakulásában. 

Így Ázsiának kellene a nemzetközi kereskedelmi rendszert az összeomlástól 

megmenteni, de az ázsiai országok kíméletlen exportőrök és kevésbé lelkes importőrök. 

Arról nem is beszélve, hogy a külkereskedelmi mérleg pozitív szaldójának folyamatos 

fenntartására és a nemzetközi kereskedelemből származó többletbevételek (export mínusz 

import) felhalmozására törekszenek. Azt is figyelembe kell venni, hogy ezekben az 

országokban az elmúlt időszakban hogyan alakultak a devizatartalékok, vagyis a 

külkereskedelmi többletből és nemzetközi beruházásokból származó bevételek. Ezeket a 

pénzeszközöket általában biztonságos befektetésekbe helyezik, például az USA 

állampapírjait vásárolják meg. Azt is hozzá kell tenni, hogy ennek eredményeként az 

állampapírok ára magas, a kamat pedig alacsony szinten mozog. Fordított helyzetben viszont 

– például az állampapírok eladása esetében – a kamatszint emelkedése súlyos gondot idézne 

elő az USA gazdaságában a beruházások visszafogásától kezdve a fogyasztói- és 

jelzáloghitelek kamatterheinek növekedéséig bezárólag (Stelzer, 2003). 

A nemzetközi kereskedelmi rendszerből tehát hiányzik a viszonosság (körforgás), 

vagyis azok az országok, amelyek exportálnak, nem importálnak automatikusan. Ez 
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pedig a globális kereskedelem szempontjából nagyon rossz állapot. A szabad kereskedelem 

létjogosultságát az igazolja, hogy végeredményben mindenki javát szolgálja. Ennek lényege, 

hogy az egyes országok azt termelik, amit legolcsóbban elő tudnak állítani (a komparatív 

előnyök alapján). Így a szegény országok olcsó élőmunka-igényes javakat (pl. cipő, játék, 

ruhanemű) adnak el gazdag országoknak, ahonnan szofisztikált, tudásigényes termékeket (pl. 

repülőgép, gyógyszer, ipari gépek) vásárolnak. Ennek következtében minden országban nő az 

életszínvonal. Adott országon belül a munkavállalók és az iparágak egy része átmenetileg 

vesztes lehet, de a fogyasztók zöme nyer, a dolgozók többsége pedig a nemzetközi 

kereskedelemben versenyképes iparágakban kerül alkalmazásra. Ha az egyes országok az 

exportbevételeket importra használják fel, akkor a nemzetközi kereskedelem nem teszi 

tönkre folyamatosan a munkahelyeket, mert körforgásban vannak az exportból 

származó bevételek és az importhoz szükséges kiadások. 

Ha azonban túl sok ország az exportbevételek (vagy annak egy részének) 

felhalmozására törekszik, összeomlik a szabad kereskedelem logikája. Ebben az esetben a 

nemzetközi kereskedelem csökkentheti a globális gazdasági növekedést és tönkreteheti a 

munkahelyeket, ugyanis túl sok eladó harcol ugyanazon kevés vevőért. Az egyes országok 

a stagnáló világpiac minél nagyobb hányadáért versenyeznek és megpróbálják külföldre 

áthelyezni a munkanélküliséget. Évtizedeken keresztül a nemzetközi kereskedelem 

növekedése elősegítette a világgazdaság növekedését és csökkentette a szegénységet. 

Amennyiben a nemzetközi kereskedelmi rendszer nem tudja megoldani az alapvető 

problémát, vagyis nem képes az USA piacától való túlzott függőségi viszonyt mérsékelni, 

akkor globális szinten politikai feszültség és gazdasági hanyatlás alakulhat ki. A 

nemzetközi kereskedelemben nagyobb egyensúlyra és fenntarthatóságra kell törekedni. 
Ebből következik, hogy Európában nagyobb gazdasági növekedést, Dél-Amerikában az 

eladósodás csökkentését kell elérni, Ázsiában pedig fel kell hagyni a felhalmozás állandó 

növelésével, és mérsékelni kell a gazdasági növekedés exporttól való függőségét.  

Ezek a változások vagy bekövetkeznek spontán módon, vagy nem. Japán példája 

figyelmeztető jel, mert gazdasága a termelési szerkezet diverzifikációjának elmaradása miatt 

továbbra is az export által vezérelt, és a külkereskedelmi többlet ellenére továbbra is stagnál. 

Ha ugyanez a folyamat máshol is megtörténik, akkor növekvő protekcionizmussal, csökkenő 

versenyképességgel és diszkriminatív kereskedelmi blokkok kialakulásával számolhatunk. 

Mindez problémás jövőképet vetít előre. 

 

 

2.8. Az agrárpolitika várható iránya (az OECD tagországokban) 

 

A piacorientált termelés lényege, hogy a nemzetgazdaság javát szolgálja, ha az 

erőforrások allokációja megfelel a piaci visszajelzéseknek. A piacorientált termelés irányába 

történő elmozdulás azt is jelenti, hogy a korábbi időszakhoz képest kevésbé torz a termelés, a 

fogyasztás és a nemzetközi kereskedelem.  

A piacorientált termelés hagyományosan a hatékonyság fogalmával függ össze, de az 

érvek kényszerítő ereje még nagyobb, ha egyéb racionális megfontolások is szerepet 

játszanak. A jövedelemtranszfer hatékonyságának elemzése alapján elmondható, hogy a 

piacorientált támogatási eszközök – ha a támogatás nem kötődik a termelési vagy a 

fogyasztási döntésekhez, mint az ár-és inputtámogatás – sokkal hatékonyabb támogatást 

jelentenek a célba vett háztartások számára, mint a piaci beavatkozások. Hasonló a 

helyzet, ha a kormány beavatkozik a piaci zavarok elhárításába (például közjavak, közjólét 

biztosításánál), mert ebben az esetben is számos piacorientált lehetőség kínálkozik jobb 

megoldásnak (a piaci kudarcot előidéző okot kell megszüntetni). Nemzetközi szinten 
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elfogadhatóbb a földre alapozott kifizetés, mint a termékhez kötődő támogatás, még 

akkor is, ha a földhasználatra alapozott támogatás sem teljesen semleges hatású a termelésre 

és kereskedelemre. Az erőforrásra (pl. földre) alapozott kifizetésekkel bővíteni lehetne a 

WTO zöld dobozába sorolt támogatási kategóriákat (Blandford, 2001). 

A kormányok legnagyobb kihívása az, hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a 

jövedelemátcsoportosítás, a regionális vagy globális közjavak (közszolgáltatások) 

biztosítása és a globális felelősség (azoknak a lépéseknek a mellőzése, amelyek igazságtalan 

terhet rónak más országok vállára) között. A támogatási eszköz megválasztása sokkal inkább 

központi kérdés, mint önmaga a cél. Az alternatív agrárpolitikai eszközök lehetőséget 

nyújtanak a kormányok számára, hogy a kitűzött célokat minimális kereskedelemtorzító 

intézkedésekkel, illetve hatásokkal érjék el. 

A belföldi reform a legfontosabb tényező. A kereskedelempolitika képezi a 
multilaterális tárgyalások alapját, de kevés kereskedelmi vita lenne az OECD 

tagországok, valamint az OECD tagországok és a fejlődő országok között, ha a már 

elfogadott követelményeknek megfelelő belföldi agrárpolitika kialakítását célozták volna 

meg. Főleg a belső támogatásokat kell olyan világos célkitűzések alapján megfogalmazni, 

ahol az alternatív támogatási intézkedések teljesítménye mérhető és összemérhető a status 

quo eredményével. Az agrárpolitika értékelését átláthatóvá és nyilvánossá kellene tenni az 

érdekelt felek tájékoztatása érdekében, így az agrárpolitika kidolgozói felelősséget 

vállalnának döntéseikért. A gyakorlatban a világos célok kitűzése valószínűleg a célok 

eléréséhez szükséges eszközök alapvető irányváltását teszi szükségessé a méltányosság és a 

piaci kudarcok elhárítása érdekében. Így például az alacsony mezőgazdasági jövedelemmel 

kapcsolatos probléma általános adózási és társadalombiztosítási programokkal is megoldható, 

ugyanis ezeknek az eszközöknek a legnagyobb a jövedelemtranszfer-hatékonyságuk, ráadásul 

a jövedelemtámogatásnak ez a formája nem torzítja a termelést és a kereskedelmet. 

Megjegyezzük, hogy a közjavak vagy a pozitív externáliák termelését ösztönző támogatás is 

növeli a gazdák jövedelmét.  

Arról van szó, hogy a gazdák a társadalom többi tagjához hasonló elbánást követelnek, 

habár a javak és közjavak előállításáért (extenzív növénytermesztés és állattenyésztés) 

jelenleg is kapnak már javadalmazást. A termeléshez kötődő támogatás nem tudja 

egyszerre biztosítani a közjavak optimális mennyiségét és a megcélzott 

kedvezményezettek kielégítő támogatását. Az ilyen támogatási eszközök 

jövedelemelosztása tipikusan regresszív, mivel inkább a (jövedelmezőbb) nagygazdaságokat, 

mint kisgazdaságokat hozzák előnyös helyzetbe, a fogyasztókat az élelmiszerre költött 

jövedelemhányadnak megfelelően adóztatják meg, és nettó költségterhet jelentenek a fejlődő 

országok számára. Ugyanakkor elősegítik a gazdasági hatékonyság és versenyképesség 

érvényesülését. 

A piac maga is hozzájárul néhány szociális probléma megoldásához. A mezőgazdasági 

reálárak folyamatos csökkenésének a mezőgazdasági háztartások jövedelmére kifejtett hatását 

automatikusan csillapítja a kevésbé hatékony gazdálkodó termelésből való kiválásának és a 

jövedelemforrás diverzifikálásának a kényszere (ez a hatékonyság és versenyképesség 

irányába mutat). Több OECD tagországban számos farm mezőgazdasági tevékenységből 

származó jövedelme nem éri el a mezőgazdasági háztartások átlagos jövedelmének az 

50%-át. A piaci visszajelzések tehát enyhítették a csökkenő árak hatását. A közjavak 

esetében a kormányok versenypályázatot (tender) írhatnak ki, amelyből kiderülhet, hogy 

valóban a gazdák bizonyulnak-e a szóban forgó közjavak leghatékonyabb 

szolgáltatóinak, és ha igen, akkor mely gazdák. 
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Egyéb társadalmi célok szélesebb fejlesztési kezdeményezésekkel, mint például 

vidék- és településfejlesztéssel valósíthatók meg. Ebbe a körbe tartozik a környezetvédelmi 

célok kitűzése is nemzetgazdasági szintű szabályozással, adóztatással (a szennyező fizet elv 

alapján) és támogatásokkal (ha a kívánt környezetvédelmi szolgáltatás egyéb módon nem 

biztosítható). Végül előfordulhat, hogy az agrár-specifikus társadalmi érdekeket piaci vagy 

nemzetgazdasági szintű eszközökkel nem lehet megfelelően szolgálni, ezért ebben az esetben 

az e célok elérését szolgáló agrárpolitika bevezetése jelenthet megoldást. Ezeknek a 

specifikus érdekeknek az egyértelmű beazonosítása (például a környezet vagy vidéki táj 

védelme) önmagában is fontos lépés a világos célokat szolgáló agrárpolitika tervezése (és a 

monitoring) céljából. 

Szélesebb összefüggésben azt láthatjuk, hogy a kormányok gyorsabb gazdasági 

növekedést segíthetnek elő az infrastruktúra, oktatás és képzés, valamint a kutatás és 

fejlesztés területén megvalósuló beruházások támogatásával (OECD, 2001d). A 

mezőgazdaság előnyét szolgálják mind az általános beruházások, mind az agrár-specifikus 

beavatkozások, mert hozzájárulnak a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság javításához. 

A nemzeti agrárpolitika a nemzetközi kereskedelmet is befolyásolja. A kevésbé hatékony 

nemzeti agrárpolitika nettó költsége felnagyítva gyűrűzik be a nemzetközi piacokra. Az 

is lehetséges, hogy a kereskedelempolitika jelenti az egyetlen eszközt a hazai termelők 

védelmére az importtal versenyző szektorokban. A kereskedelempolitika reformja önmagában 

is fontos lépés, de a multilaterális tárgyalások döntő szerepet játszanak a belföldi 

reformok előmozdításában. 

Az 1994. évi WTO-megállapodás végrehajtásának tapasztalatai azt sugallják, hogy 

számos lehetőség van a kereskedelem liberalizálásának ösztönzésére. Ezek közé tartozik a 

kötelezettségvállalás szigorítása a joghézagok megszüntetésével, a támogatások rugalmas 

besorolási lehetőségeinek szűkítésével és a reformfolyamatnak a korábban nem, vagy kevésbé 

érintett területekre való kiterjesztésével (pl. exporthitel, exporthitel-garancia, nemzetközi 

élelmiszersegély, állami külkereskedelem).  

A nemzetközi kereskedelem reformja összességében nagyobb gazdasági 

növekedéshez vezet, de a kereskedelem liberalizálása nem mindenki számára hoz előnyt, 

legalábbis rövidtávon. A protekcionizmus segítségével korábban védelmet élvező 

ágazatokban a termelők egy csoportjának problémát okoz a növekvő verseny. A megváltozott 

körülményekhez való alkalmazkodást átmeneti támogatások is elősegíthetik, a kevésbé 

életképes alternatívákkal rendelkező háztartások számára azonban a szociális juttatások 

kínálják a megfelelő megoldást. 

A mezőgazdasági kereskedelem liberalizálása mind az OECD, mind a fejlődő 

országok számára széles körű lehetőséget biztosít. Főleg a fejlődő országok exportőrei 

húznak hasznot a piacra jutás javulásával, míg a belföldi piacot ellátó termelőknek előnyt 

jelent, hogy már nem kell a szubvencionált exporttal versenyezniük. Ennek ellenére sok 

termelő hátrányos helyzetbe kerülhet. A fejlődő országokban a támogatást élvező termelők 

egy része nagyobb piaci versenynek lesz kitéve (a vámvédelem csökkenése miatt), míg a 

fogyasztók esetleg többet fizetnek majd az importált termékekért (a világpiaci ár növekedése 

következtében), a korábban preferenciális vámelbánásban részesülő exportőrök pedig egyéb 

potenciális exportőrök versenyével fogják szembe találni magukat (a vámpreferencia a vámok 

általános csökkentésével párhuzamosan erodálódik). Az OECD tagországok által a fejlődő 

országok számára biztosított nagyobb piacra jutás lehetőségét a fejlődő országok 

exportkapacitásainak egyidejű növelésével (pénzügyi támogatás segítségével) szükséges 

egybekötni. 
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A kereskedelem liberalizálásának központi eleme az agrártámogatások 

csökkentése. Számos ország már tett pozitív irányú lépéseket a legkevésbé hatékony és 

leginkább kereskedelemtorzító támogatási formák átcsoportosításával, de ezek a reformok 

egyenlőtlenséget mutatnak az egyes termékek és országok tekintetében. A 

jövedelemtranszfer hatékonyságának elemzéséből világosan kiderül, hogy a jelenlegi 

termeléshez kötött támogatások közvetlen jövedelemtámogatással történő helyettesítése 

esetén a támogatások 50%-os leépítése mellett sem csökkenne a mezőgazdasági háztartások 

jövedelme. További megtakarításokat jelenthet az alacsonyabb jövedelmű mezőgazdasági 

háztartások célzott támogatása. 

A reformok által felszabaduló pénzügyi forrásokkal a kormányok olyan területek 

beruházását segíthetik elő, amelyek inkább kiegészítik, mintsem korlátozzák a 

mezőgazdasági piacok működését (funkcióját). A beruházások néhány területét – 

infrastruktúra, képzés, kutatás és fejlesztés, élelmiszerbiztonsági rendszerek – viszonylag 

könnyű általánosságban meghatározni, de a konkrét javaslatokhoz további elemzésekre van 

szükség. 

 

A transzparens agrárpolitika (az adófizetői transzferek megjelenítésével) nemcsak 

hatékonyabb, mint a kevésbé átlátható agrárpolitika (pl. ártámogatás), de ezen felül a lakosság 

is sokkal inkább tudatában lesz annak, hogy ki mit fizet, és ez kinek a javát szolgálja. Az 

OECD tagországok agrárpolitikája központi szerepet játszhat a tisztességes, 

versenyképes és fenntartható globális élelmiszergazdaság megteremtésében.  

 

 

Összefoglalás 

Az 1948. január 1-jén hatályba lépett GATT-megállapodás hatására a 

merkantilista elméletet felváltotta a komparatív előnyök elmélete és az agrártermékek 

kivételével megnyílt a szabadabb nemzetközi kereskedelem lehetősége. A GATT-

megállapodás azonban figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a komparatív előnyök a 

mezőgazdaságban jóval nagyobbak és tartósabbak, mint a gazdaság egyéb ágazataiban.  

Az 1994. évi GATT/WTO-megállapodás legnagyobb eredménye az volt, hogy a 

vámrendszer lett a WTO tagországok agrárkereskedelmének az alapja. Az OECD 

tagországokban a mezőgazdasági termékek átlagos vámszintje 60, az ipari termékeké 

viszont csak 5%. A WTO-megállapodás hatására a fejlett országok ma a bázisidőszakhoz 

(1986-1988) képest elméletileg a vámszinteket 36%-kal, az exporttámogatásokat 36%-

kal, a belső támogatásokat 20%-kal (illetve 21%-kal kisebb exporttámogatást élvező 

termék-mennyiséggel) csökkentették. 

A WTO-megállapodás 1995. évi hatályba lépése előtt alkalmazott vámoknál 

magasabb vámok lekötése (a vámok csökkentésénél az 1986-88 közötti időszak számított 

bázisidőszaknak) lehetőséget teremtett arra, hogy ellentétes irányt vegyen a reform. A 

jelenlegi WTO tárgyalásokon a javaslatok a svájci, illetve az Uruguay-i formula helyett – a 

svájci formula az átlagnál magasabb vámok nagyobb mértékű csökkentésével a 25%-hoz 

közelítő átlagos vámszintet eredményezne, míg az Uruguay-i formula 6 év alatt 36%-os 

vámleépítést jelentene – a vámok differenciált mértékű leépítését szorgalmazzák, ami 5 év 

alatt a vámok 40-60% közötti csökkentését jelentené. A fejlődő országokra a fejlett 

országokénál alacsonyabb vámleépítés vonatkozna. A vámcsökkentési javaslat különböző 

módon érintené az EU mezőgazdasági termékeinek nemzetközi kereskedelmét, mert míg 

például a cukor a tervezett vámcsökkentés következtében nem lesz versenyképes az egységes 

piacon, addig a búza versenyképessége alig változik. A fejlődő országokra a speciális és 
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különleges elbánás (Special and Differential Treatment) keretében a speciális termékek 

(Special Products: SP) tekintetében átlagosan 10, termékenként legalább 5%-os vámleépítést 

irányoznak elő a javaslatok. 

A WTO-megállapodás minimum piacra jutási rendelkezései nem érték el a kívánatos 

hatást, mert a tagországokban a vámkvóta 65%-át nem használják ki teljes egészében, 

több mint 25%-ánál pedig a kihasználtság alig éri el a 20%-ot. Az új WTO forduló javaslatai 

szerint az export versenyképességének növelése érdekében a 1999-2001 közötti évek 

átlagfogyasztási szintje jelentené a fogyasztás bázisát, vagyis a kedvezményes 

vámkvótákat az eddigi 5-ről a fogyasztás 10%-ára – a fejlődő országok esetében a 

fogyasztás 6,6%-ára (a speciális termékek kivételt jelentenek) – kellene bővíteni 5 év alatt. 

Az állami külkereskedelem is korlátozhatja az importot, ha például nem vásárolja 

meg a vámkvóta teljes mennyiségét, vagy inkább a hazai termékeket kiegészítő és nem azzal 

versenyző terméket importál. Összességében mégis az állami kereskedelem mutatja a 

legnagyobb vámkvóta kihasználtságot.  

Számos WTO tagország újabb kereskedelmi akadályok felállításától tartva nem 

hajlandó elfogadni az EU eredet-megjelöléssel (Protection of Designation of Origin: PDO) 

és földrajzi jelzéssel (Protection of Geographic Indication: PGI) kapcsolatos követeléseit. 

Már az 1947. évi GATT-megállapodás megtiltotta a nem mezőgazdasági termékek 

exportszubvencióját, a mezőgazdasági termékekre azonban az 1990-es évek végén még 25 

tagország nyújtott exporttámogatást (az EU exporttámogatási lehetősége 14 milliárd dollárt 

tett ki). A WTO tárgyalásokon a tagországok többsége az exporttámogatások teljes 

felszámolását irányozták elő az export versenyképességét befolyásoló egyéb támogatási 

forma (az exporthitel, a hitelgarancia, az élelmiszersegély, az állami külkereskedelem) 

szabályozásának a szigorítása mellett. Az exporttámogatások megszüntetésében (2013 

végéig) sikerült is megállapodni. 

A belső támogatásokat sárga, kék és zöld dobozba sorolták. A sárga dobozba tartozó 

támogatások torzítják a kereskedelmet a legnagyobb, a zöld dobozos támogatások pedig a 

legkisebb mértékben. A sárga doboz tartalmazza a belső támogatáscsökkentési 

kötelezettség kalkulációjához szükséges összesített belső támogatottsági mutatót (Total 

Aggregate measurement of support: AMS). A kék dobozos támogatás is az AMS kalkuláció 

része csökkentési kötelezettségvállalás nélkül (ez természetesen a zöld dobozra is érvényes). 

A gyakorlatban eddig kevés országnak okozott gondot az AMS kötelezettség teljesítése, 

mert az Uruguay-i Forduló ideje alatt született számos kompromisszum megkönnyítette 

a kötelezettségvállalások teljesítését. 

A támogatási formák átcsoportosítása (sárga dobozból zöld dobozba) fontos lépés volt, 

de ennek ellenére a támogatások általános szintje – például a PSE mutató – nem csökkent 

megfelelő mértékben. Az új WTO forduló javaslatai a belső támogatások és a kék 

dobozos támogatások jelentős mértékű csökkentését (1999-2001. évi bázison 50%-os) 

irányozza elő 5 év alatt (a kék dobozos támogatások is az AMS kalkuláció részét képezik, 

habár az EU-ban a támogatások termeléstől való elválasztásával már nem releváns a kék 

dobozos támogatás). A fejlődő országokra azonban a belső támogatások 33 és a kék dobozos 

támogatások 40%-os csökkentése vonatkozna 10 év alatt.  

A zöld dobozos támogatások óriási hangsúlyt kaptak a WTO-megállapodás hatályba 

lépése óta (1995), ezért számos tagország a zöld dobozos támogatások erős korlátozását 

követeli az ilyen típusú támogatások növekedésének visszafogása érdekében. Ez 

természetesen érinti az új KAP-reform keretében bevezetésre kerülő termeléstől független 

támogatásokat is, ami a kék dobozos támogatások zöld dobozba történő átmentését 
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szolgálja (a KAP-reform által nyújtott opciók alapján tagállami hatáskörben a közvetlen 

támogatások egy része továbbra is a termeléshez kötődhet, ezért e támogatásokat a sárga 

dobozba kell sorolni).    

A tagországok jelentős része a de minimis támogatások 50%-os csökkentését (5-ről 

2,5%-ra) javasolja 5 év alatt. A fejlődő országokra továbbra is a 10%-os de minimis szint 

lenne érvényes, sőt lehetőséget kapnának a de minimis alapján a nem termékspecifikus 

támogatások beszámítására a negatív termékspecifikus AMS támogatásokba, a 

mezőgazdasági bruttó termelési érték 10%-a erejéig. Az EU a de minimis szint eltörlését 

javasolja a fejlett országokra vonatkozóan, mivel az egyes tagországoknak a támogatások 

csökkentési kötelezettségének kijátszására ad lehetőséget. Az USA azonban ragaszkodik a de 

minimis szint fenntartásához arra hivatkozva, hogy a kereskedelemre gyakorolt hatása igen 

csekély.  

A WTO-megállapodás egyértelműen hozzájárult a KAP reformjához. A külső 

tényezőkön túlmenően azonban elsősorban belső okok, mindenekelőtt az agrártermékek 

minőségével és élelmiszerbiztonságával kapcsolatos társadalmi aggályok is elősegítették a 

KAP reformjait.  

A Világkereskedelmi Szervezet 147 tagállama 2004. augusztus 1-jén 

kompromisszumot kötött a Dohai Forduló folytatása érdekében. A keretszerződés-tervezet 

szerint a belső támogatások jelenlegi felső határértékét a jelenlegi mérték 80 %-ára 

csökkentik. A nagyobb támogatást nyújtó tagországokban a kötelező csökkentés mértéke is 

nagyobb lesz, mint a kisebb támogatást nyújtó tagállamokban. A megállapodás érvénybe 

lépésének első évében a belső támogatás már 20 %-kal csökken. Az export 

versenyképességének növelése érdekében az exporttámogatások fokozatos, de teljes 

felszámolására kerül sor. Ide tartozik az exporthitel és a hitelgarancia, az élelmiszersegély és 

az állami külkereskedelmi vállalatok kérdésköre is.  Az importvámok jelentős mértékű 

csökkentése is célkitűzés, a magasabb vámokat nagyobb mértékben kell csökkenteni (svájci 

formula).  

A globális kereskedelem legnagyobb veszélye ma, hogy egyre nagyobb mértékben az 

USA nagy külkereskedelmi hiányának van kitéve, ami veszélyezteti a nemzetközi 

kereskedelem egyensúlyát és fenntarthatóságát. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Az 1947. évi GATT-megállapodás része volt-e a mezőgazdaság? 

2) Sorolja fel az Uruguay-i Forduló mezőgazdasági megállapodásának legfontosabb 

elemeit?  

3) Mi a „de minimis” támogatás lényege? 

4) A jelenlegi WTO tárgyalásokon a svájci vagy az Uruguay-i formulát alkalmazzák-e a 

támogatások csökkentésének meghatározásában? 

5) Milyen WTO megállapodás született az exporttámogatások csökkentése kérdésében? 

6) Azagrárkereskedelem liberalizációja szempontjából melyik támogatási forma a 

kedvezőbb és miért?  

7) Mit jelent a nemzetközi kereskedelem egyensúlya? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 
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1) A Uruguay-i Forduló mezőgazdasági megállapodása a bázisidőszakhoz (1986-1988) 

képest mennyivel csökkentette a vámszinteket, az exporttámogatásokat és a belső 

támogatásokat?  

2) A belső támogatások esetében mit jelent a sárga, kék és zöld dobozba sorolt 

támogatás? 

3) Keretszerződés-tervezetben (Dohai munkaprogram) a svájci vagy az Uruguay-i 

formula került előtérbe? 

4) Egyensúlyban van-e a nemzetközi kereskedelem az import és export alakulásának 

tükrében? 

5) Mit jelent a fenntartható globális kereskedelem?  

 

 

 

 

3. Többfunkciós mezőgazdaság 

 

 
Bevezetés 

Mivel az EU a jelenlegi WTO tárgyalásokon nagy hangsúlyt fektet a mezőgazdasági 

termelés többfunkciós jellegének elismertetésére és támogathatóságára, célszerű a nem 

kereskedelmi szempontok közül részletesen is foglalkozni a mezőgazdaság 

multifunkcionalitásának elemzésével. E fejezet a közjavak és piaci kudarc kérdésköre mellett 

a jövedelmezőség és piaci kudarc, valamint tranzakciós költségek összefüggését is tárgyalja. 

 

 

3.1. Nem kereskedelmi szempontok 

 

Ha a mezőgazdasági termelők olyan pozitív externáliákat vagy közjavakat 

állítanak elő, amelyeket a piac nem ismer el, akkor ezeket a támogatásokat nem kellene 

termelői támogatásnak tekinteni, hanem a társadalmilag optimális szinten biztosított 

közjavak és közszolgáltatások ellenében nyújtott díjazásnak. A „subsidy” és „support” 

angol szavak egyaránt támogatást jelentenek és nem tesznek különbséget abban a tekintetben, 

hogy anyagi vagy más jellegű javak előállításának támogatásáról van-e szó. Az EU 

terminológiája a „refund”, azaz visszatérítés kifejezést használja az exporttámogatás helyett, 

ami a belső piaci és világpiaci ár különbözetének a visszatérítésére utal. Sem a „subsidy”, 

sem a „support” vagy a „refund” szó nem foglalja magában a piac által el nem ismert 

társadalmi értéket képviselő közjavak (közszolgáltatások) díjazását.   

A gazdáktól gyakran díjazás nélkül is elvárták és elvárják a nem-termékjellegű 

kibocsátás biztosítását (pl. a farmon található gyalogutak, illetve ösvények használatának 

engedélyezése a lakosság számára az Egyesült Királyságban). Általában nem tartjuk szokatlan 

gyakorlatnak a közpénzek felhasználását a gépjárművek elsőbbségadási szabályainak 

érvényesítéséhez, de nem foglalkozunk a gyalogosok elsőbbségadásának érvényesítéséhez 

szükséges díjazással (az Egyesült Királyságban a farmernek ezt biztosítani kell a farmon).  

Az EU célja, hogy egyensúly legyen a kereskedelmi szempontok, azaz a piacra 

jutás, az exportverseny és a belső támogatások, valamint a nem kereskedelmi szempontok 

(pl. a multifunkcionalitás) között. Az EU alapvető érdeke a nem kereskedelmi szempontok 

alá sorolt programok – környezetvédelem, élelmiszerbiztonság és vidékfejlesztés – 
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támogathatósága, de ennek fejében egyetért a belső támogatások és exporttámogatások 

drasztikus csökkentésével. 

A mezőgazdaság nem csupán kereskedelmi termékeket termel, hanem 

multifunkcionális jellegű, így járulékos társadalmi javakat és szolgáltatásokat is előállít. Az 

EU a WTO Doha-i Fordulója során a mezőgazdasági termelés multifunkcionális jellegének 

elismertetésére, és a multifunkcionális célok elérését szolgáló kormányzati 

beavatkozások korlátlan támogathatóságára törekszik. A nem kereskedelmi szempontok 

(Non-Trade Concerns: NTC) keretében született EU javaslat – a mezőgazdaság sokfunkciós 

szerepe, a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság, a megfelelő állattartási technológiák 

alkalmazása, a vidék foglalkoztatási erejének megőrzése – Magyarország számára is 

hasznos elemeket tartalmaz. Kiemelt támogatást igényel a mezőgazdaság többfunkciós 

(multifunkcionális) szerepe, ami hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, a 

környezetvédelemhez, a vidéki területek életképességének megőrzéséhez és a vidéki 

szegénység csökkentéséhez. A környezetvédelem egyébként is fontos társadalmi szempont. A 

multifunkcionális mezőgazdaság másik jellemzője a vidéki területek életképességének 

fenntartása és a szegénység enyhítése (Popp, 2003).  

Ezek az intézkedések egyrészt megkövetelik az átláthatóságot, másrészt nem 

torzíthatják a termelést és a kereskedelmet. Új-Zéland egyetért a multifunkcionalitásra 

vonatkozó elképzelésekkel, de azokat nem olyan támogatási feltételek mellett tartja 

megvalósíthatónak, mint azt az EU-ban sokan vallják. 

A WTO tagországok az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése esetében alkalmazhatják 

az elővigyázatosság elvét, ha az intézkedés nem diszkriminatív, nem jelent burkolt 

kereskedelmi korlátozást és az intézkedés hatása arányos az élelmiszerbiztonság 

kockázatával.  Egyes WTO tagországok az elővigyázatosság elvét eleve diszkriminatív 

beavatkozásnak tekintik, ezért az EU szerint ki kell dolgozni az elővigyázatosság elvének 

alkalmazási feltételeit. A világ számos régiójában fellelhető járványos állatbetegségekre és a 

globalizált élelmiszeralapanyag-kereskedelemre való tekintettel az elővigyázatossági elv 

rugalmas alkalmazását – különösen a járvánnyal sújtott országok és régiók esetében – az 

EU fontosnak tartja. Említést érdemel az is, hogy az állatjólét (animal welfare) 

érvényesítésére irányuló intézkedéseknek való megfelelés jelentős diszkriminációra is 

lehetőséget ad a piaci konkurenciaharcban. Így például Ausztrália felvetése szerint 

visszatetsző, hogy Franciaországban tömik a libákat, Spanyolországban ölik a bikákat, 

Hollandiában egész baromfitelepeket számolnak fel állategészségügyi problémák miatt. Ebből 

következik, hogy az EU célja nem lehet más, mint az állatjóléti és az állategészségügyi 

intézkedések költségeit zöld dobozos támogatásként elismertetni.  

Az EU prioritásai közé tartozik az is, hogy a piacra jutási lehetőségek bővítésével 

együtt tisztességes versenyhelyzetet kell teremteni azoknak a termékeknek, amelyek 

minősége és hírneve földrajzi származási helyükhöz és hagyományos gyártási eljárásukhoz 

kapcsolódik. Ehhez megfelelő rendelkezések szükségesek annak érdekében, hogy azok 

hatékony garanciát nyújtsanak az agrártermékek és élelmiszerek nevével kapcsolatos 

visszaélések ellen a származási hely feltüntetésével, illetve megjelölésével. 

 

 

3.2. Agrárpolitika és multifunkcionalitás 

 

Az agrárpolitika céljait alapvetően két kategóriába sorolhatjuk: az egyik 

kategóriába tartozik az egyenlő elbánás (méltányosság) vagy jövedelemelosztás 

problémája, a másik a piaci mechanizmusból származó piaci kudarc korrekcióját helyezi 
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előtérbe. Az első kategória a mezőgazdasági háztartások jövedelemhelyzetével függ össze, 

míg a piaci kudarc esetében olyan társadalmi kérdésekről (környezetvédelem, talaj- és 

vízgazdálkodás, élelmiszerbiztonság, élelmezésbiztonság, stb.) van szó, amelyek esetében a 

piac nem tudja a társadalom által elvárt eredményt biztosítani. 

Az emberi élethez szükséges és adott esetben nélkülözhetetlen nem-termékjellegű 

kibocsátásokat szokás összefoglalóan közjavaknak, illetve közszolgáltatásoknak nevezni. 

Ezeknek a közjavaknak az értékét a piac általában nem méri, a társadalom tehát nem 

fizeti meg, annak ellenére, hogy valódi gazdasági értékük van. Többek között ezt hívják 

piaci kudarcnak (market failure). A közjavak (és a pozitív externális hatások) értékelése 

viszont meghatározó jelentőségű a vidékfejlesztés szempontjából a piaci kudarc esetén 

szükséges állami beavatkozás mértékének a megállapításához. A multifunkcionális 

mezőgazdaság elemzésénél további lényeges szempont, hogy mennyiben választható el a 

mezőgazdasági termelés a leggyakrabban emlegetett, azaz legfontosabbnak tartott nem-

termékjellegű kibocsátásoktól.  

A gazdaságpolitika (és agrárpolitika) középpontjában gyakran áll a méltányosság és 

hatékonyság közötti átváltási viszony. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb mértékű méltányosság 

érdekében a hatékonyság egy bizonyos részét fel kell adni. Kérdésként merül fel, hogy a 

hatékonyság mekkora csökkenését érdemes vállalni az egyenlőtlenség csökkenéséért. A 

gazdaságpolitikai viták hátterében az húzódik meg, hogy a társadalomban az 

egyenlőtlenség vagy a hatékonyság játszik-e fontosabb szerepet. Általános nézet, hogy a 

hatékonyságra, azaz a nemzeti jövedelem maximalizálására kell törekedni, mert így 

összességében mindenki több mindenhez juthat hozzá. Adott körülmények között (pl. egy 

gazdaságpolitikai program eredményeképpen a gazdagok és szegények helyzete rosszabbodik, 

a középosztály helyzete pedig javul a nemzeti jövedelem növekedése mellett), azonban ez is 

félrevezető lehet, mivel nehéz eldönteni, hogy az egyenlőtlenség és hatékonyság növekszik-e 

vagy csökken (Stiglitz, 2000).  

A mezőgazdasági háztartások jövedelmének megőrzése és támogatása a legtöbb 

OECD tagországban elfogadott elvnek tekinthető. Ez egyrészt politikai állásfoglalásban 

nyilvánul meg, másrészt erről tanúskodik a mezőgazdasági jövedelemhelyzet javítását célzó 

támogatási programok több évtizedes múltja is. A piaci zavarra hivatkozva akkor avatkozik 

be az állam, ha a piaci jelzések önmagukban nem teszik lehetővé az optimális termelési és 

fogyasztási szerkezet kialakulását. Az állami beavatkozást a leggyakrabban az externáliak 

és közjavak létezésével indokolják, vagyis piaci kudarccal.  

Az externália alaptermészete, hogy az egyik szereplő döntésének (a termelésben, 

fogyasztásban és adásvételben) mellékhatásai a másik szereplő érdekébe ütköznek. Például a 

gazdaságok túl sok nitrogént és növényvédő szert használnak fel (negatív externália) vagy 

termékfölösleget állítanak elő. Ugyanakkor a gazdaságok hozzájárulhatnak a 

környezetvédelemhez és esztétikához egyaránt (pozitív externália). Ezekben az esetekben 

előfordul, hogy a piaci viszonyok alapján a kibocsátás nem hatékony, mert a piac nem téríti 

meg az externáliák (nem-termékjellegű kibocsátás) költségeit vagy nem kompenzálja az 

externáliák által képviselt társadalmi hasznot. 

A multifunkcionalitás évek óta napirenden tartott téma, ugyanis az OECD 

tagországok mezőgazdasági minisztereinek 1998. március 5-6-ai ülésén elismerték, hogy a 

mezőgazdaság elsődleges funkcióján – élelmiszertermelés és ipari nyersanyagok (pl. 

rostnövények) előállítása – felül hozzájárul a tájvédelemhez, a környezetvédelemhez, a 

megújítható természeti erőforrások előállításához, a biodiverzitás megőrzéséhez, 

valamint a vidék társadalmi-gazdasági életképességének fenntartásához. Ezeket az 

értékeket, javakat és szolgáltatásokat nem-termékjellegű kibocsátásnak (non-commodity 
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output) nevezik. Ugyanakkor a mezőgazdasági miniszterek hangsúlyozták a piacorientált 

agrártermelés és a multilaterális kereskedelmi rendszer elsődleges szerepét. Ez azt is jelenti, 

hogy a multifunkcionális (sokfeladatú) mezőgazdasági termelés nem fejthet ki termelés- 

és kereskedelemtorzító hatást, ráadásul a mezőgazdasági termelési támogatások és a 

kereskedelmi korlátok csökkentése az erőforrások hatékonyabb felhasználását eredményezi 

nemzetgazdasági szinten (Pareto-javulás). 

A hagyományos agrárpolitika termelésorientált, a multifunkcionalitás viszont a 

természeti erőforrásokra összpontosít. Az utóbbi években a nem kereskedelemi 

szempontok tárháza bővült, ezek a multifunkcionalitás gyűjtőfogalom mellett magukban 

foglalják a belföldi élelmezésbiztonságot, az élelmiszerbiztonságot és 

élelmiszerminőséget, valamint az állatjólétet és vidékfejlesztést is. A vidéki területek 

népességmegtartó erejének ösztönzését szolgálja a belföldi élelmezésbiztonság megteremtése, 

vagy a mezőgazdasági tevékenység meghatározott szintű fenntartása. Ezek a szempontok 

közvetlenül a létező piacok működésének hatékonyságával függnek össze, tehát nem a piac 

hiányáról, illetve piaci kudarcról van szó, ezért ezek nem tartoznak a tiszta közjavak közé. A 

közjavak ezzel szemben magukban hordozzák a piaci kudarc lehetőségét. A nem 

kereskedelmi szempontok két kategóriája (közjavak és egyéb) közötti kapcsolat abban 

mutatkozik meg, hogy mindkét kategóriát befolyásolhatja a szabad(abb) nemzetközi 

kereskedelem belföldi mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatása.  

A multifunkcionalitással és a szabad kereskedelemmel összefüggő vitákban két irány 

figyelhető meg. Egyes vélemények szerint a multifunkcionalitással kapcsolatos 

támogatások torzítják a szabad kereskedelmet, mások szerint a szabad kereskedelem 

veszélyezteti a közjavak előállítását. A drágán termelő és magas támogatottságú országok a 

mezőgazdasági támogatások folytatásában látják a közjavak biztosítását. Az olcsón termelő 

országok azzal érvelnek, hogy a támogatások (a termék-specifikus támogatások) segítségével 

a közjavak nem állíthatók elő optimális szinten.  

A WTO-megállapodás hivatkozik a nem kereskedelmi szempontokra (non trade 

concerns) az élelmezésbiztonság és környezetvédelem figyelembe vételével. A WTO-

megállapodás arra is kitér, hogy a fejlett tagországok tartózkodjanak olyan intézkedések 

bevezetésétől, amelyek negatív hatást fejtenek ki a legszegényebb és nettó élelmiszerimportőr 

fejlődő országok reformjaira. Számos támogatás (zöld dobozos) nem kereskedelemi 

szempontok alapján nyújtanak. Így például a közraktározás és a belföldi élelmiszersegély 

az élelmezésbiztonságot szolgálja, a közvetlen jövedelemtámogatás, a jövedelemgarancia 

biztosítási díjának támogatása (pl. Kanada) és az elemi károk térítése pedig közvetetten a 

vidékfejlesztéshez kapcsolódik. A vidékfejlesztést ösztönzi a beruházási és regionális 

támogatás is. A környezetvédelmi támogatások úgyszintén a zöld dobozba tartoznak. 

Az élelmezésbiztonságra való törekvés nem akadályozhatja az 

agrárkereskedelem liberalizálását. A fejlődő országok számára a legnagyobb kérdés, hogy 

a fejlett tagországok támogatást nyújtanak-e a fejlődő országok számára a szabad(abb) 

kereskedelmi környezethez való alkalmazkodás elősegítéséhez, és hogy a nettó 

élelmiszerexportőr országok megbízható partnerek lesznek-e a fejlődő országok élelmiszer 

iránti keresletének a kielégítésében. A nettó élelmiszerimportőr fejlődő országok 

elsősorban az élelmezésbiztonság veszélyére hívják fel a figyelmet. A gazdag országok 

megengedhetik maguknak az élelmiszerimportot, legfeljebb ezen országok hátrányos helyzetű 

fogyasztóinak jelenthet gondot az élelmiszer megvásárlása. A fő kérdés, hogy a gazdag 

országok vajon szubvencionálhatják-e a belföldi termelést az önellátás bizonyos szintjének 

fenntartása érdekében, és ha igen, akkor milyen formában történjen a támogatás nyújtása. 
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Az állatjólét nem kapcsolódik szorosan a közjavak (közszolgáltatás) fogalmához. 

Az állattartás módja, illetve színvonala valószínűleg nem vagy csak kis mértékben 

befolyásolja az állati termékek minőségét, de morális és etikai szempontból az állati 

termékeket fogyasztók, és nem fogyasztók közérzetére egyaránt hatást gyakorol. 

A vidékfejlesztés nem kereskedelmi szempont alapján történő támogatása azon a 

feltételezésen alapszik, hogy a vidéki gazdaság meghatározó része a mezőgazdaság. A 

legtöbb fejlett országban a mezőgazdaság a GDP és az összes foglalkoztatottak 

viszonylag kis hányadát képviseli. Ha az agrobusiness (inputellátó ipar, mezőgazdaság, 

disztribúció) jelentőségét vesszük figyelembe, akkor már jóval magasabb a nemzeti 

jövedelem és a foglalkoztatottság aránya. Az USA-ban az agrobusiness képviseli a nemzeti 

jövedelem mintegy 12 és az aktív népesség 16%-át, az agrobusiness által foglalkoztatottak 

több mint kétharmada azonban városban lakik. Ez azért sem meglepő, mert az OECD 

kimutatása szerint az agrobusinessben foglalkoztatottak aránya a vidéki régiókban is ritkán 

haladja meg a 20%-ot. A mezőgazdasági háztartási jövedelem egyre nagyobb hányada 

nem mezőgazdasági tevékenységből származik. Központi kérdés a nem mezőgazdasági 

tevékenység bővítése a vidéki régiókban, amit hátráltat a vidéki népesség új technológiához 

(pl. Internet) való hozzáférésének nehézsége. A mezőgazdaságnak vidéken elsősorban a 

fejlődő országokban van fontos szerepe, ezért jelentős következményekkel járhat, ha 
ezekben az országokban a kereskedelem liberalizálásával csökken az agrártermelés 

(Popp, 2004). 

A mezőgazdaság nem-termékjellegű kibocsátásánál figyelembe kell venni a 

mezőgazdaságnak a piac által el nem ismert társadalmi értékeit. A multifunkcionalitás 

jelentőségének meghatározásához szükség van a nem-termékjellegű és termékjellegű 

kibocsátás összehasonlító elemzésére, annak ellenére, hogy nehéz és bonyolult feladat a nem-

termékjellegű kibocsátás értékelése, vagy az inputok nem-termékjellegű kibocsátásra 

gyakorolt hatásának a meghatározása.  

A multifunkcionalitással kapcsolatos viták során gyakran azt feltételezik, hogy a 

mezőgazdaság a termékek előállításával egyenes arányban biztosítja a multifunkcionális 

szolgáltatásokat. Ebből az következne, hogy a kereskedelem liberalizálásával csökkenő 

termék kibocsátás következtében a nem-termékjellegű kibocsátás és a társadalmi jólét is 

csökkenne. A fentebb bemutatott példák azonban azt bizonyítják, hogy nem vagy csak ritkán 

állapítható meg egyenes arány a termékjellegű és nem-termékjellegű kibocsátások között. A 

mezőgazdasághoz kapcsolódó közjavak és közszolgáltatások kibocsátását a felhasznált 

inputok és előállított outputok kombinációja és az árak egymáshoz viszonyított aránya 

befolyásolja. A közjavak szolgáltatását tehát sokkal inkább a földhasználat, mint a 

mezőgazdasági tevékenység vagy az agrárpolitika határozza meg. A hagyományos 

agrárpolitika ár-, jövedelem- és termékspecifikus támogatásai csak esetlegesen járulnak hozzá 

a környezetvédelemhez és a közjavak előállításához. Az USA-ban például az agrár-

környezetvédelmi program (Conservation Reserve Program: CRP) is sokkal inkább a 

jövedelemtámogatási célokat (és a mezőgazdasági költségvetés tervezhetőségét, ellenőrzését), 

mint a környezetvédelmet szolgálja (Popp, 2002). 

Kérdés, hogy melyik gazdálkodó a leghatékonyabb a nem-termékjellegű kibocsátás 

(non-commodity output) létrehozásában, illetve, hogy ezek a nem-termékjellegű kibocsátások 

mennyiben tekinthetők közjavaknak. Mindezek figyelembe vételével lehet megállapítani, 

hogy mely nem-termékjellegű kibocsátások tekinthetők közjavaknak, mert ez alapján 

dönthető el a leghatékonyabb beavatkozás és finanszírozás (piaci vagy állami) jellege. A 

multifunkcionális mezőgazdasági termelés támogatásánál felmerülő adminisztratív költségek 
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(tranzakciós költségek) is befolyásolhatják a különböző szabályozási lehetőségek 

megválasztását. 

 

 
3.3. A kapcsolat erőssége a mezőgazdaság termelési és egyéb funkciói között 

 

Először is meg kell vizsgálni, hogy mennyiben válaszható el a termelés a nem- 

termékjellegű kibocsátástól, illetve milyen szoros a kapcsolat a mezőgazdasági termelés és 

a nem-termékjellegű kibocsátás között. Gyenge kapcsolat figyelhető meg néhány olyan 

nem-termékjellegű kibocsátás vonatkozásában, amelyeket a mezőgazdaság 

(multi)funkciójához sorolnak. Ebbe a körbe tartozik a vidéki kulturális érték és vidéki 

örökség megőrzése, valamint a mezőgazdasági foglalkoztatás. Ha a kapcsolat erős, akkor 

a nem-termékjellegű kibocsátás aligha függ a termelés szintjétől, sokkal inkább maga a 

termelési tevékenység fenntartása (például Japánban a rizstermesztésnél a csatornarendszer 

fenntartása árvízvédelem céljából) vagy a termelési tényezők használata (föld, állat) játszik 

meghatározó szerepet. Ebben az esetben a nem-termékjellegű kibocsátás a termelési 

tevékenység valamilyen szintű folytatásának és nem a termelés intenzitásának a 

függvénye. Egyenes arányú (lineáris) kapcsolat (egységnyi mezőgazdasági termelési 

kibocsátáshoz egységnyi nem- termékjellegű kibocsátás tartozik) szélsőséges esetnek 

tekinthető, ami a gyakorlatban nem fordul elő, még az élelmezésbiztonság tekintetében sem. 

A meghatározott szintű termékjellegű output nem biztosítja szükségszerűen a 

nem-termékjellegű kibocsátás kívánatos mennyiségét és minőségét. Például a 

tejtermeléshez a legeltetés (a legeltetés jelenti a tájképet) fenntartása érdekében nyújtott 

ártámogatás a táj pusztulását is előidézheti, ha a tejtermelők intenzív legeltetésre 

(takarmányozásra) alapozott tejtermelésre állnak át (3.1. ábra).  
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A közvetett kapcsolat nem „állandó”, mert az a termelési mód függvénye 
 



53 

T e rm é k -

k ib o c sá tá s  

(p l .te j )

T e rm e lé s i  m ó d

A

F e l n e m  o s z th a tó  

in p u to k  (p l .  le g e lő  

te h e n e k )

N e m  á lla n d ó  (k a p c so la t)  

F e l n e m  o s z th a tó  

in p u to k

(p l.  in te n z ív e n  

ta k a rm á n y o z o tt 

te h e n e k )

T e rm e lé s i  m ó d  

B

N T K  m a g a s  

s z in te n

(p l .  tá jk é p )

N T K  n in c s  v a g y  

a la c so n y  s z in tű   

 

3.1. ábra: Közvetett kapcsolat a termékkibocsátás és nem termékjellegű kibocsátás 

(NTK) között 
Forrás: OECD (2003) 

Az input és output között fennálló állandó (fix) kapcsolat esetében nem folyik 

verseny a fel nem osztható inputért. A fenti példából láthatjuk, hogy ha a legelőn található 

tehénlétszám és a tejtermelés között állandó kapcsolatot feltételezünk, akkor hatékony a 

tejtermelés. Ez a gyakorlatban általában nem fordul elő, mert a gazdálkodóknak adott 

termelési szint eléréséhez számos lehetősége van az inputok kombinációjára. A lehetőségek a 

termelés színvonalától, nagyságától és szerkezetétől, a környezet feltételeitől, a rendelkezésre 

álló technológia színvonalától és a termeléshez kötött feltételektől függnek. A technológia 

fejlődése is bővíti az inputok technikai helyettesíthetőségét.  

A mezőgazdaságban a pozitív externáliák gyakran sajátos helyeket, helyszíneket 

(tájakat) és régiókat érintenek. A gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy a pozitív externáliák 

az adott országban az összes mezőgazdasági termeléshez, vagy művelés alatt álló 

földterülethez kapcsolódnak. Az agrártermelés intenzitásával összefüggő negatív 

externáliák sem hagyhatók figyelmen kívül, mert a termelési intenzitás fokozásával 

emelkedik a negatív externális hatás (környezetszennyezés, tájpusztulás, élővilág és 

biodiverzitás elvesztése) is. 

A nem-termékjellegű kibocsátás kapcsolt terméknek (joint production) tekinthető, 

ha technikai szempontból egymástól függ két vagy több output előállítása. Eredetileg a 

kapcsolt termék csak az egymástól elválaszthatatlan outputokra vonatkozott (pl. gyapjú és 

juhhús, búza és szalma, szójaliszt és szójaolaj). Az outputok közötti kapcsolatot befolyásolja, 

hogy milyen függőségi viszony alakul ki a szóban forgó termékek termelési eljárásában, vagy 

mennyiben versenyeznek egymással a gazdaság szintjén felhasználásra kerülő inputokért. A 

gazdaság összességében tehát több terméket állít elő, ha a termékek közös termelése olcsóbb, 

mintha külön-külön állítanák elő azokat. Kapcsolt termékeknél az outputok kínálata vagy 

az inputok iránti kereslet másként reagál a relatív árváltozásokra, mint amikor az 

outputokat külön-külön állítják elő. Ha a felhasznált input felosztható az egyes 

outputokra, akkor elkülöníthető az egyes outputok funkciója. Ha viszont elkülöníthetők 

az előállított outputok, akkor különböző inputigényről és inputfelhasználásról van szó.  

A kapcsolt termelés mindenre kihat a mezőgazdaságban, mert az egyes inputok iránti 

keresletet más inputok árai is befolyásolják. Sokkal jelentősebb a multifunkcionalitás 
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elemzése szempontjából, ha az inputok nem oszthatók fel az outputokra, mert akkor az 

outputok a kínálatra gyakorolt keresztár-hatás miatt kölcsönösen függnek egymástól. A 

fel nem osztható input és nem-termékjellegű kibocsátás között háromféle kapcsolat, 

illetve kapcsoltság (jointness) létezik: az állandó fel nem osztható input, a változó fel nem 

osztható input csökkenő megtérülés mellett, és a változó fel nem osztható input nem 

csökkenő megtérülés mellett (3.1. táblázat). 

Elemezzünk két termék- és két nem-termékjellegű kibocsátást (a tájképet, mint pozitív 

környezeti elemet és a szennyezést, mint negatív környezeti externáliát). Tételezzük fel a 

következőket. Minden terméket két input (föld és egy vásárolt input) felhasználásával állítunk 

elő.  A szennyezés csak az 1. számú termék előállításához vásárolt inputhoz kapcsolódik. A 

szennyezés mértéke exponenciálisan nő a vásárolt input felhasználásával, de a szennyezés 

csökken, ha az 1. számú termék előállítása egyre inkább földintenzív irányba mozdul el 

(nagyobb földterületen termelik). Például a műtrágya felhasználásánál a nitrát (szennyezés) 
bemosódhat a talajvízbe. Ha változatlan nagyságú területen több műtrágyát használunk fel, 

akkor nő a nitrátszennyezés veszélye. Ha viszont a változatlan mennyiségű műtrágyát egyre 

nagyobb földterületen terítjük, akkor csökken a nitrát kilúgozás lehetősége. Ebben az esetben 

a szennyezés és az 1. számú termék előállítása (egymástól elválaszthatatlan) kapcsolt  

3.1. táblázat: Kapcsolat a nem-termékjellegű kibocsátás és a fel nem osztható  

input között 

 
Nem-termékjellegű 

kibocsátás 

Erőforrás Közös, állandó és fel nem 

osztható inputok 

Közös, változó és fel nem 

osztható input  

1. Állandó inputhoz 

kapcsolódik (elsősorban) 

   

Árvízvédelem föld 
A gátak karbantartása  

(pl. munkaerő és gép) 

 

Vízellátás szabályozása föld Öntözővíz használata  

2. Változó inputhoz 

kapcsolódik csökkenő 

megtérülés mellett 

   

 

Legeltetéses tejtermelés 

 

föld 
 

Legelő, sövények 

karbantartása 

 

Tehenek tartása 

 

A tehénlétszám 

kapcsolódik a táj élvezeti 

értékéhez. Meghatározott 

létszám alatt elérhető a 

kívánatos tájkép. 

Meghatározott 

tehénlétszám felett 

azonban csökken a tájkép 

élvezeti értéke. 

 

Búzatábla, mint tájkép 

 

föld 

  

A búzatábla fenntartása 

 

A hektáronkénti tőszám 

(növénysűrűség) 

meghatározhatja a tájkép 

értékét. A gyakorlatban 

nincs bizonyíték arra, 

hogy a növénysűrűség 

komoly mértékben 

befolyásolja a tájkép 

élvezeti értékét. 
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3. Változó inputhoz 

kapcsolódik, nem 

csökkenő megtérülés 

mellett 

  

 

 

Pozitív hatást fejt ki az 

agrárfoglalkoztatásra 

   

Munka 

 

A kézimunka-igényes 

termelés összefügg a 

mezőgazdasági 

foglalkoztatottak 

létszámával. 

Forrás: OECD (2001c) 

termelésnek tekinthető, mert a vásárolt input nem osztható fel az előidézett szennyezés (nem-

termékjellegű kibocsátás) és 1. számú termék előállítása között. Ez azt jelenti, hogy lehetetlen 

megállapítani, hogy a vásárolt input mennyiben járul hozzá az 1. számú termék és a 

szennyezés kibocsátásához. A vásárolt input azonban felosztható az 1. és 2. számú termék 

között.  

 

A tájkép jelentősége nő a mezőgazdasági termelésre használt földterület növelésével, 

de csökkenő mértékben. A föld, mint input felosztható az 1. és 2. számú termékre, de nem 

osztható fel a két termék és a tájkép között. A tájkép szempontjából azonban kapcsolt 

termelésről (joint production) van szó. A termékjellegű kibocsátás növekedéséhez szükséges 

pótlólagos inputráfordítással a nem-termékjellegű kibocsátás is nő, de nem ugyanolyan 

mértékben, mint a termékjellegű output. Ez a lényege az inputok felhasználásának a kapcsolt 

termékek előállításában. 

Míg az 1. számú termék kibocsátása a profit maximalizálása érdekében emelkedik, 

addig a szennyezés nagyobb mértékben nő. A két termékjellegű output technikailag kiegészíti 

egymást (itt komplementaritásról van szó), de mivel a környezet állapotának romlásával jár a 

szennyezés előidézése, az 1. számú termék és a környezet állapota technikailag versenyeznek 

egymással. Ha mindkét termék (1. és 2. számú termék) előállítása emelkedik, akkor a 

termékkibocsátáshoz képest kisebb mértékben nő a tájkép élvezete, technikailag tehát ki is 

egészítik egymást. 

Az elemzés szerint technikai szempontból függ egymástól a kapcsolt termékjellegű 

és nem-termékjellegű kibocsátás, gazdasági szempontból azonban csak az árakon 

keresztül létezik függőségi viszony közöttük. A kapcsolt outputok egymástól való 

gazdasági függősége az egyetlen közös nevező, amely alapján összehasonlítható a 

termékjellegű és nem-termékjellegű outputok előállításához kapcsolódó agrárpolitika. 

Gazdasági szempontból egymástól független mezőgazdasági javakról beszélünk abban az 

esetben, ha kínálatukat csak saját árváltozásuk, de nem más javak árváltozása határozza meg. 

Három eset fordulhat elő: gazdasági szempontból egymással versenyző, egymástól független 

és egymást kiegészítő javakról beszélhetünk. 

A nem-termékjellegű kibocsátás társadalmi értékeit és költségeit is figyelembe 
kellene venni a gazdálkodó döntéseinél. Mindez azt bizonyítja, hogy gazdasági szempontból 

egymásra hatással vannak a termékjellegű és nem-termékjellegű kapcsolt termékek. Ha a 

nem-termékjellegű kibocsátásoknál a támogatás és adóztatás (negatív externália) különbözetét 

tekintjük árnak, akkor összehasonlíthatjuk a közvetlen beavatkozás hatását a nem-

termékjellegű kibocsátás szintjére a hagyományos támogatási politika közvetett hatásával.  
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Az agrárpolitikában fontos tényező, hogy technológiai és gazdasági kölcsönhatások 

figyelhetők meg a termékjellegű- és nem-termékjellegű kibocsátások között. A két 

termékjellegű kibocsátás gazdasági szempontból versenyez egymással, míg a tájkép 

élvezetének nyújtása és a szennyezés gazdasági szempontból kiegészíti az 1. számú termék 

előállítását. A szennyezés gazdaságilag független a 2. számú termék előállításától, 

ugyanakkor a tájkép és a 2. számú termék gazdasági szempontból kiegészítik egymást. A két 

nem-termékjellegű kibocsátás gazdaságilag szintén kiegészíti egymást. Mivel a 

környezetszennyezés nő a szennyezés szintjének emelkedésével, a szennyezési adó 

tulajdonképpen negatív ár. Így a két nem-termékjellegű kibocsátás kiegészítéséből származó 

kereszthatás inkább negatív, mint pozitív.  Mivel a környezet állapota javul a szennyezés 

csökkenésével, az 1. számú termék és a környezet gazdaságilag versenyeznek egymással.  

 

 

3.4. Közjavak  

 

Közjavakról (public goods) akkor beszélünk, ha az egyik piaci szereplő 

fogyasztása nem csökkenti a többi szereplő számára rendelkezésre álló javak 

mennyiségét. A magánjavakat (private goods) másokat kizárva kizárólagosan 

fogyasztják el (pl. búza), a közjavak (pl. tiszta levegő, kellemes táj) ezzel szemben 

korlátlan mértékben fogyaszthatók és fogyasztásukból nem zárható ki senki. A piac adott 

esetben nem termel elegendő közjavakat, mert a fogyasztó nem hajlandó fizetni értük, 

ráadásul a termelőt sem ösztönzik ezek előállítására. Néhány esetben a közjavakat nem lehet 

elválasztani a termeléstől, mégis externáliáról és magántermelésről van szó. A vidéki 

térségekben folytatott gazdálkodással lehet közjavakat szolgáltatni a magánjavak 

termelésének növelése nélkül. Az államnak ugyanis lehetősége van támogatást nyújtani a 

kellemes vidéki táj karbantartásáért, illetve megőrzéséért termékfölöslegek előállítása (és a 

kereskedelem torzítása) nélkül. 

Nem állíthatjuk, hogy a termeléssel szoros kapcsolatot vagy piaci kudarcot mutató 

valamennyi nem-termékjellegű kibocsátás a közjavakhoz tartozik. Ha a közjavak mérhető 

használati értékkel rendelkeznek, illetve térben korlátozottak, piaci megoldás is kínálkozik a 

nem-termékjellegű kibocsátás finanszírozására. Ilyen lehetőséget kínál a költségtérítés 

(belépődíj), a közjavakhoz történő hozzáférés korlátozása (kizárás) vagy az önkéntes 

hozzájárulás. A használati értékkel nem vagy alig rendelkező nem-termékjellegű 

kibocsátás esetében egyértelmű közjavakról van szó, azaz az állam valamilyen szintű 

közvetlen beavatkozására (állami támogatásra) többnyire szükség van. 

Általánosságban elmondható, hogy nincs átfogó ismeretünk arról, hogy a 

mezőgazdaság mekkora mennyiségben nyújt közjavakat és ezek a közjavak milyen 

mértékben tekinthetők a nettó pozitív vagy nettó negatív externáliák forrásának. Az erre 

irányuló kutatások figyelembevételével megállapítható, hogy nagyon bonyolult elvégezni a 

kormányzati beavatkozások költség-haszon elemzését, vagy összehasonlítani a különböző 

agrárpolitikai és nem agrárpolitikai beavatkozások hatékonyságát. 

A környezet esetében elmondható, hogy a mezőgazdaság sok pozitív és negatív 

externália forrása, különösen a föld, víz és biodiverzitás tekintetében. Az elmúlt 10-15 évet 

vizsgálva vegyes képet mutat a mezőgazdaság környezetvédelmi teljesítménye. Sok régióban 

és országban viszonylag komoly mértékű a víz szennyeződése (nitrogén műtrágya, 

növényvédő szer), a talajerózió és a vízforrások kimerülése. Az utóbbi években javult az 

élővilág állapota, a tájvédelem és csökkent a mezőgazdaság által kibocsátott üvegházhatású 

gázok mennyisége. A legjelentősebb előrehaladást a legszigorúbb környezetvédelmi 

előírásokat alkalmazó országokban, illetve régiókban tapasztalhatjuk. Mivel gyakran 
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helyi követelmények teljesítéséről van szó, nem lehet egyértelmű kapcsolatot felfedezni a 

mezőgazdasági támogatások és a környezetvédelem között, de az agrárpolitikai reform 

során több forrást kellene biztosítani a már bizonyítottan közvetlen hasznot hozó 

környezetvédelmi előírások teljesítéséhez.  

A mezőgazdaság a kellemes tájkép látványa mellett egyéb szélesebb körű 
közjavakat is előállít. A szóban forgó közjavak nyújtása nem függ a termelés méretétől. 

Gyakran éppen a termékek zömét előállító farmok nem nyújtják a kívánt tájképet és vidéket. 

Mivel ezeknek a közjavaknak a tulajdonságait helyi szinten lehet értelmezni 

(meghatározni), a megfelelő mértékű beavatkozás is eltérő lehet a különböző régiókban, 

országos szintű beavatkozásra pedig ritkán van szükség, és nem is jelentene hatékony 

megoldást (meghatározott régiókat érintő nemzeti programra viszont szükség lehet). Hasonló 

megítélés alá esik a mezőgazdaság vidéki gazdaságra kifejtett hatása is. A mezőgazdaság 

központi szerepet játszhat egyéb tevékenységek és a foglalkoztatottság tekintetében. A 

mezőgazdaság forrásainak is van alternatív költsége (opportunity cost), ezek 

felhasználásával más gazdasági tevékenység is képes lehet ugyanekkora hasznot hozni. A 

helyi kezdeményezések (például az infrastruktúra fejlesztése) azonban még az állami 

támogatási eszközöknél is fontosabb szerepet játszhatnak. 

A közjavak és magánjavak természetéből fakadó megkülönböztetés tehát nem 

feltétlenül indok az állami beavatkozásra. Bizonyos esetekben mégis jogos lehet a 

meghatározott mértékű állami beavatkozás. Az állami beavatkozás mindig pénzbe kerül és 

nincs értelme a beavatkozásnak abban az esetben, ha a költségek meghaladják a potenciális 

haszon értékét (amennyiben ez mérhető).  

 

 

3.5. Piaci kudarc 

 

A mezőgazdaságról azt vallják, hogy sokkal jobban ki van téve piaci kudarcnak, 

mint egyéb nemzetgazdasági szektorok. A mezőgazdasági tevékenységhez közjavak és 

externáliák is társulnak, amelyek többsége a környezetvédelemhez kapcsolódik, de egy része 

a kulturális értékekhez (kellemes tájkép) tartozik. Ha ezen a területen a piaci kudarchoz 

közeli állapot lép fel, akkor indokolt lehet a kormányzati beavatkozás. 

Érdekes helyzet alakul ki például akkor, ha a nemzetközi kereskedelem 

liberalizálásának eredményeként csökkennek a hazai termékek árai, és importból elégítik ki a 

hazai keresletet. Ebben az esetben a drága (támogatott) termelés megszüntetéséből és a 

negatív externáliák csökkenéséből adódó magtakarításokat kell szembeállítani a nem-

termékjellegű kibocsátás esetleges veszteségeivel. Negatív hatást fejthet ki a termelés feladása 

vagy olyan termékek előállítása, amelyek nem vagy kevésbé kapcsolódnak a nem-

termékjellegű kibocsátáshoz, habár a földhasználat megváltoztatása pozitív hatást is 

előidézhet a gazdaság számára. A termelők viselkedése döntő, mert a szerkezetváltásnak sok 

formája van és nem minden szerkezetváltás idéz elő olyan mértékű veszteséget a nem-

termékjellegű kibocsátásban, ami feltétlenül piaci kudarchoz vezet. A leghatékonyabb 

farmerek oly módon növelhetik a farmméretet vagy változtathatják meg a termelési rendszert, 

hogy az a társadalomnak is javára válik.  

Nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy a jelenlegi agrárpolitikák mennyiben 

teszik lehetővé a közjavak és az externáliák előállítását, mert az elemzések nem mutatnak 

változást (status quo) ezen a területen. Az agrárpolitikákról aligha feltételezhetjük, hogy közel 

optimális mennyiségű közjavak és nettó pozitív externáliák nyújtását teszik lehetővé. A 

felvetett kérdés tisztázásához azt is meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi agrárpolitika 
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(támogatások) nélkül milyen mértékű piaci kudarc alakulna ki, és mennyibe kerülne az 

alternatív agrárpolitika megvalósítása? 

Ezek a kérdések sok problémát okoznak, mert szét kell választani a 

jövedelemhelyzetet a piaci kudarctól. A költség-haszon elemzés elvégzéséhez először is 

meg kell becsülni, hogy a mezőgazdasági támogatások mekkora hányadára lenne szükség a 

piaci kudarc felszámolásához. Másodszor a piaci kudarcok létezését inkább igazolni 

kellene, mint feltételezni. Nem lehet abból kiindulni, hogy a piacorientált mezőgazdasági 

termelés minden esetben kevés közjószágot bocsát ki. Ez azt is jelenti, hogy a status quo 

helyett a jelenlegi agrárpolitika nélkülözése esetében fellépő piaci kudarc nagysága 

(kiterjedtsége) képezhetné az összehasonlítás alapját, amikor összevetjük az alternatív 

agrárpolitika bevezetésének eredményeit a változatlan agrárpolitika eredményeivel. A 

beavatkozás optimális szintje az elérhető haszon és a felmerülő költség függvényében 

határozható meg, mert ha csökken a fajlagos költség, akkor nő a közjavak optimális 

kibocsátása. 

Előfordulhat, hogy a mezőgazdaság olyan tájképet nyújt, amelyet társadalmilag többre 

értékelnek, mint a termőföld egyéb célú használatát. Vajon kormányzati beavatkozás nélkül 

kisebb lenne-e a társadalmi haszon (a tájkép értéke)? A piaci kudarc léte vagy nem léte is 

természetesen a speciális esetek közé tartozik. Az OECD tagországok évente több száz 

milliárd dollár mezőgazdasági támogatást nyújtanak. Felvetődik tehát a kérdés, hogy ez a 

támogatás azoknak a nagy mennyiségű közjavaknak és nettó pozitív externáliáknak a forrása, 

amelyek egyébként támogatás nélkül nem léteznének?  

 

 

3.6. Jövedelmezőség és piaci kudarc 

  

A mezőgazdaságban a piaci kudarc megakadályozása alapvetően befolyásolja a 

gazdák jövedelemhelyzetét. Ha adót vetnek ki a negatív externáliákra, akkor csökken a farmer 

jövedelme. Fordított esetben, ha a gazda támogatást kap a társadalom által elismert közjavak 

nyújtásáért, akkor a jövedelme is emelkedik. Először tehát a piaci kudarc 

megakadályozását célzó eszközöket kell alkalmazni, és ezután lehet foglalkozni a 

jövedelmezőség problémájával. Mivel speciális eszközökre van szükség a különböző 

közjavak biztosítása tekintetében, a jövedelemhelyzet orvoslása önmagában is több eszközt 

igényel. Az agrárpolitikai reformok következtében hirtelen csökkenő jövedelmeket a 

termeléstől független átmeneti közvetlen jövedelemtámogatással lehet ellensúlyozni, míg a 

nem megfelelő termelési szerkezet által előidézett jövedelem-kiesés az egész 

nemzetgazdaságra érvényes szociál- és adópolitikával kompenzálható. 

Természetesen nem csak a közjavak és externáliák képezik a piaci kudarc potenciális 

forrásait. Piaci kudarcok léphetnek fel abban az esetben is, ha nincs megfelelő verseny az 

eladók és vevők között. Ez azonban inkább jogi szabályozási kérdés és nem indok a 

támogatásra. Ehhez hasonlóan a kormányok is vonakodhatnak attól, hogy kizárólag a 

piacra bízzák az élelmezésbiztonság garanciáját, amelyet veszélyeztethet az 

élelmiszervásárlást ellehetetlenítő gyors piaci árnövekedés, háború vagy embargó. A 

gazdagabb OECD tagországokban az élelmiszerek árának gyors emelkedése aligha fordulhat 

elő, különösen azokban az országokban, ahol a belföldi árak jóval meghaladják a világpiaci 

árakat. Az áruhiányt pótolhatja a hazai termelés, a hazai termelési kapacitások fenntartása, a 

készletezés és a széleskörű nemzetközi piac.  

 

A hazai termelésre való kizárólagos hagyatkozás két okból is veszélyt jelenthet. 

Egyrészt nemzeti (nem nemzetközi) szinten mindig fennáll a terméskiesés lehetősége, 
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másrészt szélsőséges esetben a fő mezőgazdasági inputok (például üzemanyag) kínálatának 

mesterséges befolyásolása legalább olyan mértékben sebezheti az ellátást, mint a nemzeti 

élelmiszertermelés esetében. A kereskedelem liberalizálása néhány fejlődő országban növeli 

az importtermékek árát, ami negatív hatást fejt ki az élelmezésbiztonságra. E hatásokat 

azonban ellensúlyozzák a fejlődő országok számára rendelkezésre álló nyitott piacok által 

nyújtott lehetőségek és előnyök, mint a magasabb jövedelem és növekvő vásárlóerő (OECD, 

2002a).  

A rendszeres támogatás stabilizálhatja a mezőgazdasági jövedelmeket, de a 

jövedelemtranszfer alacsony hatékonysága mellett ez nem ösztönöz a jövedelem-szerzés 

diverzifikációjára és a jövedelemkockázat menedzselésére. A kormányok fontos szerepet 

játszhatnak a kockázatmenedzselésben: biztosítás támogatása és tőzsdei határidős és opciós 

piacok által kínálta instrumentumok használatára való ösztönzés. 

 

 

3.7. Tranzakciós költségek 

 

A tranzakciós költségek elmélete az 1990-es évek óta egyre növekvő népszerűségnek 

örvend az agrárközgazdászok körében. A tranzakciós költségek akkor válnak fontossá, ha 

a különböző szabályozáshoz kapcsolódó tranzakciós költségek különbsége nagyobb, 

mint a hatékonyság különbsége a szabályozási opciók között (Fertő és Szabó, 2004). Ez 

azt jelenti, hogy a közjavak közvetlen előállítása magas adminisztrációs és tranzakciós 

költséget eredményez, és ezek a pótlólagos költségek meghaladják a nagyobb gazdasági 

hatékonyságból származó nyereséget. Ennek valószínűsége nő, ha alacsony a közjavak 

közvetlen előállításának a hatékonysága, azaz nagyon szoros a kapcsolat a mezőgazdasági 

termelés és a közjavak előállítása között. A legfontosabb kérdés, hogy milyen szoros ez a 

kapcsolat és a közjavak előállításánál mekkora az adminisztrációs és tranzakciós költség 

relatíve nagysága. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy hogyan változik a kapcsolat 

szorossága az egyes közjavak esetében, és mennyire szoros a kapcsolat a termelés 

szerkezetével és méretével (OECD, 2001c). 

A különböző támogatási formák közül a legnagyobb hatékonysági veszteséget a piaci 

ártámogatás és az outputra alapozott támogatás okozza. Ezek a veszteségek az erőforrások 

elosztására (allokációjára) vonatkoznak a termék-előállítás és fogyasztás tekintetében. Nehéz 

feladat a nem-termékjellegű kibocsátást pontosan, megfelelő mennyiségben és 

minőségben, valamint a megfelelő helyen előállítani. A nem-termékjellegű kibocsátás 

javításához nélkülözhetetlen a szabályozás és a feltételekhez vagy kísérő intézkedésekhez 

kötött eszközök alkalmazása.  

A támogatási források pazarlása elkerülhető, ha kiválasztott paraméterre irányul 

vagy feltételhez kötött a támogatás. A közgazdaság alapelve szerint a kitűzött célokat 

hatékonyabban lehet elérni közvetlen, mint közvetett módon. Ebből következik, hogy 

általában jobb megoldást jelent a közjavak előállításának a közvetlen támogatása, mint a 

közjavak externália formájában történő biztosítása támogatásokon keresztül. Célzott 

eszközök alkalmazásával növelhetjük a közjavak optimális kibocsátásának szintjét, mert 

ezáltal csökkenthetjük a közjavak előállításának fajlagos költségét. Más szóval, ha fajlagos 

megtakarítást tudunk elérni a közjavak előállítását ösztönző eszközök alkalmazásánál, akkor 

nagyobb lesz a közjavak kibocsátása. Említést érdemel, hogy a célzott támogatások egyúttal 

sok információt és ellenőrzést igényelnek, ezért a célzott támogatás bevezetése 

viszonylag nagy tranzakciós költséggel is jár. 
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Összefoglalás 

Az EU a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos társadalmi elvárásokat, mint nem 

kereskedelmi szempontokat (non-trade concerns) szintén napirendre tűzte a nemzetközi 

kereskedelmi tárgyalásokon. A nem kereskedelemi szempontok közül kiemelkedik a 

multifunkcionális típusú mezőgazdasági termelés kérdése, ami összefügg az EU 

agrártámogatásainak esetleges átcsoportosítási lehetőségeivel.   

A gazdag országokban a mezőgazdaság szerepe nem jelentős a 

nemzetgazdaságban. Ezzel szemben a föld és egyéb természeti erőforrások használata 

tekintetében a mezőgazdaság jelentősége nő, mert erőteljesen fokozódik a verseny a szóban 

forgó erőforrásokért a mezőgazdaság és a nemzetgazdaság más szektorai között. Mivel a 

mezőgazdaság nem-termékjellegű kibocsátásának (non-commodity output) kínálatára magas 

jövedelemrugalmasság jellemző, a földhöz és egyéb természeti erőforrásokhoz kapcsolódó 

nem-termékjellegű kibocsátás értéke nő. 

Több funkció jellemzi a mezőgazdaságot, de ez nem kizárólag a mezőgazdaságra 

érvényes. A mezőgazdaság elsődleges funkciója az élelmiszer és növekvő mértékben az ipari 

nyersanyagok (gyógyszer, bio-üzemanyag, rostnövények) előállítása. A mezőgazdaságnak 

ezen kívül egyéb funkciója is van, amelynek hatása pozitív és negatív is lehet gazdasági és 

társadalmi értelemben. A pozitív hatásokhoz sorolható a tájvédelem, a biodiverzitás, 

kulturális örökség megőrzése, a vidékfejlesztés és az élelmiszerbiztonság. A negatív hatások 

körébe tartozik a környezetszennyezés (a talaj és a víz) és a táj pusztulása. 

A mezőgazdaságból származó nem-termékjellegű kibocsátások szervezett piaca 

általában hiányzik, ezért a mezőgazdasági termelők termelési döntéseikben gyakran nem 

veszik figyelembe a nem-termékjellegű kibocsátások hatásait. A nem-termékjellegű 

kibocsátások (pl. a tájkép és a környezetvédelem) társadalmi értékének internalizálása – 

külső hatások belsővé alakítása, azaz a járulékos költségeket és hasznokat, az elsődleges 

tevékenységet folytató termelők számára érzékelhetővé kell tenni – nélkül ezeknek a 

kibocsátásoknak a szintje messze elmarad a társadalmilag optimális mértéktől. A külső 

hatások (externália) internalizálása hiányában tehát a pozitív externália alultermelést, a 

negatív externália túltermelést idéz elő a társadalmilag kívánatos szinthez képest. A belföldi 

agrárpolitikák számos országban a mezőgazdasághoz kötődő különböző externáliákat és 

közjavakat (közszolgáltatásokat) egymástól függetlenül célozzák meg, a legtöbb gazdasági 

modell egymástól elszigetelve vizsgálja az externáliákat abból a feltételezésből kiindulva, 

hogy a többi externália állandó (fix) és lényegtelen. A sokféle externália és közjavak 

hatását tehát egymás között, valamint a piaci termékekkel kapcsolatban is elemezni kell. 

Az agrárpolitikai eszközök tekintetében fontos követelmény a mezőgazdasági 

termelők jövedelemszempontjaival és a piaci kudarcok (market failure) korrekciójával 

összefüggő célok szétválasztása. Még ha ugyanazokat az eszközöket is alkalmazzák a szóban 

forgó célok eléréséhez, minden esetben meg kell határozni a kormányzati beavatkozás 

optimális mértékét. Az agrárpolitika tehát nem indulhat ki abból, hogy a mezőgazdasági 

háztartások jövedelem-színvonalának meghatározott küszöbértékig történő emelése optimális 

szinten biztosítja a szóban forgó közjavakat is.  

Nem szabad összekeverni a jövedelemhelyzetet a nem-termékjellegű kibocsátás 

támogatásával. A mezőgazdaság alacsony jövedelem-színvonalának problémáját nem lehet a 

piaci kudarcok elhárításának a támogatására hivatkozva megoldani vagy fordítva. Továbbá 

figyelembe kell venni azt is, hogy a mezőgazdasági támogatások jövedelemelosztási hatása 

nem esik egybe a közjavak előállítását célzó támogatások optimális allokációjával 

(megoszlásával). Így például a piaci ártámogatás termékkibocsátásra (reál output) vonatkozik 

és ennek eredményeképpen (a farmméretek szóródása esetében) a nagyobb farmok több 
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támogatást kapnak, bár a kisméretű farmok ugyanúgy hozzájárulnak a közjavak 

előállításához. 

Természetesen sok a megválaszolatlan kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az 

agrárpolitika szerepe a közjavakkal és externáliákkal összefüggő piaci kudarc 

elhárításában. A piacorientált és célzott eszközök alkalmazásának irányába történő 

elmozdulás mértéke a különböző agrárpolitikai változatok gazdasági hatékonyságától és az 

alternatív lehetőségekkel kapcsolatos tranzakciós költségek nagyságától függ. Ha ebbe az 

irányba mozdulnak el a nemzeti agrárpolitikák, akkor a költségmegtakarítás mellett 

diverzifikált célkitűzések is megvalósíthatók, beleértve a környezetvédelmet és 

vidékfejlesztést is. 

Lényeges szempont, hogy milyen szoros kapcsolat áll fenn a termelés és az egyéb 

funkciók között. Ha nincs, vagy laza a kapcsolat, akkor a termeléstől kevésbé függ a 

többi funkció, tehát nem célszerű a termelés támogatása. Gyenge kapcsolat figyelhető 

meg a mezőgazdasági termelés és egyes egyéb funkciók (pl. a kulturális örökség megőrzése 

és a foglalkoztatás) között. A nem-termékjellegű kibocsátás, azaz a mezőgazdaság egyéb 

funkciója ritkán – ha egyáltalán – függ a termelés intenzitásától. Ha viszont a termeléssel 

létezik is valamilyen szintű kapcsolat, az egyéb funkciók érvényesülése bizonyos szint felett 

már nem igényel többlettermelést (meghatározott intenzitású termelés már elegendő). Szoros 

kapcsolat fennállása esetében viszont indokolt lehet a beavatkozás, főleg abban az 

esetben, ha egységnyi termeléshez egységnyi nem-termékjellegű funkció társul. Ilyen 

kapcsolat azonban a gyakorlatban nemigen létezik. A mezőgazdaság pozitív hatásai 

leginkább meghatározott helyeket, régiókat érintenek (helyspecifikus hatásokról van szó). 

Ebből következik, hogy a mezőgazdaság egyéb funkciói célzott (a szóban forgó funkció és 

helyszín, valamint régió tekintetében) támogatással biztosíthatók. 

A piaci megoldások feltárása elősegíti a hely-specifikus funkciók érvényesítését. A 

nem kívánt hatások pedig állami beavatkozással megszüntethetők, ugyanakkor nem szabad 

eltekinteni a nem megfelelő agrárpolitika fenntartásának költségeitől sem. Az 

agrárpolitikának az adott hely, régió és ország jellegzetességei mellett a kívánatos és nem 

kívánatos belföldi és nemzetközi pozitív és negatív hatásokat is figyelembe kell venni. 

Néhány esetben a tranzakciós költség magasabb lehet, mint amekkora ilyen jellegű költség 

általában felmerül az agrárpolitikai eszközök alkalmazásánál, ezért az állami beavatkozás 

összköltségének minimalizálása és az elérhető eredmény maximalizálása érdekében 

valamennyi szóba jöhető lehetséges megoldást (scenáriót) meg kell vizsgálni.  

Az egyes kormányok legnagyobb kihívása, hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a 

jövedelemátcsoportosítás, a (regionális és globális) közjavak (közszolgáltatások) 

biztosítása és a globális felelősség (azoknak a lépéseknek a mellőzése, amelyek igazságtalan 

terhet rónak más országok vállára) között. A belföldi reform a legfontosabb tényező. 

Sokkal könnyebb a politikusoknak azt mondani, hogy megértem a gazdálkodók problémáját, 

de a vámok emelését a nemzetközi kötelezettségvállalások nem teszik lehetővé, mint azt, 

hogy a problémák oka a komparatív előnyök hiánya, így a nemzetgazdaság a mezőgazdasági 

termelés nélkül talán jobban járna. A kereskedelempolitika képezi a multilaterális tárgyalások 

alapját, de kevés kereskedelmi vita lenne a nemzetközi kereskedelemben, ha az érintett 

országok a már elfogadott követelményeknek megfelelő belföldi agrárpolitika kialakítását 

célozták volna meg. Főleg a belső támogatásokat kell olyan világos célkitűzések alapján 

megfogalmazni, ahol az alternatív támogatási intézkedések teljesítménye mérhető és 

összemérhető a status quo eredményével.  

A piacorientált termelés a nemzetgazdaság javát szolgálja, ha az erőforrások 

allokációja megfelel a piaci visszajelzéseknek és az agrárpolitika a hatékonyság mellett egyéb 
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racionális megfontolásokat is figyelembe vesz. A jövedelemtranszfer hatékonyságának 

elemzése alapján elmondható, hogy a piacorientált támogatási eszközök – ha a támogatás 

nem kötődik a mezőgazdasági termelési vagy a fogyasztási döntésekhez – sokkal 

hatékonyabb támogatást jelentenek a célba vett háztartások számára, mint a piaci 

beavatkozások. A piaci kudarcok elhárításába való állami beavatkozás esetében (pl. a 

közjavak, a közjólét biztosításánál) is számos piacorientált lehetőség – a piaci kudarcot 

előidéző okot kell megszüntetni – kínálkozik a legjobb megoldásnak.  

A belső agrárpolitika a nemzetközi kereskedelmet is befolyásolja. A kevésbé hatékony 

belső agrárpolitika nettó költsége felnagyítva gyűrűzik be a nemzetközi piacokra. A 

kereskedelempolitika reformja önmagában is fontos lépés, de a multilaterális tárgyalások 

döntő szerepet játszanak a belföldi reformok előmozdításában. A reformok által 

felszabaduló pénzügyi forrásokkal a kormányok gyorsabb gazdasági növekedést segíthetnek 

elő az infrastruktúra, az oktatás és a képzés, valamint a kutatás és fejlesztés területén 

megvalósuló beruházások támogatásával. A beruházások néhány területét – infrastruktúra, 

képzés, kutatás és fejlesztés, élelmiszerbiztonsági rendszerek – viszonylag könnyű 

általánosságban meghatározni, de a konkrét javaslatokhoz további elemzésekre van szükség. 

Az átlátható agrárpolitika (adófizetői transzferek) kialakítása egyrészt hatékonyabb, 

mint a kevésbé átlátható agrárpolitika (pl. az ártámogatás) alkalmazása, másrészt a 

transzparencia növelésével a lakosság sokkal inkább tudatában lesz annak, hogy ki mit fizet, 

és az kinek a javát szolgálja. Az OECD tagországok agrárpolitikája központi szerepet 

játszhat a tisztességes, versenyképes és fenntartható globális élelmiszer-gazdaság 

megteremtésében. 

A kereskedelem liberalizálása hozzájárulhat a korábbi termelési gyakorlat 

visszaállításához, ezáltal bizonyos szinten a termelés regionalizálódásához. A 

növénytermesztők visszatérhetnek arra a gyakorlatra, hogy a saját állatállomány vagy 

közvetlen környezetükben található állattartók számára állítanak elő takarmányt. Az 

állattenyésztők és növénytermesztők között kölcsönös szerződések jöhetnek létre a takarmány 

előállítás és trágyaelhelyezés tekintetében.  

A kereskedelem liberalizálásából eredő jövedelem-kiesést részben kiegyenlíthetik az 

állatjólét, az élelmiszerbiztonság, az élővilág és tájgazdálkodás javítását célzó speciális 

támogatási formák. Ezek a feltételekhez kötött támogatások elősegítik a mezőgazdaság iránt 

támasztott társadalmi igények kielégítését. 

A farmerek döntő hányada számára a jövőben egyre inkább másodlagos 

jövedelemforrást jelent a gazdálkodás. Az új nemzetközi piaci viszonyok között a farmerek 

innovatív hozzáállással piaci szegmenseket is találhatnak termékeik számára. Ugyanez 

vonatkozik a feldolgozóiparra is, amely számára előnyt jelent a termelés koncentrációja 

és a harmadik országokból származó termékek könnyebb beáramlása az egységes 

piacra, valamint a magasan hozzáadott értékű termékek értékesítésének nagyobb lehetősége a 

nemzetközi piacokon.  

A mezőgazdasági háztartások jövedelemhelyzetének pontos elemzéséhez azonban 

hazánkban is hiányoznak a háztartás-szintű adatok. A mezőgazdasági háztartási modell pedig 

speciálisnak tekinthető a munkaidő és források megosztása (piacra termelés, mezőgazdaságon 

kívüli tevékenység, szabadidő, háztartási munka) tekintetében. 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Szerepelnek-e a nem kereskedelmi szempontok a WTO tárgyalásokon? 
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2) Definiálja a többfunkciós mezőgazdaságot?  

3) A közjavak és externáliák szerepe a mezőgazdasági termelésben? 

4) Milyen szoros kapcsolat áll fenn a termelés és az egyéb funkciók között? 

5) Mit jelent a piaci kudarc? 

6) A tranzakciós költségek és szerepe az agrárszabályozásban? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1) Milyen nem kereskedelmi szempontokat ismer a nemzetközi kereskedelemben? 

2) A termelés mellett milyen funkciói vannak még a mezőgazdaságnak? 

3) Soroljon fel negatív és pozitív externáliákat? 

4) Mondjon példát a piaci kudarcra? 

5) Van-e összefüggés a piaci kudarc és jövedelmezőség között? 

6) A tranzakciós költségek minimalizálására vagy maximalizálására törekedne az 

agrárszabályozás alkalmazásában? 
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4. A Közös Agrárpolitika 50 éve 

 
 

Bevezetés 

A 4. fejezet foglalkozik az európai mezőgazdasági protekcionizmus kialakulásával, a 

Közös Agrárpolitika történetével. Továbbá tárgyalja a KAP ellentmondásait és a legfontosabb 

KAP-reformokat. Különös hangsúlyt kapnak a közvetlen kifizetésekre és a vidékfejlesztésre 

vonatkozó változások vizsgálata, ezen belül a földárak alakulása és a vidékfejlesztési 

intézkedések részletes bemutatása. Természetesen a KAP hazai alkalmazásának részletes 

elemzését is tartalmazza a fejezet.  

 

 

4.1. A mezőgazdasági protekcionizmus kialakulása Európában 

 

Európában a mezőgazdasági protekcionizmus hosszú időre nyúlik vissza. 

Gondoljunk csak a merkantilistákra és a 16. századra (a merkantilisták az import ellenzésével 

a kereskedelmet is akadályozták).  

A középkorban az emberek különösen érzékenyek voltak a mezőgazdasági importra, 

mert a mezőgazdasági katasztrófa sújtotta területekről az éhhalál elől menekülők mindig a 

szomszédos országokban kerestek élelmiszert. A magas szállítási költségek és szállítási 

veszteségek, valamint a rossz úthálózat és a hajózás kockázata is hátráltatta a kereskedelmet. 

(A fából készült vitorlás hajók ellenszél miatt sokszor hetekig nem tudtak kikötni és ez idő 

alatt a zsizsik gyakran elpusztította a gabonaszállítmányt). 

A 19. században jelentősen liberalizálták az európai agrárkereskedelmet, ami a 

szállítási feltételek javulását és a kereskedelemből származó komparatív előnyök felismerését 

tükrözte. A liberalizáció 1846-ban kezdődött az 1663. évi angol gabonatörvény (Corn Laws) 

eltörlésével. Ez a törvény vámmal sújtotta a gabonaimportot, ha belföldön a piaci ár 

alacsonyabb volt, mint a törvényesen szabályozott garantált ár (küszöbár). Az angol farmerek 

így valójában monopolhelyzetben voltak a hazai piacon. Ugyanakkor a mezőgazdasági 

termelők csak akkor exportálhattak gabonát, ha a hazai piaci ár a garantált ár alá esett, sőt 

1673 után már exportszubvenciót is kaptak. 1663 és 1846 között Anglia kiemelkedett a korai 

modern nemzetek közül az agrárpolitika tekintetében, mert a földbirtokos arisztokrácia 

politikai befolyásának köszönhetően a hazai piacon magas gabonaárakat tudott fenntartani. A 

politikai reform után a városi és ipari érdekek kerültek előtérbe, aminek hatására 1846-ban 

eltörölték a gabonáról szóló törvényeket. Sőt, 1860-ig csaknem az összes mezőgazdasági 

termékre megszüntették a vámot.  

III. Napóleon egyetértett Angliával és az 1860-as években felszámolta a francia 

kereskedelmi akadályok többségét. A német farmerek abban az időben gabonaexportőrök 
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voltak, és 1853-ban eltörölték a gabonára vonatkozó vámot. Olaszország alacsony 

mezőgazdasági importvámokat alkalmazott és Belgium 1871-ben vámmentességet adott a fő 

élelmiszerek importjára (Tracy, 1964).  

Az agrárkereskedelem liberalizálásának szelleme azonban az 1870-es években 

gyorsan eltűnt a gőzgép elterjedésével. A gőzgép megjelenésével Észak-Amerikában a 

duplájára, azaz 230 millió hektárra nőtt a szántóterület nagysága, amelynek fele exportcélokat 

szolgált. A gőzgép alkalmazásával Ausztráliával és Argentínával együtt összesen 200 millió 

hektárral emelkedett a művelésbe vont mezőgazdasági terület.  

Ebben az időszakban a jelenlegi EU tagországok kevesebb, mint 100 millió hektár 

mezőgazdasági területtel rendelkeztek. Természetesen megijedtek attól a látomástól, hogy a 

tönkrement farmerek tömegesen menekülnek a városokba megélhetésért. A gőzgép gyors 

térhódítása ellenére a mezőgazdasági vámok abban az időszakban mégis sokkal kisebb 

kereskedelmi akadályt jelentettek, mint a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében 

bevezetett mozgó importvám rendszer (ez az ún. lefölözési rendszer a WTO-megállapodás 

következtében fokozatosan megszűnt), amely keretében a versenyképes importtermékek 

árszintjét a belső, magasabb árszintre, gyakran a világpiaci ár kétszeresére emelték (4.1. 

táblázat). 

4.1. táblázat: Az átlagos mezőgazdasági vámtarifa alakulása Európában, 1913-ban 

 

Ország Vámtarifa az exportár %-ában 

Franciaország 29 

Németország 22 

Olaszország 22 

Belgium 26 

Svájc 15 

Svédország 24 

Finnország 49 
 Forrás: Tracy (1964) 

A mezőgazdasági termelés forradalmasítását követte a szállítás forradalmasítása, ami 

az 1930-as években Észak-Amerikában kezdődött el (az USA-ban egyébként már ekkor 

minden harmadik családnak volt személygépkocsija), majd a második világháború után 

Európára, később pedig a világ többi régiójára is kiterjedt. 

Egészen napjainkig a mezőgazdasági export célpontja elsősorban az a néhány piac volt 

– Nyugat-Európa, Észak-Amerika és Japán –, ahol egyébként is meg tudták termelni a 

szükséges élelmiszert. Japán kivételével ezek az országok már a gőzgép feltalálásának idején 

is jelentős mértékben fogyasztottak magas hozzáadott-értékű élelmiszereket. Ezeken a 

régiókon kívül csak a viszonylag alacsony népességű Közép-Kelet bizonyult fizetőképes 

élelmiszer importőrnek (az olajkészletek feltárása következtében). Ezzel is magyarázható az 

agrárkereskedelmi protekcionizmus tartós fennmaradása. 

 

 

4.2.A Közös Agrárpolitika rövid története 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) 50 esztendővel ezelőtt, 1962-ben született. E 

szakpolitika, amely – talán túlzás nélkül – az európai integráció sarokköve, felelős az európai 

polgárok biztonságos élelmiszerellátásáért, a mezőgazdaság versenyképességének és a vidéki 
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térségek életképességének javításáért. A KAP az egyetlen olyan szakpolitika, amely 

közkiadásainak döntő részét az EU és nem a nemzeti költségvetés finanszírozza valamennyi 

tagországban. Az Európai Bizottság (EB) véleménye szerint a KAP az elmúlt fél évszázadban 

hozzájárult a gazdasági teljesítmény és a termelékenység folyamatos növekedéséhez, a 

kereskedelem bővüléséhez, valamint a háztartások élelmiszerekre fordított kiadásainak 

csökkenéséhez. 

A KAP eddigi története két fő szakaszra osztható. A jogszabályok, illetve azok 

alapelvei az első harminc évben alig-alig változtak. A felmerülő és egyre komolyabb piaci, 

majd társadalmi kihívások azonban válaszlépéseket követeltek, így az 1992-ben elindított, 

mélyreható reformok óta a KAP folyamatosan változik. A mezőgazdasági szakpolitika 

történelmének fontosabb mérföldköveit az alábbiakban foglaltuk össze röviden (Biró et al., 

2012):  

1958 Életbe lép a Római Szerződés, amellyel hat ország létrehozza az Európai 

Gazdasági Közösséget. Ebben külön foglalkoznak a mezőgazdasággal: a 

tagországok közötti kereskedelmet nehezítő vámtarifák és mennyiségi 

korlátozások megszüntetéséről, továbbá külső tarifarendszer bevezetéséről 

határoznak.  

1962 Megszűletik a KAP, amelynek fő célja, hogy az Európai Gazdasági 

Közösség polgárai megfizethető áron jussanak hozzá az élelmiszerekhez, a 

mezőgazdasági termelőknek pedig megfelelő életszínvonalat biztosítsanak. 

A Miniszterek Tanácsa dönt a gabonafélék közös piaci szervezetének 

elemeiről (importlefölözés, intervenció és export-visszatérítés). Ez a 

rendtartás szolgál mintául más közös piaci szervezetekhez, amelyek 

fokozatosan elszigetelik a belső piacokat. 

1992 Ray MacSharry mezőgazdasági biztos a piaci támogatásokról a termelők 

támogatására helyezi a hangsúlyt. Az ártámogatás helyébe a termeléshez 

kötött közvetlen támogatások lépnek. Egyre fontosabbá válik a környezet 

megóvása, továbbá az élelmiszerminőség, a hagyományos és regionális 

élelmiszerek megbecsülése (eredetvédelem támogatása). 

2000 A vidékfejlesztés a KAP részévé válik. A KAP e második pillére a 

többéves, célirányos, tagállami, regionális vagy lokális programokon 

keresztül kiemelt figyelmet fordít az EU gazdasági, társadalmi és kulturális 

fejlődésére. 

2003 Franz Fischler mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos megszünteti a 

közvetlen támogatások és a termelés közötti kapcsolatot. A mezőgazdasági 

termelők a korábbinál jobban igazodnak a piaci igényekhez. A közvetlen 

jövedelemtámogatások feltétele a megfelelés a környezetvédelmi, 

állatjóléti és élelmiszerbiztonsági követelményeknek. 

2004-

2007 

Előbb tíz, majd további két, zömében kelet-európai ország csatlakozásával 

megkétszereződik a mezőgazdaságból élők száma az EU-ban. 

2011-

2013 

A KAP újabb reformjának célja a mezőgazdaság gazdasági és ökológiai 

versenyképességének növelése, az innováció előmozdítása, a klímaváltozás 

kedvezőtlen hatásainak mérséklése, valamint a foglalkoztatás és a gazdaság 
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növekedésének előmozdítása a vidéki térségekben. 

Az EU 2004. és 2007. évi bővítése tíz, majd további két országgal mérföldkő volt 

Európa újraegyesítésében. Az EU korábban 380 millió lakost számláló belső piaca közel 500 

millió főre duzzadt. A 15 régi tagország 6 milliós „mezőgazdasági népessége” további 7 

millió gazdálkodóval gyarapodott. A 12 új tagország kb. 55 millió hektár mezőgazdasági 

hasznosítású földterülettel növelte az EU-15 összesen 130 millió hektár mezőgazdasági 

területét. Noha ez 40 százalékos bővülést jelentett, az EU-27 termelése a legtöbb termény, 

illetve termék esetében mégis csupán 10-20%-al nőtt.  

Az új tagországokban a mezőgazdasági szektor modernizálása és szerkezetátalakítása 

terén az utóbbi években elért fejlődés ellenére az egyik legnagyobb kihívás továbbra is a 

mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének és a vidéki közösségek általános 

életszínvonalának emelése. A régi és az új tagországok között fennálló, közismert 

életszínvonalbeli különbségek a vidéki térségekben még hangsúlyosabban jelentkeznek. 

(Megjegyzendő: a városi régiók átlagához mérve alacsonyabb jövedelmek és a magasabb 

munkanélküliség miatt az eltérések az új tagországokban még nagyobbak).  

 

 

4.3. A KAP ellentmondásai 

 

A Közös Agrárpolitikát a magas terméshozamot biztosító technológia 
korszakában vezették be. A magas ártámogatások bevezetésével a gazdák kedvük szerint 

növelték a mezőgazdasági termelést. A világon egyetlen ország sem tudta teljesíteni a 

gazdáknak tett ártámogatási ígéretét, amikor a mezőgazdaságban magas színvonalú 

technológiára tértek át. Az is igaz, hogy eredetileg stabil európai terméshozamokra 

alapozták a Közös Agrárpolitikát, de az 1960-as évek zöld forradalma még a harmadik világ 

parasztságát is elérte, nemhogy az EU szakképzett farmereit. 

Az EU agrárpolitikája egyre nagyobb túltermelésre ösztönözte a termelőket, a 

termékfölösleget pedig csak exportszubvencióval lehetett értékesíteni harmadik 
országokba. Ez a nemzetközi kereskedelemben jelentős konfliktusokat idézett elő az EU és 

a többi agrárexportőr-ország (különösen az USA) között, amelyek egyre kevésbé tolerálták 

a KAP működésének piactorzító hatásait (a világpiaci árak leszorítását, a kíméletlen 

támogatási versenyt, valamint az importot akadályozó nyílt és burkolt protekcionista 

intézkedéseket). Mindez hátráltatta a mezőgazdasági kereskedelmi akadályok lebontását 

a GATT 1986-ban elkezdődött Uruguay-i Forduló (Kiss, 2002).  

Az EU-ban a gazdálkodóknak fizetett magas intervenciós ár költséges túltermelésbe 

csapott át, sőt az agrárszektoron belül jelentős mértékben megnőttek a jövedelmi 

különbségek, ugyanis a mezőgazdasági támogatások 80%-át – az USA-hoz hasonlóan – a 

legnagyobb és legtermelékenyebb farmok vitték el és viszik el ma is. A KAP 

agrártámogatási programjai tehát nem bizonyultak hatékonynak a kisgazdaságok 

fenntartására. A gazdaságok többsége viszonylag kisméretű, kevés árut termel piacra, ezért 

alacsony ártámogatásban részesül(t). Az EU agrárpolitikáját így ma már nem a második 

világháború utáni időszak, hanem a 21. század követelményei alapján kell megítélni. 

A Közös Agrárpolitika nem akadályozta meg a gazdák elvándorlását a 

mezőgazdaságból, a magas ártámogatás a legtermelékenyebb és magas technológiai 

színvonalú gazdaságoknak kedvezett, amelyek fokozatosan felvásárolták a műszaki fejlesztés 

és az intenzív termelés előnyeit kihasználni nem képes kisbirtokokat. 

A farmerek számát és az összes foglalkoztatottakhoz viszonyított arányát a 

modern társadalomban mindinkább a mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzési 
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lehetőségek határozzák meg. A vidéki életforma és a helyi kapcsolatok értékétől függ, hogy 

a lakosság mekkora hányada él vidéken, illetve farmokon. Leginkább azok a gazdák 

hagyják el a mezőgazdaságot, akik a legképzettebbek, és vonzó munkalehetőséget 

találnak az agrárszektoron kívül. Azokat a gazdaságokat pedig, amelyek a városi 

munkahelyeknél rövidebb távú gazdasági lehetőséget és alacsonyabb életszínvonalat 

kínálnak, mindenképpen elhagyják a farmerek. 

Az EU gazdái hajthatatlanul szembeszálltak a mezőgazdasági kereskedelem 

liberalizálásával. Hozzá kell tenni, hogy a viszonylag magas mezőgazdasági támogatással 

rendelkező egyéb fejlett országok (pl. USA, Kanada, Japán) termelői is ellenezték az 

agrárkereskedelem liberalizálását, de az EU agrártermelőihez képest sokkal kisebb politikai 

ellenállást fejtettek ki. A KAP 1992. évi reformja összefüggésbe hozható az 1986-ban 

elkezdődött GATT Uruguay-i Fordulójának határozataival, amelyek a mezőgazdasági 

támogatások (belső- és exporttámogatás) jelentős mértékű csökkenését célozták meg. Az 

1992. évi KAP-reform óta az EU-ban a mezőgazdasági támogatások zömét már nem az árak 

garantálására, a termékfölöslegek raktározására és az export szubvencionálására, hanem 

sokkal inkább a farmerek közvetlen jövedelemtámogatására fordították, illetve fordítják. A 

belső termelés visszafogását a területpihentetés ösztönzésével és az intervenciós árak 

csökkentésével igyekeztek elérni (Szabó, 2001). 

A Közös Agrárpolitika a természet- és környezetvédelmet sem segítette elő, mert a 

magas ártámogatás a nagyobb gazdaságok gyors kialakulásához vezetett. A termelés 

intenzifikálásával természetesen jelentős környezeti károk is keletkeztek. A KAP 

környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásai a külterjes gazdálkodás, a természet- és 

tájmegőrzés, valamint a környezetápolás mellett kiterjednek a korábbi mezőgazdasági 

területek nem agrárjellegű – kulturális, sport, rekreáció – hasznosítására is, ami elsősorban a 

kisbirtokok közvetlen jövedelemtámogatását szolgálja (Halmai, 2002). Ez nem igazán vonzó 

a nagy, piacra termelő gazdaságok számára, amelyek érdekeit a KAP eredetileg képviselte, 

mert továbbra is hátráltatja a nagyobb birtokméretek kialakulását és fékezi a termelési 

tényezők hatékonyságának a javítását. Emellett megfigyelhető a gazdaságok hagyományos 

lakóházainak a feladása és a vidéki települések elnéptelenedésének a veszélye. Felvetődik a 

kérdés, hogy mekkora költséggel sikerült vagy nem sikerült a gazdákat földjükön tartani. 

Csak az utóbbi időszakban kezdett világossá válni, hogy a világ népességének 

növekedése valójában kisebb kihívást jelent, mint amire korábban sokan számítottak. 

Ennél sokkal nagyobb feladatnak tekinthető a fehérje (hús, tej és tojás) iránti 

keresletnövekedés kielégítése a harmadik világ országaiban, elsősorban Ázsiában. Ha az 

EU-ban a külterjes mezőgazdasági termelés jelentené a 21. század környezetvédelmi 

modelljét, akkor – Európa kiváló agrártermelési adottságai ellenére – a világ más részein 

továbbra is folytatódna az őserdők pusztítása, az egyébként is csak külterjes mezőgazdasági 

termelésre alkalmas termőföld megszerzése céljából. 

Az európai környezetvédőkről gyakran hangzik el olyan kritika, hogy nem veszik 

tekintetbe a globális környezetvédelem problémáját, csupán a saját vidéki tájkép 

megőrzésével vannak elfoglalva. Sokan arra is felhívják a figyelmet, hogy a szabad 

kereskedelem tönkreteheti az ázsiai kisgazdaságokat. Pedig a világ elegendő jó minőségű 

termőfölddel rendelkezik a népesség élelmiszer-szükségletének kielégítéséhez. Az ázsiai 

kisgazdaságok is gyorsan növelhetik a termelést, ha majd az új iparágak és szolgáltatások – 

Európához hasonlóan –felszívják a felesleges mezőgazdasági munkaerőt. 

Az EU a természeti erőforrások megőrzésére, illetve növelésére törekszik a 21. 

században, ami nagyobb agrártermelési és környezetgazdálkodási felelősséggel párosul. 
A Közös Agrárpolitika tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a jelenlegi szubvenciós 
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politikával nem lehet sikeres a természet- és tájvédelem. Az árutermelő gazdaságok viszont 

nem nyújtanak olyan festői látványt, amely igazolná, hogy nagy összegű közpénzeket 

kapjanak a vidéki tájkép megőrzéséhez. A biotermékek piaca egyelőre túl kicsi komolyabb 

extrajövedelem realizálásához. A biotermékek élelmiszerfogyasztásban való részesedése 

világviszonylatban 1, az EU-ban 3%-ot tesz ki és az előrejelzések szerint a következő 

évtizedekben legfeljebb 20%-ra nőhet.  

Az EU-ban az árutermelő nagygazdaságok hozzájárulnak a világ növekvő 

élelmiszer-szükségletének kielégítéséhez, fontos gazdasági szerepet játszanak a vidéki 

térségek életében, környezetvédelmi szempontból pedig a trópusi őserdők megmentését 

szolgálják (az emelkedő élelmiszerkínálat ugyanis közvetett módon csökkenti az őserdők 

mezőgazdasági termelés céljából történő kiirtását). A nagy árutermelő gazdaságok jövője 

az EU-ban is az agrárkereskedelem további liberalizálásától függ. A kisgazdaságok 

támogatása a vidékfejlesztési politika keretében pedig nem veszélyezteti az 
agrárkereskedelem liberalizálását, mivel ezek a táj karbantartását, valamint meghatározott 

területek nem agrárjellegű (pihenés, szórakozás, sport) hasznosítását célzó közvetlen 

támogatások.  

Az EU-ban a magas agrártámogatás ellenére sem jött létre a kívánt vidéki tájkép. 
A közvetlen jövedelempótló támogatás hozzájárul a táj karbantartásához, sőt a táj újjáépítését 

is előmozdíthatja. Bár említést érdemel, hogy a látványos tájkép kialakítása inkább az 

életminőség kategóriájába tartozik (pozitív externália), mintsem a globális 

környezetvédelemhez. A biogazdálkodás is hozzájárul a tájépítéshez és fontos szolgáltatást 

jelent azoknak a vásárlóknak, akik a biotermékek áraiban elismerik a munkaerő magasabb 

költségét. Mindenesetre óvatosan kell megítélni a tájvédelmi programok támogatását, 

amelyek elsősorban a hátrányos termelési adottságokkal, de természeti szépségekkel és 

gazdag tradícióval rendelkező régiók népességmegtartó erejét növelik. Annak ellenére, 

hogy a tájvédelem nem igazán agrárpolitikai feladat, beilleszthető a földhasználati politika 

rendszerébe (Avery, 1997). 

Az Agenda 2000 kiemelten kezelte a vidék fokozott támogatását. Mérlegelés 

tárgya, hogy ésszerű támogatással mit érhetünk el vidékfejlesztés címén. Meg kell jegyezni, 

hogy világviszonylatban sem sikerült komoly eredményeket felmutatni vidékfejlesztési 

politikával (az eredmény a külföldi segélyprogramokhoz hasonlítható). Az agrártérségek 

népességmegtartó képességének erősítésére való törekvés nemes cél, de nem tudja 

megakadályozni – csak lassítani – a vidék lakosságának elvándorlását a városokba. Ez a 

folyamat a világ legfejlettebb vidéki infrastruktúrájával rendelkező USA-ban is 

feltartóztathatatlan (lásd a fajlagos keresetek különbségét, a szabadidő eltöltésének 

lehetőségeit városokban és falvakban stb.). Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség 

vidékfejlesztésre, de a realitás talaján kell állnunk a lehetőségek és a várható 

eredmények vonatkozásában.  

Az EU-ban az árutermelő gazdaságokat érinti a legjobban a földárak alakulása a 

jövőben. A mezőgazdasági támogatások egyenes következménye a magasabb földár 

kialakulása, ugyanis a jövedelem garantálásával csökken a kockázat és emelkedik a föld 

értéke. Az EU-ban a magas agrártámogatás beleágyazódott a földárba és szinte 

megfizethetetlen földárak kialakulásához vezetett. A különböző országok földárait 

összehasonlítva óriási különbség tapasztalható. A földárak csökkenése azt is jelenti, hogy a 

mezőgazdasági jelzáloghitel jelzálogértéke is csökken, ugyanakkor a hiteltörlesztés 

nagysága változatlan marad (4.2. táblázat). Ez az oka annak, hogy az agrárpolitika 

reformjai során figyelembe vették azt a célt is, hogy a földárak csökkenése fokozatosan 

következzen be (például a támogatások csökkenő ütemű fenntartásával).  
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Ausztráliában és Kanadában kevés csapadékot kap a termőföld és alacsony a 

népsűrűség, ezért viszonylag alacsony földárak alakultak ki. Új-Zélandon – az ázsiai 

országokba irányuló nagyobb tejtermék-exportnak köszönhetően – az utóbbi időszakban nőtt 

a földár. Japánban viszont nagyon szűkös a mezőgazdasági terület, ennek következtében 

nagyon magas árak jellemzőek a földpiacon (4.1. táblázat). A felsorolt tényezők mellett a 

földárakat az egyes országokban leginkább a támogatások befolyásolják. A 

mezőgazdasági kereskedelem liberalizálásával előreláthatólag Argentínában emelkedik, 

Japánban és az EU-ban csökken a földár (az európai piac földrajzi közelsége miatt – nagy 

felvevőpiac agrártermékekből – ugyanakkor az EU-ban az agrárkereskedelem 

liberalizálásával is magasabbak lesznek a földárak, mint például Argentínában).  

 

4.2. táblázat: A termőföld ára az egyes országokban (1990-es években) 

 

Ország Dollár/ha 

Japán 250 000 

Hollandia 23 500 

Németország 19 800 

Új-Zéland (legelő) 16 100 

Egyesült Királyság 11 400 

USA 6 200 

Ausztrália 4 200 

Kanada 3 000 

Argentína 2 100 
Forrás: Knight-Frank Property Management. United Kingdom (1996) 

 

 

Az EU-ban a mezőgazdasági terület (néhány tagországban a szántóterület) 

hektáronkénti ára 2009-ben is nagy szélsőségeket mutatott. Hagyományosan Hollandiában 

volt legmagasabb a földár, ahol meghaladta a hektáronkénti 47 ezer eurót. Ennek csak 

töredékét (3,7 ezer euró/ha) tette ki a földár Svédországban, de Franciaországban is 

viszonylag olcsó (5 ezer euró/ha) földárakról beszélhetünk. A földár 2000-2009 között 

minden tagországokban emelkedett (az összes tagországra nem áll rendelkezésre adat). 

Dániában, Svédországban, Spanyolországban és Belgiumban jelentősebb áremelkedés 

következett be (4.3. táblázat). 

 

Az EU-ban is tulajdonképpen a csökkenő földárak ellensúlyozása céljából 

kompenzálják a gazdaságokat a múltban alkalmazott támogatási formák visszavonásának a 

következményei miatt (1992. évi KAP-reform, Agenda 2000, 2003. évi KAP-refrom, Health 

Check 2008). A gyakorlatban azonban növekvő földárakkal találkozunk, ezért racionális 

megközelítést igényel a korábbi magas ártámogatási és jövőbeni exportorientált politika 

közötti átmenet kezelése, annak ellenére, hogy egy sor járandóság feladására kényszerültek a 

gazdálkodók. A megoldás politikai, de kompenzáció nélkül a gazdák jogi és politikai 

értelemben is ellenállnak a változásnak. A földárak csökkenésének ellensúlyozására 

nyújtott (átmeneti) támogatás indokolt, a gyakorlat azonban más képet mutat, ezért a 

támogatások csökkentése indokoltnak látszik a mezőgazdasági kereskedelem további 

liberalizálása érdekében.  
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4.3. táblázat: A földár alakulása az EU-ban (2009) 

 

Megnevezés 
Földár (euró/hektár) 

2000 2009 

Belgium 21 069 27 190 

Dánia  10 330 25 919 

Németország  9 081 8 909 

Litvánia 294 971 

Spanyolország  7 292 10 465 

Franciaország  3 613 5 130 

Írország  12 816 16 230. 

Olaszország  13 653 -. 

Luxemburg  15 195 20 000. 

Hollandia  35 713 47 051. 

Cseh Köztársaság   1 555. 2 249. 

Szlovákia 895. 1 256. 

Finnország  3 932 6 855 

Svédország  1 898 3 747 

Anglia 11668 12 441 
Forrás: Land prices and rents.Statistical and economic information 2012, Eurostat, Luxemburg,  

 

 

4.4.Közvetlen támogatás az Agenda 2000 alapján (standard rendszer) 

 

Az EU a Közös Agrárpolitika (KAP) 1992. évi reformja és az Agenda 2000 keretében a 

bázisterület és referenciahozam meghatározásával a korábbi magas ártámogatás helyett a 

közvetlen  jövedelemtámogatásra helyezte a hangsúlyt. Az EU-ban a területalapú kifizetések 

a termelők és a szabályozás két típusát (egyszerűsített vagy általános szabályozás) 

különböztették meg. A kötelező területpihentetés nem vonatkozott azokra a gabonaféléket, 

olajos magvakat, és fehérje- és rostnövényeket (GOFR-növények) előállító kistermelőkre, 

akik a régió referenciahozamai alapján legfeljebb 92 tonna gabona termesztéséhez szükséges 

területre (magyar viszonylatban ez 19,45 hektár földterületet jelent) igényeltek támogatást, 

mert az egyszerűsített szabályozás értelmében területpihentetés nélkül is jogosultak voltak 

közvetlen jövedelemtámogatásra. Az árutermelő gazdaságok viszont az általános szabályozás 

szerint GOFR-növények termelése esetében akkor kaptak közvetlen jövedelemtámogatást, ha 

részt vettek a kötelező területpihentetési programban (a pihentetett területre is járt közvetlen 

jövedelemtámogatás). 

 

 

4.4.1. Bázisterület és referenciahozam 

 

A közvetlen jövedelemtámogatásban részesíthető területet az EU a bázisterület 

meghatározásával korlátozta. A mértéket adott tagországra vagy annak régióira állapították 

meg az 1989-1991 közötti időszak GOFR-növények előállítására használt, és/vagy tagországi 

területpihentetési programban szerepelt terület átlaga alapján. A bázisterületen belül a 

közvetlen jövedelemtámogatásra jogosult egyes növények maximális vetésterületét az olajos 

magvakon kívül nem szabályozták. Ha a termelők túllépték a közvetlen 

jövedelemtámogatásra jogosult bázisterületet, akkor a túllépéssel arányosan csökkentették a 

támogatást. 
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A támogatások kiszámításához minden tagállamban (egyes tagállamokban külön 

termelési régiónként) regionális átlaghozamot, azaz referenciahozamot számítottak ki az 

1986/87-1991/92 közötti időszak termelési eredményei alapján, de figyelmen kívül hagyták a 

legjobb és legrosszabb termésátlagot mutató két évet. A referenciahozamokat használják a 

támogatások összegének kiszámításához. Ebből következik, hogy óriási különbségek 

alakultak ki a hektáronkénti támogatások szintjében a tagállamok között.  

A bázisterület tehát behatárolta a közvetlen jövedelemtámogatást élvező terület 

nagyságát. A bázisterület túllépése büntető szankciókat vont maga után, mert ha a termelők 

a tagállamokban az engedélyezett bázisterületet túllépték, akkor az adott gazdasági 

évben a túllépés arányában csökkent az egyes gazdálkodókra jutó támogatás. Az EU a 

bázisterület túllépését bejelentő tagállamot büntette, nem pedig az egyes termelőket. Az EU 

szintjén nem, de az egyes tagállamok szintjén gyakori volt a bázisterület túllépése (4.4. 

táblázat). A vizsgált időszakban Ausztria, Finnország, Görögország, Olaszország, Hollandia, 

Portugália, Spanyolország és Svédország nem lépte túl a bázisterületet, a többi tagország 

viszont sorozatban szegte meg a bázisterületre vonatkozó mérethatárt (Luxemburg csak 

egyszer). 

 

4.4. táblázat: A bázisterület túllépése az EU egyes tagállamaiban1993-1999 között 

(a bázisterület %-ában)  

 

Ország 
Túllépés 

gyakorisága 

Átlagos 

túllépés  

(%) 

Maximális 

túllépés (%) 

Minimális 

túllépés (%) 

Átlagos 

túllépés  

(%) 

EU 0  (-2,79) -9,04 -4,41 

Németország 4 0,41 0,65 -2,30 -0,34 

Ausztria 0  (-2,49) -4,90 -4,07 

Belgium 3 2,30 4,18 -5,43 0,00 

Dánia 4 1,26 1,93 -2,88 0,20 

Spanyolország 0  (-1,80) -8,47 -4,80 

Franciaország 6 1,72 2,62 -0,46 1,41 

Finnország 0  (-12,07) -20,11 -16,20 

Görögország 0  (-11,19) -19,44 -14,55 

Írország 0  (-0,58) -13,01 -7,56 

Olaszország 0  (-12,43) -21,71 -17,53 

Luxemburg 1 0,70 0,70 -9,30 -4,65 

Hollandia 0  (-6,64) -14,68 -8,60 

Portugália 0  (-9,99) -27,42 -20,35 

Svédország 0  (-8,12) -11,57 -9,64 

Egyesült Királyság 5 1,54 2,26 -5,20 0,33 

Forrás: European Commission (2001)  

 

 

A bázisterületet nemzeti vagy regionális szinten határozták meg, és nem 

bontották le az egyes termelőkre, habár a tagállamoknak erre lehetőséget adtak (1996-ig), 

de egyik tagállam sem élt ezzel a lehetőséggel. Az EU termelői szabadon növelhették a 

GOFR-növények vetésterületét, ha elegendő megfelelő területtel rendelkeztek és pótlólagos 

közvetlen támogatásban részesültek. Adott esetben ez a bázisterület túllépéséhez és büntető 

szankciókhoz vezetett nemzeti vagy regionális szinten. Az egyes termelők döntését az 

befolyásolta, hogy a GOFR-növények területének növelése esetében mekkora pótlólagos 

támogatási összeggel számolhattak, illetve mekkora veszteség származott a bázisterület 

esetleges túllépéséért az egyes tagállamok szintjén kiszabott büntető szankciókból. Hatékony 
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büntetés esetében természetesen nem fordulhatott elő a nemzeti vagy regionális szinten 

meghatározott bázisterület túllépése (az egyes tagállamok szintjén gyakori volt a bázisterület 

túllépése).  

A bázisterület túllépéséért kiszabott büntetés tehát kollektív szankció volt és 

egyformán vonatkozott az egyes termelőkre, függetlenül attól, hogy hozzájárultak-e a 

bázisterület túllépéséhez vagy sem. Az egyes termelők szintjén tehát nem volt közvetlen 

kapcsolat a bázisterület túllépése és a kiszabott büntetés között.  

 

 

4.4.2. A bázisterület és kötelező területpihentetés hatása a termelésre 

 

A közvetlen jövedelemtámogatás elnyerésének feltétele a kötelező területpihentetés (a 

kistermelőkre vonatkozó egyszerűsített szabályozás kivételével) volt. A kötelező 

területpihentetés nagyságáról az EU évente döntött a készletek és felhasználás 

arányának függvényében (az elmúlt években ez általában 10 % volt) A pihentetett terület a 

GOFR-növényekkel bevetett területhez hasonlóan közvetlen jövedelemtámogatásra jogosult. 

A bázisterület korlátozásától eltérően a kötelező területpihentetés az egyes termelőkre 

vonatkozott, mert az általános szabály szerint az egyes termelőknek az általuk bejelentett 

GOFR-növények területének meghatározott hányadát pihentetni kellett. Az egyes 

termelőknek kötelező volt részletes jelentést készíteni a szántóföldjükön termelt GOFR-

növények megoszlásáról és a pihentetett terület nagyságáról. Ebben az esetben az egyes 

termelőket ellenőrizték és a területpihentetési kötelezettség megszegése egyéni (a 

támogatási programból való kizárás) és nem kollektív szankciókat vont maga után. Ezzel 

magyarázható, hogy az egyes tagállamokban kivétel nélkül betartották a kötelező 

területpihentetés mértékét. 

Nem minden termelőre vonatkozott a kötelező területpihentetés. A termelő 

területpihentetés nélkül is termelhetett GOFR-növényeket, ha lemondott a közvetlen 

jövedelemtámogatásról, illetve az egyszerűsített szabályozás alá esett. A kötelező 

területpihentetés tehát nem a GOFR-növények teljes területére vonatkozott az EU-ban, 

hanem csak az általános szabályozás alá tartozó területre (a közvetlen jövedelemtámogatásra 

igényt tartó árutermelő gazdaságok által művelt GOFR-növények területére), ami 1993-1999 

között a GOFR-növények teljes területének 75%-át tette ki. 

Mivel a termelők általában a legrosszabb minőségű földterületet pihentették, az 

átlaghozam a nem pihentetett területen nőtt. Ez azt jelentette, hogy a pihentetett terület átlagos 

minőségű területre való átszámítása esetében a kötelező területpihentetési rátánál kisebb 

terület került ki a művelés alól. Ebből következik, hogy a GOFR-növények termelése a 

kötelező területpihentetés mértékével nem egyenes, hanem annál kisebb arányban 

csökkent. 

A bázisterület korlátozása és a közvetlen jövedelemtámogatás a GOFR-növényeken 

belül nem, de a GOFR- és egyéb növények között merev termelési szerkezetet hozott létre. 

A bázisterület korlátozása és a termékspecifikus közvetlen jövedelemtámogatás 

következtében a termelők nemigen használták a GOFR-növények területét alternatív 

növények termelésére (mert nem érdemes), ezért ennek a földterületnek a földpiacon kialakult 

korlátozott kínálata az átlagosnál nagyobb földárat, illetve földbérleti díjat 

eredményezett. A közvetlen jövedelemtámogatás alkalmazása önmagában is magasabb 

földárakhoz, illetve földbérleti díjhoz vezetett. 

A bázisterület korlátozása stabilizálta a közvetlen jövedelemtámogatási kifizetéseket. 

A bázisterület nemzeti és regionális szinten történt meghatározása, valamint a kollektív 
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büntetési rendszer lehetővé tette a költségvetési kiadások stabilizálását, de nem volt 

kényszerítő hatása az egyes termelőkre. Ezzel szemben a kötelező területpihentetés a 

kínálatszabályozás eszköze volt a piaci egyensúly megteremtése céljából, mert közvetlenebb 

hatása volt a kínálatra, mint a bázisterületnek. 

 

 

4.5. Közvetlen támogatás a 2003. évi reform alapján  

(egységes gazdaságtámogatási rendszer) 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformjának legfontosabb intézkedése a 

MacSharry-féle reformokkal 1992-ben bevezetett közvetlen támogatások függetlenítése a 

termeléstől (decoupling) és földterülethez/gazdasághoz kötött, történelmi jogosultságra 

alapozott átalánytámogatási rendszer (eredetileg Single Farm Payment Scheme: SFPS; később 

egyszerűen Single Payment Scheme: SPS) bevezetése volt az EU-15-ben a 2005-2007 közötti 

időszakban (Popp et al., 2004). 

A közvetlen támogatások rendszerének átalakítása és a támogatások „modulálása” 

mellett a reformok kiterjedtek a fontosabb termékek rendtartásának kül- és belpiaci 

folyamatokhoz igazodó változtatására, továbbá a vidékfejlesztés szerepének erősítésére is. 

Egyes elemeit (piaci beavatkozásokat) már 2004-ben bevezették, más elemei (egységes 

gazdaságtámogatás, degresszió és moduláció) a 2005-2007 közötti időszakban kerültek 

bevezetésre. A megreformált KAP-ban előtérbe került a minőség, élelmiszerbiztonság, 

állatjólét és környezetvédelem szerepe, mert egyrészt ezek teljesítése (18 előírás) az egységes 

gazdaságtámogatás kifizetésének a feltétele volt, másrészt pedig a vidékfejlesztési 

intézkedések bővítése (4 új intézkedés bevezetésével) is ezt a célt szolgálta.  

Az EU-15 közös költségvetésének 45%-át felemésztő Közös Agrárpolitika (KAP) 

2003. évi reformját az alábbi kül- és belpolitikai tényezők tették szükségessé:  

 a WTO Uruguay-i Fordulón született megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése, 

illetve a WTO Doha-i Forduló tárgyalásai 

 az agrárrendtartás továbbra is meglehetősen költséges végrehajtása (az EU 

mezőgazdasága a MacSharry-féle, valamint az Agenda 2000 reformok ellenére 

túltermelési gondokkal küzdött, a fölösleg levezetése továbbra is jelentős 

exporttámogatást igényelt);  

 a vidékfejlesztés szerepének erősítése az ártámogatások rovására; 

 a 2002-ben elfogadott új mezőgazdasági törvény (Farm Security and Rural Investment 

Act) előidézte változások az USA agrárpolitikájában 

 az EU 2004. évi bővítése 10 új tagállammal (a mezőgazdasági földterület 29%-os 

növekedése, a mezőgazdasági termelők számának 55%-os emelkedése);  

 a fogyasztók növekvő elvárásainak való megfelelés az élelmiszerminőség és -biztonság, 

valamint a környezetvédelem területén  

 a termelés erősebb fogyasztó- és piacorientálásának igénye. 

A reform elsődleges indítéka az agrár- és élelmiszerpiaci stabilitás megteremtése, az 

intervenciós készletek csökkentése, valamint az exportszubvenciók lefaragása volt a 

piacorientált és a versenyképes termelés növelése érdekében. Kiemelt jelentőséget kapott a 

gazdálkodás jövedelembiztonságának növelése, a termelők között kialakult 

jövedelemkülönbségek csökkentése, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kiegészítő, 

illetve alternatív jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése a vidéki térségekben (Kiss, 

2003). A BSE-válság, a száj- és körömfájás járvány, a génmanipulált és hormonkezelt 

termékek gyors terjedése az EU-ban is megingatta a fogyasztói bizalmat, aminek 
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visszanyerése érdekében még inkább előtérbe kerülnek a környezetvédelmi, állatjóléti, 

élelmiszerminőségi és élelmiszerbiztonsági intézkedések. Nagyobb hangsúlyt helyeztek a 

vidékfejlesztésre – igaz, inkább a nagy szavak, mint a komoly tettek és jelentősebb 

támogatások tekintetében. Mindemellett említést érdemel még a bürokrácia, az adminisztratív 

költségek csökkentésére való törekvés, a decentralizáció és az átláthatóság (transzparencia) 

növelésének igénye, továbbá az agrárkiadások korlátok között tartása. 

A KAP 1. pillérének támogatását 2002-ben rögzítették a 2006-2013 közötti időszakra 

vonatkozóan. Ebben az időszakban a támogatás nem haladhatja meg a 2006 évi támogatás 

összegét (az EU évi 1%-os növekedést engedélyez). Az agrárpiaci támogatások így 2007-

2013 között változatlanok, esetleg reálértékben szerény csökkenést mutatnak. Amennyiben az 

agrárkiadások 300 millió euróval meghaladták volna az előirányzatot, akkor a közvetlen 

kifizetések további csökkentésével is számolni kellett (ez az új tagállamokra mindaddig nem 

vonatkozott/vonatkozik, amíg el nem érik az EU-15 támogatási színvonalát). A támogatások 

korlátozása nem vonatkozik a vidékfejlesztési támogatásokra. Az új pénzügyi időszakban 

(2007-2013) a vidékfejlesztési eszközöket egyetlen alapba vonták össze, így lehet(ett) 

egységes a végrehajtás és ellenőrzés is. 

Az EU-ban a nemzeti hozzájárulási korábbi plafonját – a bruttó nemzeti jövedelem 

1,24%-a – nem használták fel, mert 2006-ban a bruttó nemzeti jövedelem 1,08%-ára rúgott a 

költségvetési előirányzat. A különbség több mint 16 milliárd eurót tett ki, amit a tagországok 

pénzügyminiszterei – nem hivatalosan – tartaléknak tekintettek. Az Európai Bizottság a 2007-

2013-as költségvetés időszakban a nemzeti hozzájárulás felső határát a bruttó nemzeti 

jövedelem, azaz a GNI (Gross National Income: GNI) 1,15%-ban javasolta meghúzni a 

korábbi 1,24% helyett, amely összeg a jelenlegi költségvetési időszak végén 143 milliárd euró 

támogatást jelent. A KAP költségvetése 2013-ban 55,5 milliárd euró körül alakul, amely 

összegből 42,3 milliárd euró jut a közvetlen és agrárpiaci támogatásokra. A 42,3 milliárd 

euróból 38,7 milliárd euró jut a közvetlen kifizetésekre (4.5. táblázat).  

4.5. táblázat: Az EU költségvetése (2007-2013) 
milliárd euró 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Fenntartható gazdasági 

növekedés 
47,582 59,675 62,795 65,800 68,235 70,660 73,715 76,785 

1a. Versenyképesség, 

foglalkoztatás 
80791 12,105 14,390 16,680 18,965 21,250 23,540 25,825 

1b. Kohézió 38,791 47,570 48,405 49,120 49,270 49,410 50,175 50,960 

2. Természeti erőforrások 

megőrzése és kezelése 
56,015 57,180 57,900 58,115 57,980 57,850 57,825 57,805 

- CAP 54,279 55,259 55,908 56,054 55,859 55,666 55,853 55,497 

  - piaci és közvetlen támogatás 43,735 43,500 43,673 43,354 43,034 42,714 42,506 42,293 

  - vidékfejlesztés 10,544 11,759 12,235 12,700 12,825 12,952 13,077 13,205 

3. Állampolgári biztonság, jog 1,381 1,630 2,015 2,330 2,645 2,970 3,295 3,620 

4. Nemzetközi kapcsolatok 11,232 11,40 12,175 12,945 13,720 14,495 15,115 15,740 

5. Igazgatás 3,436 3,675 3,815 3,950 4,090 4,225 4,365 4,500 

Kompenzáció az új tagoknak 1,041 - - - - - - - 

Előirányzat összesen 120,688 133,560 138,700 143,140 146,670 150,200 154,315 158,450 

Tényleges kifizetés 114,740 124,600 136,500 127,700 126,000 132,400 138,400 143,100 

Kifizetés a GNI százalékában 1,09 1,15 1,23 1,12 1,08 1,11 1,14 1,15 

Forrás:http://europa.eu.int/comm/agriculture 

 

Ezen belül az új tagországok közvetlen kifizetése hozzávetőlegesen 

megnégyszereződött, a 25%-os támogatottsági szint 100%-ra emelkedett. Magyarország 

2004-ben 305, 2005-ben 350 millió eurót kapott ilyen címen, míg 2013-ban várhatóan közel 1 

300 millió eurót kap (4.6. táblázat). A közvetlen kifizetések a Health Check következtében a 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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közvetlen valamelyest változtak, így Magyarország 2013-ban 1 250 helyett 1 300 millió 

euróra jogosult.  

 

4.6. táblázat: Az EU-10 közvetlen kifizetéseinek plafonja 
millió euró 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Csehország 227,9 265,7 342,4 427,8 513,2 598,5 683,9 769,3 854,6 

Észtország 23,4 27,3 40,4 50,5 60,5 70,6 80,7 90,8 100,9 

Ciprus 8,9 10,4 13,9 17,4 20,9 24,4 27,8 31,3 34,8 

Lettország 33,9 39,6 55,6 69,5 83,4 97,3 111,2 125,1 139,0 

Litvánia 92,0 107,3 146,9 183,6 220,3 257,0 293,7 330,4 367,1 

Magyarország 350,8 408,7 495,1 618,5 741,9 865,2 988,6 1111,9 1253,3 

Málta 0,67 0,78 1,59 1,99 2,38 2,78 3,18 3,57 3,97 

Lengyelország 724,3 845,0 1098,8 1373,4 1648,0 1922,5 2197,1 2471,7 2746,3 

Szlovénia 35,3 41,4 55,5 69,4 83,3 97,2 111,0 124,9 138,8 

Szlovákia 97,6 113,6 144,5 180,5 216,6 252,6 288,6 324,6 360,6 

Forrás: Official Journal of the European Union. 30. 3. 2004.  

A termeléstől függetlenített közvetlen jövedelemtámogatás előnye, hogy 

rugalmasságot biztosít a termelő számára a termelési szerkezet kialakításához, vagyis a 

termelő szabadon dönthet a vetésszerkezetről és az állattartásról, ami összességében a 

piacorientált termelés irányába mutató lépés. Összességében elmondható, hogy a reform 

fenntartható és versenyképes európai agrármodell kialakítására törekedett. A reform a 

következő célok teljesítését helyezi előtérbe: 

 A mezőgazdaság versenyképességének növelését teszi lehetővé az intervenció biztonsági 

hálóként történő alkalmazása, amely elősegíti a termelők számára a piaci jelzések 

érzékelését, ugyanakkor megvédi őket a piac szélsőséges hatásaitól.  

 A piacorientált és fenntartható mezőgazdasági termelés ösztönzése céljából a 

termékek helyett a termelők támogatása került előtérbe. A referencia időszakban 

felvett közvetlen támogatások alapján a környezetvédelmi, állatjóléti, és 

élelmiszerbiztonsági előírások (normák) teljesítéséhez kötött, de a termeléstől független 

egységes gazdaságtámogatási rendszer bevezetésére került sor 2005. január 1. és 2007. 

január 1. között. Mindez a termelői támogatások jövedelemtranszfer-hatékonyságát is 

növelte. 

 A kiegyensúlyozottabb támogatás és vidékfejlesztés érdekében a források egy részének 

első pillérből (mezőgazdaságból) második pillérbe (vidékfejlesztésbe) történő 

átcsoportosítása („modulálása”) minden tagország számára kötelező lett. A 

vidékfejlesztésre rendelkezésre álló kiegészítő intézkedések bővültek az 

élelmiszerminőség javítása, a szigorúbb előírások alkalmazása és az állatjóléti 

intézkedések ösztönzése céljából.  

A 2003. évi KAP-reform a termeléstől független egységes gazdaságtámogatás 

bevezetése mellett érintette a termeléshez kötött termék-specifikus támogatások 

alkalmazását, az agrárrendtartást és a támogatás kifizetéséhez kapcsolódó egyéb 

szabályozásokat is. Az egységes gazdaságtámogatás alapjában véve a termeléstől független 

támogatásnak számít, ennek ellenére egyes ágazatokban az egységes gazdaságtámogatás 

egy része meghatározott mértékig továbbra is termeléshez – pl. gabonatermeléshez, 

marhahízlaláshoz, juhtartáshoz – köthető (derogációs lehetőség). Az egységes 

gazdaságtámogatás túlnyomó részének kifizetése azonban független lett a termeléstől. A 

termeléstől független egységes gazdaságtámogatás (derogáció lehetséges) mellett a 

termeléshez kapcsolódó termék-specifikus támogatások alkalmazását is lehetővé tette a 

reform. A termék-specifikus támogatások teljes mértékben a termeléshez kapcsolódnak. 
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Az agrárrendtartás reformja során változtak az intézményes árak, kiegészítő 

támogatások, stb. A reform az egyéb szabályozás keretében szabályozza a támogatások 

kifizetéséhez kapcsolódó előírások érvényre juttatását, a területpihentetést, az egységes 

gazdaságtámogatás regionalizáció alapján történő kifizetésének lehetőségét, az Integrált 

Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) feladatait, valamint a támogatási jogosultság 

meghatározását, átruházását és az egységes gazdaságtámogatás kifizetését.   

A reform a mezőgazdasági jövedelmek igazságos elosztása céljából a degressziót és 

modulációt is bevezette 2005-től, aminek értelmében az évi 5 ezer eurónál nagyobb közvetlen 

jövedelemtámogatással rendelkező gazdaságok közvetlen támogatását csökkentik az 5 ezer 

euró feletti támogatások arányában (2005-ben 3, 2006-ban 4, 2007-ben 5%-kal, és 2008 és 

2013 között évi 5% változatlan maradt a közvetlen támogatások csökkentése). 

 

 

4.5.1. Közvetlen támogatások és agrárrendtartások 

 

Az Agenda 2003 bevezetése előtt az EU agrárköltségvetésének közel 70%-át a 

termeléstől csak részben független közvetlen támogatások tették ki (a szubvenciók 

elnyerésének feltétele a támogatásra jogosult növények vetése és legalább virágzásig 

történő megőrzése, illetve a támogatásra jogosult állatok tartása volt). Így kétségtelenül 

pozitív lépésként értékelhető a közvetlen támogatások termeléstől történő leválasztása, 

függetlenítése (decoupling). A termelő a piaci kereslet-kínálat függvényében döntheti el, hogy 

mikor, mit és mennyit termel. Ez a termékpiacok egyensúlyának javulásához, a túltermelés 

csökkenéséhez vezetett. A változtatás radikalizmusát csökkenti, hogy a támogatások 

termeléstől való leválasztása nem teljes, egyes szektorokban (pl. gabonatermelés, 

marhahizlalás, juh- és kecsketartás) bizonyos feltételekkel és eltérő mértékig, de továbbra 

is fennmaradtak a termeléshez kapcsolt támogatások (Popp et al., 2004). 

A termeléstől függetlenített, a korábban különböző jogcímeken felvehető közvetlen 

támogatásokat összevonva, úgynevezett egységes gazdaságtámogatásként (Single Payment 

Scheme: SPS) lehet igényelni. Az egységes gazdaságtámogatás összegét az EU-15 

tagállamaiban a referencia időszakban lehívott közvetlen szubvenciók alapján rögzítették. 

Referencia időszaknak a 2000-2002 közötti éveket jelölték meg (csupán a rostlen és 

rostkender esetében számoltak a 2001-2002, illetve az olíva esetében az 1999-2003 között 

felvett közvetlen szubvenciók átlagával). A történelmi jogosultságon alapuló egységes 

gazdaságtámogatás a termelőnek alanyi jogon jár, így megfelelő jövedelembiztonságot 

garantál. Az egységes gazdaságtámogatási rendszerre az EU-15 tagállamainak és az EU-12-

ből Szlovéniával és Máltának 2005. január 1. és 2007. január 1. között kellett áttérni. Az új 

tagállamok már 2005-ben szintén áttérhettek volna az egységes gazdaságtámogatási 

rendszerre (SPS), de végül a 2004-ben alkalmazott egyszerűsített területalapú kifizetési 

rendszerben (SAPS) maradtak. A 10 új tagállam közül 8 (Szlovénia és Málta kivételével) az 

egyszerűsített kifizetési rendszer mellett döntött 2004-ben. Fontos megjegyezni, hogy a 

termeléstől teljes mértékben leválasztott közvetlen támogatások WTO-konform zöld dobozos 

támogatásoknak minősülnek (Popp et al., 2004). 

Az egységes gazdaságtámogatás összegének kalkulálásához a refrenciaidőszakban 

kifizetett alábbi támogatásokat veszik figyelembe: 

 GOFR-növények területalapú támogatása;  

 durumbúza kiegészítő támogatásai;  

 rizs területalapú támogatása; 

 hüvelyes növények területalapú támogatása; 
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 keményítőburgonya támogatásának 40%-a;  

 szárított takarmányok új, termelői támogatása; 

 vetőmagtermelés támogatása; 

 szarvasmarha-prémiumok;  

 juh- (és kecske-) prémiumok; 

 tejprémiumok; 

 dohányprémium; 

 komlótermelés támogatása; 

 gyapottermelés támogatása; 

 olívatermelés támogatása.  

Derogáció alkalmazásánál meghatározott termékek esetében tagországi 

hatáskörben az egységes gazdaságtámogatás részben (a támogatások kis hányada) 

továbbra is a termeléshez köthető. A részben a termeléshez kapcsolódó támogatások is az 

egységes gazdaságtámogatás összegéből fizethetők ki. Ha az adott tagország élni kíván ezzel 

a lehetőséggel, a termelést nem folytató gazdálkodóknak is jár a termeléshez nem kötött 

támogatás hányada (pl. gabonatermelésnél az egységes farmtámogatás 75 %-a, mert a 

támogatás legfeljebb 25%-a köthető termeléshez). Az EU tagállamok összességében nem 

beszélhetünk a termeléstől teljes mértékben függetlenített egységes gazdaságtámogatás 

bevezetéséről, mert a tagországok jelentős része élt a derogáció lehetőségével (az egységes 

gazdaságtámogatás kifizetéseit részben termeléshez kötik), ráadásul termék-specifikus (teljes 

egészében termeléshez kötött) támogatások is fennmaradtak egyes ágazatokban. 

Az egységes gazdaságtámogatás mellett tehát a termeléshez kötött termék-specifikus 

támogatások alkalmazására is sor került. A termék-specifikus támogatások nem képezik az 

egységes gazdaságtámogatás részét, mert azok teljes mértékben a termeléshez kötődnek 

(termelés nélkül nincs termék-specifikus támogatási jogosultság). A következő termék-

specifikus támogatások alkalmazására kerülhet sor: 

 durumbúza minőségi támogatása; 

 rizs termék-specifikus támogatása; 

 fehérjenövények területalapú kiegészítő támogatása; 

 rostnövények feldolgozói támogatásai;  

 keményítőburgonya támogatásának 60%-a; 

 szárított takarmányok feldolgozói támogatása; 

 héjas gyümölcsök területalapú támogatása; 

 energianövények támogatása; 

 gyapot területalapú támogatása. 

A reform keretében a termeléstől független támogatások és a termeléshez kötött 

termék-specifikus támogatások szabályozásán túlmenően 2004-től az agrárrendtartások 

(agrárpiaci szabályozás) is változtak. Az agrárrendtartás változása már 2004-ben is 

valamennyi tagállamra (EU-25) vonatkozott. 

 

4.5.2. Egységes gazdaságtámogatás alkalmazása 

 

Annak érdekében, hogy a részleges leválasztás, illetve az egységes gazdaságtámogatás 

későbbi bevezetése ne torzítsa a versenyt, és ne veszélyeztesse a költségvetési keretek 

betartását, az Európai Bizottság az érintett szektorokra tagállamonként külön határértékeket 

rögzített. Mivel az EU-15 tagállamai mellett  Szlovéniában és Máltán az egységes 

gazdaságtámogatás bevezetésére 2005. január 1. és 2007. január 1. között került sor, 
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átmenetileg az áttérés időpontjától függően egyes tagállamokban az Agenda 2000, azaz a 

standard rendszer maradt érvényben a 2003. évi reform agrárrendtartásra vonatkozó 

elemeinek (piaci beavatkozások) figyelembe vételével (egy részük már 2004-ben hatályba 

lépett), más tagállamokban pedig az egységes gazdaságtámogatási rendszer alapján kezdték 

kifizetni a közvetlen támogatásokat (mind a termeléstől független, mind a termeléshez kötött 

támogatásokat). Ez azt jelenti, hogy egyes tagországok 2005-ben, mások 2006-ban, 

fennmaradó részük legkésőbb 2007. január 1-én vezették be az egységes gazdaságtámogatási 

rendszert (Popp, 2004).  

A tagállamoknak lehetőséget adtak, hogy a brüsszeli forrásból származó termeléshez 

kapcsolt, illetve termeléstől függetlenített összes közvetlen támogatás legfeljebb 10%-át 

elkülönítsék, és abból kiegészítő támogatást nyújtsanak a környezeti, minőségi és 

marketing szempontból kívánatosnak ítélt gazdálkodási gyakorlatot folytató 

termelőknek. Miután legkésőbb 2007. január 1-ig valamennyi tagállam (EU-15) bevezette az 

egységes gazdaságtámogatási rendszert, az Európai Bizottság részletes jelentést készített 

annak működési tapasztalatairól és módosító javaslatokat tett (lásd Health Check).  

A tagországok lehetőséget kaptak arra, hogy a következő támogatásokat az egységes 

gazdaságtámogatás mellett, a Agenda 2000 szerint folyósítsák a reform agrárrendtartásra 

vonatkozó intézkedéseinek figyelembe vételével. A tagországok saját hatáskörükben a 

következő opciókkal élhetnek: 

 a növénytermesztési szektorban: 

- a GOFR-növények területalapú támogatásának legfeljebb 25%-át, vagy 

- a durumbúzára a tradicionális termesztő körzetekben fizetett területalapú kiegészítő  

támogatás legfeljebb 40%-át; 

- a vetőmagvak közvetlen támogatásának 100%-át; 

- 2006-2010 között a dohányprémium legfeljebb 60%-át; 

- a komlótermelés támogatásának legfeljebb 25%-át; 

- az olívatermelés támogatásának legfeljebb 40%-át. 

 az állattenyésztési szektorban: 

- a vágási támogatás (borjú) akár 100%-a és emellett 

- a húshasznútehén-prémium 100%-át és a vágási prémium (felnőtt állat) 40%-át, vagy 

- a vágási támogatás (felnőtt állat) 100%-át, vagy 

- a speciális vágómarha-prémium 75%-át; 

- a juh (és kecske) után fizetett közvetlen támogatások legfeljebb 50%-át  

  (a kedvezőtlen  adottságú területeken nyújtott kiegészítő szubvenciókkal együtt). 

Amennyiben valamely tagállam az egységes gazdaságtámogatási rendszer keretében a 

fenti derogációs lehetőségek (opciók) bármelyikével élt, a következő korlátozások léptek 

érvénybe: 

 az érintett szektorra pénzügyi keretet határoznak meg, amiből a termelési 

kötelezettséghez kötött közvetlen kifizetések az előírt rendszer szerint folyósíthatók; 

 az érintett tagállam rendelkezésére álló egységes gazdaságtámogatási keretet 

ezen kerettel csökkentik; 
A közvetlen támogatásra való jogosultság feltételei lényegében nem változtak, mert 

továbbra is érvényesíteni kell(ett) az egész gazdaság szintjén a megfelelő környezetvédelmi, 

élelmiszer-biztonsági állategészségügyi, állatjóléti, előírásokat. Ha az előírások betartását 

elmulasztják a termelők, akkor a várható kockázat vagy az okozott kár mértékében csökken a 

támogatás. A környezetvédelmi, növényegészségügyi szempontok érvényesítése 

(parlagterületek kialakulásának elkerülése) érdekében a közvetlen kifizetés feltételeként 
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előírják a kedvezményezetteknek, hogy megfelelő kultúrállapotban (good agricultural and 

environmental conditions) kell tartani a mezőgazdasági területet (4.7. táblázat).  

 

4.7. táblázat: A mezőgazdasági területek kultúrállapotban tartásának minimális 

követelményei 

 

Intézkedési terület  Szükséges intézkedés 

 Talajerózió elleni védekezés megfelelő 

eszközökkel 

 Minimális növénytakaró 

 Helyi adottságoknak megfelelő minimális 

talajművelés  

 Teraszgondozás 

 Talaj szervesanyag-tartalmának megfelelő 

szinten tartása 

 Vetésforgó előírások szerinti alkalmazása 

(ahol érvényes) 

 Szántóföldi tarló megfelelő kezelése 

 Talajszerkezet megőrzése megfelelő 

géphasználattal 
 Megfelelő géphasználat 

 Minimális szintű állagmegőrzés, a természetes 

élőhelyek leromlásának megelőzése 

 Minimális állatsűrűség és/vagy idevágó 

piacszabályozási előírások 

 Ősgyepek (állandó gyepek) védelme 

 Tájvédelem  

 Nemkívánatos növények elterjedésének 

megakadályozása 

Forrás: FVM (2004) 

Ez a rendelkezés az egész farmra és valamennyi ágazatra vonatkozik, függetlenül 

attól, hogy művelt vagy művelés alól kivont földterületről van-e szó. Így, ha a farmer például 

hozamfokozó hormonokat használ és szennyezi a környezetet, akkor a büntetés az eset 

súlyosságának függvényében a támogatások 10-100%-ára rúg. Az ebből származó bevétel 

25%-a a tagországoknál marad. A támogatási feltételek teljesítése nem előfeltétele a 

támogatás kifizetésének, mert az ellenőrzés adott évben történik, de az esetleges büntetést a 

következő évben róják ki. 

A feltételekhez (18 előírás) kötött támogatások körébe azért került a termőföld 

kultúrállapotban tartása, mert egyébként a mezőgazdasági termelés céljára nem használt föld 

elhagyása és elhanyagolása beláthatatlan következményekkel járna a vidék és vidéki 

környezet szempontjából. A feltételekhez kötött támogatás kimondja, hogy a mezőgazdasági 

területet kultúrállapotban kell tartani, ami könnyen összekeverhető a vidékfejlesztés keretében 

alkalmazott szokásos, jó mezőgazdasági gyakorlat (good agricultural practice) koncepcióval, 

holott az előbbi kevésbé szigorú, mint az utóbbi (Popp et al., 2004). 

A minimális követelmények érvényesítése elősegíti, hogy a földterület az új 

támogatási rendszer következtében ideiglenesen, vagy véglegesen kikerüljön a mezőgazdasági 

termelésből. A tagállamok ezen túlmenően is megszabhatnak követelményeket a speciális 

környezeti viszonyok, környezetvédelmi célok figyelembe vételével. Derogációt 

alkalmazhatnak az állandó gyepterület jelentősebb mértékű csökkenésének megakadályozása 

érdekében. A minimális követelményeket az Európai Bizottság határozta meg, de a 

végrehajtás a tagállam feladata.  

A „kultúrállapotban tartás” minimális követelményei tehát szoros összhangban vannak 

a vidékfejlesztési programoknál alkalmazott „helyes termelési gyakorlat” (good farming 

practice) követelményeivel, de nem teljes az azonosság. A kultúrállapotban tartás célja, hogy 

a termelésből átmenetileg kikerülő mezőgazdasági területek később szükség szerint 
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alkalmasak maradjanak mezőgazdasági hasznosításra. Emellett lehetőséget biztosítanak a 

környezet- és tájvédelmi szempontok érvényesítésére is. 

A legtöbb tagország azon a véleményen volt, hogy radikálisan, 38-ról 18-ra kell 

csökkenteni a támogatási feltételekhez kötött előírások számát, ha az IIER keretében történik 

a előírások betartásának ellenőrzése. A Bizottság 2003. januári KAP reform javaslata még 38 

közösségi előírást sorolt fel, de végül az előírások számát 18-ra csökkentették (1. melléklet). 

Az EU-15 jelenlegi ellenőrzési rendszerében különböző nemzeti, regionális és ágazati 

intézmények vesznek részt, ezért az új előírások az IIER keretében való ellenőrzése feltételezi 

a jelenlegi ellenőrzések újjászervezését és átalakítását, ami jelentős adminisztrációs 

költségekkel jár. A tagországok zöme egyetértett abban is, hogy a munkavédelmi előírásokat 

(a Bizottság reformtervezetében ez is szerepelt) nem szükséges a támogatások feltételéül 

szabni, mert a legtöbb gazdaságban maga a tulajdonos és annak családtagjai dolgoznak. A 

támogatásokhoz kötött előírásokat fokozatosan, három lépésben (2005, 2006 és 2007) 

vezették be a tagországok (1. melléklet). 

A tagországok többsége élesen ellenezte, hogy az előírások betartásának ellenőrzése 

az IIER keretében valósuljon meg, az átfedésekre, a hatóságok munkájának egyeztetési 

nehézségeire, a költségekre hivatkozva. Kompromisszumként általában elfogadhatónak 

tartották, hogy a kiindulási alap az IIER keretében kiválasztott 5%-os mintaszám legyen. 

Továbbá vizsgálandó az IIER minta 20%-a, azaz a kedvezményezettek 1%-a. A lehető 

legnagyobb flexibilitást igényelték azonban a tekintetben, hogy a speciális ellenőrző szervek 

saját kockázatelemzésüket követően határozzák meg a ténylegesen vizsgált gazdaságok körét. 

A vizsgálatokat gazdaság, vagy a feldolgozók szintjén is el lehet végezni. A tagországok az 

előírások ellenőrzése kapcsán beszedett büntetések 25%-át saját hatáskörben használhatják 

fel.  

Az egységes gazdaságtámogatás elnyeréséhez tehát továbbra is kötelező volt az 

Agenda 2000 szerint a GOFR-növényekre érvényes területpihentetés (ez egyenlő volt azon 

terület 10%-ával, amelyet az egységes gazdaságtámogatás bevezetése előtt kötelezően 

pihentettek). A kötelező területpihentetés az egységes gazdaságtámogatásra jogosult terület 

10%-ára terjedt ki. Ha a regionalizáció keretében a támogatási jogosultság azonban kiterjedt a 

szántóföldi zöldség és gyümölcs, valamint az étkezési burgonya területére is, akkor a 

támogatásban részesített szántóföldi terület 10%-át kellett pihentetni, ami természetesen 

nagyobb terület a gazdaságtámogatás bevezetése előtt pihentetett területnél (a GOFR 

növényekre vonatkozó területpihentetés).  

A területpihentetés alól kivételt képeztek az organikus termelést folytató farmok és a 

GOFR-növényeket 92 (regionális) referenciahozam-tonna szint (kb. 20 ha) alatt termelő 

kisgazdaságok. A kötelező területpihentetés a rotáció, vagyis a vetésforgó keretében is 

elvégezhető. A pihentetett területen termesztett olajnövények takarmányozásra vagy emberi 

fogyasztásra felhasználható melléktermékeinek mennyisége nem léphette túl az 1 millió 

tonnát (szójadara-egyenértékben kifejezve). Amennyiben a szerződések által lefedett 

mennyiség alapján az 1 millió tonna túllépése valószínűsítették, az egyedi szerződésekben 

megadott mennyiségeket arányosan csökkenteni kellett. A pihentetett területen biomassza 

előállítás céljából termesztett évelő növények telepítésével kapcsolatos költségek 50%-a 

nemzeti forrásból a korábbi időszakhoz hasonlóan továbbra is finanszírozható volt. A 

kötelező területpihentetést 2008-ban végleg eltörölték (lásd Health Check). 

A GOFR-növényekre érvényes szabályozás bevezetésekor a tagországok regionális 

átlaghozamokat (referenciahozamokat) is megadhattak, aminek következtében regionális 

szinten különböző területalapú támogatások alakultak ki. A 2003. évi KAP-reform keretében 
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a tagországok lehetőséget kaptak a regionalizációra, annak alkalmazásáról legkésőbb 2004. 

augusztus 1-ig kellett dönteni (Popp, 2004). 

 A közvetlen kifizetésekre regionális határértékeket állapíthattak meg. 

 A támogatások egy részét objektív kritériumok alapján a régiók között átcsoportosíthatták. 

 A szántóra és gyepterületre külön támogatási szint volt meghatározható a 2002. december 

31-ei (referencia-időszak) tényleges állapot szerint. 

 Amennyiben a tagország regionálisan eltérő szabályokat alkalmazott, a területpihentetési 

kötelezettséget is regionálisan kellett meghatároznia.  

 A tej-prémium már 2008 előtt is beépíthető volt az egységes gazdaságtámogatási 

rendszerbe. 

 A tagországok a támogatások 50%-át december 1. előtt kifizethetik azon régiókban, ahol a 

termelők bizonyítottan súlyos pénzügyi problémákkal néznek szembe. 

 Egy régiónak tekinthető a tagország, ha 3 millió hektár alatti támogatható területtel 

rendelkezik.  

A regionalizáció alapján a tagországok a regionális szinten meghatározott összeget az 

egyes régiókban található valamennyi gazdaságra szétoszthatták. Tehát azok a gazdaságok is 

kaphatnak támogatást, amelyek erre egyébként nem lennének jogosultak, beleértve a 

szántóföldi zöldség és gyümölcs, valamint az étkezési burgonya parcelláit is (ültetvény 

kivétel), amelyekre korábban nem terjedt ki a közvetlen támogatás. A gazdák a földterületen 

bármilyen mezőgazdasági tevékenységet folytathatnak, beleértve a szántóföldi zöldség- és 

gyümölcstermelést is (ültetvény kivétel).  

A regionalizáció alkalmazása már a reform első évében sok gazdaságban a 

jövedelemviszonyok jelentős megváltozását eredményezte. A gazdaságok egy része örülhetett 

a nagyvonalú túlkompenzálásnak (pl. extenzív gyepgazdálkodás, cukorrépa-termelés 

esetében), miközben a gazdaságok másik része a reform következtében hirtelen és drasztikus 

jövedelemveszteséget szenvedett el (pl. intenzív szarvasmarha-hizlalás esetében). Ez az oka 

annak, hogy a regionalizációt alkalmazó tagországok (pl. Németország) több lépcsőben 

vezette be a hektáronkénti átalánytámogatást, így fokozatosan egyenlítődött ki a fajlagos 

támogatások a szóban forgó régióban található gazdaságok között.  

Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert (IIER) az egységes 

gazdaságtámogatás kifizetéséhez részben az IIER egyszerűsítését is maga után vonta, ugyanis 

a GOFR növények termelésének és az állattartásnak a nyomon követése az egységes 

gazdaságtámogatás kifizetésének nem előfeltétele (ha a támogatásokat 100%-ban 

függetlenítik a termeléstől, de ma csak 90% független a termeléstől). A termeléstől 

leválasztott támogatási jogcímek esetében tehát egyszer kell(ett) kiszámítani a támogatási 

jogosultság összegét.  

A termék-specifikus támogatásra jogosult termékeket (pl. durumbúza, rizs, 

energianövények stb.) viszont továbbra is nyilván kellett tartani. Az egységes 

gazdaságtámogatás keretében a támogatási összeg például az agrárrendtartás reformja miatt a 

durumbúza és a tejprémium esetében változott, ezért a támogatási jogosultság összegét is 

ennek megfelelően folyamatosan módosították az IIER adatbázisában (a durumbúza esetében 

csökkent, a tejprémiumnál pedig nőtt az összeg), hogy így nyomon követhető legyen a 

támogatási jogcímek átruházása is. A termék-specifikus támogatások nyilvántartása nem 

jelentett egyszerűbb Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert. Az egyes tagországok 

döntésétől függött, hogy mennyivel lett egyszerűbb az adott tagországban az IIER. Ha az 

érintett tagország nem él(t) a termeléstől független támogatásoknál az opciós lehetőségekkel 

(ha a támogatás egy részének kifizetését kötelező termeléshez illetve állattartáshoz kötötték) 
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és viszonylag kevés termék-specifikus támogatásra jogosult terméket állítanak elő, akkor 

egyszerűbb lett az IIER. 

A mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének működtetése továbbra is az 

IIER feladata maradt. Az IIER hatáskörébe kerülő új feladatok, azaz a 18 előírás 

(környezetvédelmi, állatjóléti, minőségi előírások ellenőrzése) teljesítéséhez kötött 

támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzés miatt azonban bővült az IIER tevékenységi köre. A 

tagállamokban a jó gazdálkodási és környezetvédelmi feltételeket igazoló, már működő 

ellenőrzési rendszereket beillesztették az IIER keretébe. Ez érintette a 92/102/EGK 

irányelvnek és az 1760/2000/EK rendeletnek megfelelően az állatok egyedi azonosítási és 

nyilvántartási rendszerét is.  

A támogatási kérelmeket az adott terület jogosultságát, illetve annak kifizetési 

jogosultságát illetően adminisztratív ellenőrzésnek kell alávetni, és az előírt mintaszám szerint 

helyszíni szemlével kell kiegészíteni, a terület azonosításához azonban modern távérzékelési 

módszerek is igénybe vehetők (2005-től lett kötelező). Ezek az ellenőrzések és helyszíni 

szemlék – a jogosultsági feltételek hiánya miatt – növelték a támogatások csökkentésének, 

illetve a támogatásból való kizárásoknak a mértékét. Az ellenőrzés a támogatási kérelmek 

5%-ára terjed ki, de az ellenőrzés módjának meghatározása a tagország hatáskörébe tartozik. 

Ez azt jelenti, hogy a tagországok az IIER rendszer keretében a kedvezményezett gazdaságok 

5%-át kiválasztják, ezeket kockázatbecslésnek vetik alá, majd 20%-át ellenőrzik (az összes 

kedvezményezett 1%-át). A tagországok többsége támogatta a kedvezményezettek 5%-ának 

kockázatbecslését és 1%-ának ellenőrzését, mert így nem volt szükség sok alacsony 

kockázatot, vagy kockázatot nem jelentő gazdaságot is bevonni az ellenőrzésbe. 

Az IIER az ellenőrzéseket a gazdaságon túl a termékpálya más szereplőire (pl. az 

élelmiszer-feldolgozó üzemek) is kiterjesztheti, de az egységes gazdaságtámogatás 

csökkentésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előírások érvényesítésének 

hiányossága bizonyíthatóan a gazda hibájából vagy mulasztásából következik be. A 

tagországok többsége a reformtervezet vitája során megkérdőjelezte az IIER bevonhatóságát 

az egységes gazdaságtámogatás feltételeként megszabott 38 előírás betartásának 

ellenőrzésébe (átfedések, indokolatlan terhek, az integrálás nehézségei), de végül az előírások 

számát az eredeti javaslat szerinti 38-ról 18-ra csökkentették (1. melléklet). 

Az egységes gazdaságtámogatásra és speciális támogatásra (egyéb közvetlen 

támogatások) nemzeti felső határértéket vezettek be. E támogatások (referenciaösszeg) 1%-a 

nemzeti tartalékalapba kerül(t) azon céllal, hogy támogatást nyújtsanak rendkívüli, 

kivételes helyzetekben, valamint kezdő agrárvállalkozók (ha 2002. december 31. után kezdtek 

el gazdálkodni, vagy ha 2002-ben kezdtek el gazdálkodni, de nem voltak jogosultak egységes 

gazdaságtámogatásra) és fiatal gazdák számára. A regionális tartalékalap létesítése céljából a 

nemzeti tartalékalap szétosztható a régiók között.  

A nemzeti tartalék tagországi hatáskörben 1%-ról 3%-ra növelhető volt. A nemzeti 

tartalékból csak a regionális átlag szintjéig részesülhet(ett) a gazdálkodó, az így szerzett 

támogatási jogot 5 éven belül nem adhatja el. Ha az 5 éves időszak valamely évében nem 

kerül(t) sor a támogatási jog aktiválására, akkor az visszakerül(t) a nemzeti tartalékba. Ha a 

tagállam 5 éven keresztül nem használja/használta fel a nemzeti tartalékalap összegét, akkor 

az számára elveszik. A magasabb nemzeti tartalékot általában üdvözölték a tagországok, azon 

kiegészítéssel, hogy a nemzeti tartalék tulajdonképpen speciális modulációként is felfogható. 

A nemzeti tartalékból az a termelő kaphat támogatási jogcímeket, aki adott évben 

augusztus 15-ig nem adott be támogatási kérelmet (az egységes gazdaságtámogatásra május 

15-ig kell benyújtani az igénylést). A nemzeti tartalékot az egységes gazdaságtámogatás 
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bevezetésének évében augusztus 15-ig ki kellett osztani. A nemzeti tartalékból nyújtott 

támogatási jogcím az első 5 évben nem adható el.  

A referencia időszakkal kapcsolatban speciális esetek (hardship cases) is 

felmerülhettek, ezért a Bizottság az alábbi speciális eseteket sorolta fel: 

 Az agrár-környezetvédelmi programba bekapcsolódó, ennek keretében a GOFR-növények 

termelésével felhagyó termelők; 

 Kezdő agrárvállalkozók; 

 A referencia időszakban történő öröklés, vagy 2004 utáni időszakra érvényes bérleti 

szerződéssel terhelt földvásárlás; 

 A termelés növelése a referencia időszakban; 

 A nemzeti termelési szerkezet átalakítási programokban résztvevő gazdálkodók; 

 Azok a gazdaságok, amelyek tulajdonosi struktúrája a referencia időszakban 

megváltozott; 

 Azok a gazdaságok, amelyek a nemzeti tartalékból többlet tejkvótát kapnak a referencia 

időszak után. 

A speciális esetek kezelése nagy terheket ró(tt) az ellenőrző hatóságokra. Egyes 

tagországokban (pl. Hollandiában) a referencia időszakban a gazdaságok jelentős részében 

(10-15%-ában) valamilyen változás következett be, e termelők nagy része a speciális esetek 

közé tartozott. A KAP-reform felsorolta azokat a speciális eseteket, ahol lehetséges volt 

eltérni a referencia időszak alkalmazásától, a támogatási igényt pedig nemzeti tartalékból 

elégítették ki. A force majeure kategóriába tartozott a gazda halála, tartós kiesése a 

munkavégzésből, a természeti katasztrófa, az állattenyésztési épületek (szarvasmarha, juh- és 

kecske) elpusztulása és az állatállomány betegsége. Ebben az esetben a támogatási jogcím 

föld nélkül is átruházható volt, ha a gazda legalább 1 naptári évben a támogatási jogcímek 

80%-át kihasználta, vagy a ki nem használt támogatási jogcímeket önkéntesen a nemzeti 

tartalékba helyezte az egységes gazdaságtámogatási rendszer bevezetésének első évében. 

További megkötés volt, hogy az egységes gazdaságtámogatás bevezetése előtti évben 

(szeptember 1-je előtt) legalább 10 hónapon keresztül a támogatási jogosultságra bejelentett 

földterület a gazdálkodó használatában volt vagy azt 2003. május 31-e előtt vásárolta (Popp et 

al., 2004). 

A reform ebben az esetben megengedte, hogy az általánostól eltérő (két vagy egy 

éves) referencia időszakot (1997-1999 közötti időszak) vegyenek figyelembe a támogatások 

meghatározásánál, és csupán az ilyen módon nem kezelhető esetek nemzeti tartalékból történő 

finanszírozása céljából. 

Az egységes gazdaságtámogatás kiszámítására a régiókban a nemzeti, illetve a 

regionális felső határértékek figyelembe vételével két módon volt lehetséges. Az egyik opció 

a standard módszer, azaz a referencia időszakban támogatásra jogosult gazdáknak fizethető 

támogatás a regionális referencia összeg és regionális referenciaterület alapján a regionális 

felső határérték figyelembe vételével. A másik lehetőség (opció) szerint a regionális 

referencia összeget szétosztották az egységes gazdaságtámogatásra jogosult területre a 

régióban, így valamennyi gazdálkodó támogatásra jogosult, függetlenül attól, hogy a 

referencia időszakban jogosult volt-e támogatásra. Ennek az opciónak a célja volt a 

versenytorzítás elkerülése, ami abból adódhatott, hogy a támogatási jogosultsággal rendelkező 

termelő versenyelőnyre tesz szert, ha olyan termék előállítására áll át, amely termelői a 

múltban nem kaptak közvetlen támogatást (például a szántóföldi zöldség- és 

gyümölcstermelők és nem keményítőgyártási célú burgonyatermelők a standard módszer 

szerint nem voltak jogosultak az egységes gazdaságtámogatásra). A 2000-2002 között GOFR 

növényeket termesztett gazdálkodó az egységes gazdaságtámogatás kifizetésére jogosult 
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akkor is, ha a GOFR növény helyett például szántóföldi zöldség-gyümölcstermelésre vagy 

burgonyatermelésre állt át. Ezzel szemben az a gazdálkodó, aki 2000-2002 között nem állított 

elő GOFR növényeket, nem jogosult az egységes gazdaságtámogatásra.  

A tagországoknak 2004. augusztus 1-ig dönteni kellett a második opció 

alkalmazásáról, vagyis arról, hogy az egységes gazdaságtámogatást regionális szinten 

kívánják-e bevezetni. Ebben az esetben a tagországoknak a támogatási összegeket a régiók 

között kellett elosztani a referenciaösszeg alapján. A tagországok adott régión belül a régióra 

jutó teljes vagy részleges támogatási összeget a régióban található valamennyi gazda között 

szétoszthatták, beleértve azokat a gazdaságokat is, amelyek nem feleltek meg az egységes 

gazdaságtámogatási jogosultság követelményének. A tagországoknak meghatározták a 

támogatni kívánt terület hektáronkénti támogatási összegét. A támogatási jogosultságot csak 

az adott régión belül lehet átruházni, régiók között csak abban az esetben, ha azonos 

hektáronkénti támogatásról van szó. Egyetlen régióval rendelkező tagállamban nem 

alkalmazható a második opció. A speciális támogatási jogosultság azonban nem tartozik a 

régiókra vonatkozó opciók kalkulációjába.  

Az egységes gazdaságtámogatások és speciális támogatások (termék-specifikus 

területalapú és termelési támogatások) adott év május 15-éig igényelhetők és a kifizetés az 

adott év december 1-jétől a következő naptári év június 30-ig történhet meg (az utólagos 

kiegészítő támogatások pedig szeptember 30-áig). Bizonyítottan kivételes helyzetben a 

támogatás december 1-je előtt is kifizethető, amely a támogatási jogosultság 50%-át nem 

haladhatja meg, illetve a 80%-át abban az esetben, ha a kivételes helyzet beállta előtt 

kifizetésre került az előleg. 

 

 

4.5.3. Támogatási jogosultság meghatározása és átruházása 

Az egységes gazdaságtámogatás keretében történő közvetlen kifizetések a gazdaságok 

területéhez kötődnek (ültetvény és erdő kivételével), a kifizetések nagyságát pedig a korábban 

megszerzett támogatási jogosultságot megtestesítő referenciaterületre felvett összegek 

határozták meg. A támogatási jog területtel vagy terület nélkül is átruházható, de csak 

területtel adható bérbe, kizárólag tagországon belül (az IIER feladata ennek nyomon 

követése). A támogatáshoz viszont csak a támogatásra jogosult területtel rendelkező 

gazdálkodó jut hozzá. 

A támogatási jogosultság spekulatív átruházásának megakadályozása érdekében az 

egyénileg megállapított egységes támogatás összege a referenciaterülethez kapcsolódik (ez 

technikailag az egységnyi referenciaterületre jutó fajlagos támogatási összeg rögzítésével 

történik), és lehetőséget van a támogatási jogosultság átruházásának korlátozásához is adott 

régión belül. Speciális szabályozás vonatkozik a földterülethez közvetlenül nem kapcsolódó 

állattenyésztési támogatásokra (Popp et al., 2004). 

Az egységes gazdaságtámogatás jogosultsága csak gazdálkodók között ruházható át 

adott tagországon belül. A tagország döntésének függvénye, hogy a jogosultság adásvétel 

keretében földdel együtt vagy föld nélkül is átruházható. Földbérlet esetében azonban a 

támogatási jogosultság átruházása csak a kapcsolódó referenciaterülettel együtt engedélyezett. 

Fontos szempont az is, hogy a termeléstől szétválasztott támogatás miképpen hat a 

földbérletre. Az EU egyes tagországaiban a mezőgazdaságilag hasznosított terület több mint 

50%-a (például Németországban 60%) bérelt terület. Az EU-ban a földbérlet aránya az 

elmúlt időszakban folyamatosan nőtt és a 2003. évi KAP reform hatására bekövetkező 

szerkezetváltás következtében tovább emelkedett (Popp et al., 2004). 
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A termeléstől független támogatások (egységes gazdaságtámogatás) alapjában véve 

személyhez kötődnek, vagyis a kifizetést az a gazdálkodó kapja, aki közvetlen támogatást 

vett fel a 2000-2002 közötti referencia időszakban (tejprémiumnál a referenciaidőpont: 

2004. március 31.). A támogatási jogosultságok megállapításánál először kiszámították a 

gazdaságra jutó támogatási összeget úgy, hogy a referencia időszak átlaga alapján 

meghatározták az összes támogatásra jogosult területet, állatlétszámot és tejkvótát, amit 

megszoroznak a rendeletben előírt egységes támogatási összegekkel. Ily módon számításba 

vették azt is, hogy egyes támogatások a 2000-2002. évi referencia időszak után emelkedtek 

vagy csökkentek, illetve a jövőben emelkedni vagy csökkenni fognak az Agenda 2000 és a 

2003. évi KAP-reform keretében (pl. a tejprémium emelkedni, a durumbúza területalapú 

kiegészítő támogatása csökkenni fog az agrárrendtartás változása miatt). 

A kalkulált támogatási összeget elosztották azon hektárok számával, amelyek 

alapján a 2000-2002 közötti évek átlagában e közvetlen kifizetéseket nyújtották 
(referenciaterület: támogatott szántóföldi növények területe, pihentetett terület és 

tömegtakarmány-termő terület). Így a referenciaterület minden hektárjára kiszámították a 

jövőbeni kifizetéseket megalapozó támogatási jogosultságot. A hektáronkénti támogatási 

jogosultságok gazdaságonként abban különböznek, hogy a gazdaságok milyen 

referenciahozamú régióban találhatók (az 1992. évi reform során kerültek rögzítésre a 

referenciahozamok), a referencia időszakban – 2000-2002 között – a GOFR-növényeken 

kívül milyen egyéb, közvetlen támogatásra jogosult növényeket termesztettek, mennyi 

prémiumra jogosult állatot tartottak és az állatprémium kalkulálásához mennyi 

tömegtakarmány-termő terület került beszámításra. 

A támogatásra jogosult gazdálkodó a birtokában lévő összes támogatási jogosultságára 

éves kifizetéseket kap, feltéve, hogy gazdasága annyi területtel rendelkezik, hogy minden 

egyes támogatási jogosultsággal legalább 1 ha mezőgazdasági terület áll szemben (hektárra 

vetítik a támogatási jogosultságot és összeget). Az már teljesen mindegy, hogy a területet 

művelik-e vagy pihentetik. Ha a gazda legalább akkora területet tud igazolni, mint amennyi 

támogatási jogosultsága van, akkor teljes mértékben kihasználhatja a támogatási 

jogosultságot, illetve a támogatási összeget. Ha viszont kevesebb területet tud igazolni, mint 

amennyi támogatási jogosultsággal rendelkezik, akkor a prémiumjogosultságok egy része 

kihasználatlan marad. A támogatás feltétele volt, hogy az egységes gazdaságtámogatás 

igénylésének évében a szóban forgó területek bérelt vagy saját területként a támogatást 

igénylő gazdálkodó gazdaságához tartoztak. 

A gazdaság támogatási jogosultságokat vásárolhat vagy adhat el a terület 

átruházásával (transzfer) vagy a nélkül. A támogatási jogosultságok bérleti úton történő 

átruházásának feltétele viszont, hogy a bérlettel együtt a terület is a bérlőhöz kerüljön. 

Természetesen a gazdaság – mint korábban is – területek bérlésével, illetve adás-vételével 

növelheti vagy csökkentheti területbázisát. A támogatási jogokkal való kereskedelmet a 

tagállamok regionálisan korlátozhatják (Popp et al., 2004). 

Ha egy gazdaság a referencia időszakban bérelt területet visszaadja a tulajdonosnak (a 

bérleti szerződés lejár), de a területvesztés ellenére még mindig fel tud mutatni akkora 

mezőgazdasági területet, amely meghaladja a támogatási jogosultságok számát, akkor 

továbbra is ugyanazt a támogatási összeget kapja, vagyis nem csökken a támogatás. A 

bérbeadó visszakapja ugyan a területét, támogatásra azonban nem tarthat igényt (a referencia-

időszakban a bérlő volt a földhasználó, ezért ő szerzett jogosultságot a támogatásra). 

Ha viszont az adott gazdaságnak a bérelt területek visszaadása miatt kevesebb területe 

marad, mint támogatási jogosultsága, akkor kiteszi magát annak a veszélynek, hogy nem tudja 
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teljes mértékben kihasználni támogatási jogosultságait, de a veszteség csökkentésére a 

következő lehetőségei vannak: 

 A „fölösleges” támogatási jogosultságokat eladhatja a régióban más gazdálkodóknak. 

Vevőként értelemszerűen azok a gazdaságok jöhetnek szóba, amelyeknek „fölösleges” 

területeik vannak, azaz több mezőgazdasági, mint támogatásra jogosult területtel 

rendelkeznek. 

 Hozzábérelhet területeket, hogy a mezőgazdasági terület nagysága újból megfeleljen a 

támogatási jogosultságok számának. Bérbeadóként szintén azok a gazdálkodók jöhetnek 

szóba, akik „fölösleges” területtel rendelkeznek. 

 Az egykori bérbeadóra átruházhatja a támogatási jogosultságot a visszaadott bérelt 

területtel úgy, hogy azt bérbe vagy eladja neki (ezt nyilvánvalóan csak akkor teszi meg, ha 

a korábbi bérbeadó hajlandó ezért legalább azt az árat fizetni, amit a másik két 

lehetőséggel el lehet érni). 

 

A gazdaság nem köteles a referencia-időszakban bérelt parcellával együtt a támogatási 

jogosultságot is átadni. Ha a bérbeadó a visszaadott területet más gazdálkodónak akarja bérbe 

adni, akkor az értelemszerűen támogatási jogosultság nélkül vándorol tovább. Az új bérlő 

ezért a területért csak akkora bérleti díjat kínál fel, ami várakozásai szerint az érintett területen 

kigazdálkodható. Az újonnan bérbe adott terület bérleti díja tehát a folyó termelés 

gazdaságosságától függ. 

A bérbeadók ugyanis gyenge tárgyalási pozícióba kerülhetnek, és nem tehetnek mást, 

mint elfogadják az alacsony bérleti díjat, amit a bérlők a folyó termelésből kigazdálkodható 

jövedelem alapján kínálnak nekik. A támogatásra nem jogosult területek viszonylag alacsony 

aránya egy adott régión belül szintén hatást gyakorol a támogatás bérlők és bérbeadók közötti 

megosztására/megoszlására. 

Ha a támogatási jogosultság eredeti kedvezményezettjei a generációváltás, illetve 

szerkezetváltás folyamán kiesnek a termelésből, újfajta átruházási hatások jönnek létre 

(támogatási jogosultsága csak aktív gazdálkodónak lehet). Az idő múlásával az eredeti 

kedvezményezettek egyre kisebb része dolgozik a mezőgazdaságban, a támogatási 

jogosultság átruházásával pedig a támogatások egyre inkább „átfutó tétellé” válnak. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a bérleti szerződéseket általában hosszú távra kötik, 

különböző felmondási záradékok csatolásával. A gazdálkodók a szerkezetváltás 

(birtokösszevonás, üzemméret növelése) felgyorsításával (az egységes gazdaságtámogatási 

jogosultságtól függetlenül is) a folyó termelésből származó jövedelem növelésére törekszik. E 

jövedelem egy része bérleti díjként a bérbeadókhoz kerül. A termelés költségek csökkentése 

érdekében a gazdálkodók arra törekednek, hogy a gazdaság közelében található területeket 

béreljenek, illetve minél nagyobb összefüggő blokkokat alakítsanak ki. Fontos tehát, hogy a 

bérbeadókkal tartósan jó viszonyt ápoljanak. A bérleti díjak ezért nem vagy legfeljebb szerény 

mértékben csökkentek. 

Az állattenyésztő régiókban a bérleti díjak alakulását továbbra is az határozza meg, 

hogy az állattartóknak mekkora területre van szükségük a trágya környezetkímélő 

felhasználásához. A földbérlők itt nagyon gyenge tárgyalási pozícióban vannak, ezért e 

körzetekben sem következett be a bérleti díj érezhető csökkenése. 

A támogatási jogosultságok piaca annál heterogénebb, minél inkább eltérő a támogatás 

mértéke az egyes területek között (Németországban a „gyengén kedvezményezett” 

területeknél 200 euró/ha, az „erősen kedvezményezett” területeknél viszont 600 euró/ha volt a 

támogatás mértéke). A kevés támogatási jogosultság nélküli területtel rendelkező régiókban a 
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támogatási jogosultság átruházása erősebben kötődik a bérelt terület átruházásához, ami a 

mezőgazdasági területek bérleti díjának alakulására is befolyást gyakorol. 

A területpihentetésről szóló előírás szerint a 92 referenciahozam-tonnánál kisebb, 

támogatásra jogosult területtel rendelkező gazdálkodókra nem vonatkozik a területpihentetési 

kötelezettség. Ez különösen nagy ösztönzést ad a “többlet” terület, valamint a kapcsolódó 

támogatási jogosultságok eladására olyan gazdaságoknál, amelyek a kiinduló helyzetben 

éppen meghaladják ezt a méretet. Az állattenyésztésre – ha nem volt megfelelő területnagyság 

vagy a 10 ezer eurót meghaladta a hektáronkénti támogatási jogosultság – meghatározott 

feltételek mellett speciális támogatási jogosultság vonatkozott, mert a támogatási 

jogosultsághoz nem kötődött földterület.  

Különbséget kell tenni a föld átruházása és a támogatás aktivizálása között, mert bárki 

birtokolhat vagy átruházhat támogatási jogcímeket (pl. örökös), de csak az a gazdálkodó 

aktivizálhatja (hívhatja le) a támogatást, aki támogatásra jogosult területtel rendelkezik. Az 

átruházás közvetlenül két ügyfél között is végbemehet, de a hatóságok értesítése a 

tranzakcióról kötelező. A gazda csak akkor ruházhatja át támogatási jogosultságot, ha az adott 

naptári évben azt legalább 80%-ban kihasználta, vagyis a támogatási joggal rendelkező 

területen mezőgazdasági termelést (szántóföldi növénytermesztést, illetve gyepgazdálkodás) 

folytat(ott), vagy azt kultúrállapotban tartotta/tartja. Nem lehetett támogatási jogot aktivizálni 

ültetvények – és tagországi döntés függvényében a szántóföldön folytatott gyümölcs, zöldség 

és nem keményítőgyártási célú burgonya termesztése – esetében. A regionalizáció keretében a 

tagállamok a szántóföldi gyümölcs, zöldség és nem keményítőgyártási célú burgonyaterületre 

is kiterjeszthették a támogatási jogosultság. 

Földdel nem rendelkező gazdaságok (pl. tejtermelők) esetében derogációt vezettek be, 

vagyis a támogatási jog aktivizálásához az eredeti tevékenységet legalább 50%-ban fenn 

kellett tartania (nagyállat-egységben kifejezve) az adott referencia időszakban. Nem lehet(ett) 

teljes mértékben megszüntetni a termelést, ha támogatásra tartanak igényt. A támogatási 

jogosultság nem vihető át egyik tagállamból a másikba, kivéve abban az esetben, ha az adott 

tagállamban egy másik tagállam lakosa támogatási jogosultságot örököl.  

 

 
4.5.4. Az egységes gazdaságtámogatás előnyei és hátrányai 

 

Állandó vita tárgya az EU-ban a KAP keretében nyújtott közvetlen támogatások tartós 

jogosultságának kérdése. Az intervenciós árak csökkentésének kompenzációjaként adott 

közvetlen támogatások jogosultságát annál nehezebb indokolni, minél régebben vezették be 

azokat. Az EU korábbi támogatási rendszerében a területalapú kifizetések, valamint az 

állatprémiumok és tejtermelési támogatások nem voltak függetlenek a termeléstől, mivel a 

támogatások az adott évben tartott állatok számához, a tejkvótához, ill. a prémiumra jogosult 

szántóföldi növények területnagyságához kötődnek (a támogatás elnyeréséhez tehát kötelező 

az állattartás, a vetés és növényápolás a virágzásig). A komparatív előnyök érvényesülését 

hátráltatta és hátráltatja, hogy az 1992. évi KAP-reform során a bázisidőszaki 

referenciahozam alapján határozták meg az egyes tagországokban (illetve régiókban) a 

hektáronkénti támogatás mértékét, ami természetesen versenytorzító hatást fejt(ett) ki a 

tagországok között (Popp et al., 2004). 

Egyes tagországok – pl. Németország, Franciaország – a gazdálkodói ugyanis a 

bázisidőszak (1986-1991) alapján megállapított magasabb referenciahozam miatt 

hektáronként akár kétszer akkora támogatást élveznek, mint más tagországok – pl. 

Spanyolország, Portugália – mezőgazdasági termelői, mert kétszeres különbség van a 
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referenciahozam tekintetében. A hektáronkénti azonos közvetlen támogatás nyújtása jobban 

szolgálta volna a komparatív előnyök érvényesülését, mint az 1986-1991 közötti időszak 

(régiónkénti) termésátlaga alapján kalkulált hektáronkénti támogatás bevezetése (lásd 1992. 

évi KAP-reform).  

A referenciahozam alapján történt támogatás megállapítását azzal indokolták, hogy az 

intervenciós ár csökkenése nagyobb jövedelemveszteséget okoz a nagyobb fajlagos 

terméshozammal rendelkező gazdaságoknak. Meg kell azonban jegyezni, ha az adott 

gazdaság magasabb fajlagos terméshozammal rendelkezik, akkor valószínűleg nagyobb 

mennyiséget kínál fel intervenciós felvásárlásra, tehát magasabb intervenciós támogatást vesz 

igénybe (a termékfölösleget is elsősorban az intenzív gazdálkodást folytató gazdaságok 

állítják elő). Az 1992. évi KAP-reform keretében bevezetett közvetlen támogatás filozófiája 

úgy is értelmezhető, hogy az intenzív gazdálkodást folytató gazdaságok nagyobb 

hektáronkénti támogatást érdemelnek, mert nagyobb piaci kockázatot vállalnak, ha több 

terméket állítanak elő. 

A termeléshez kötődő támogatások esetében a gazdálkodók akkor is foglalkoznak 

földműveléssel, vagy állattartással, ha a termelési költség meghaladja az árbevételt, mert csak 

termelési kötelezettség mellett jogosultak támogatásra. A jövedelemtranszfer szempontjából a 

támogatások csupán egy része hatékony, másik része a folyó termelés veszteségeinek 

fedezését szolgálja. A gazdaságtalan termelés fenntartása tehát csökkenti a jövedelemtranszfer 

hatékonyságát, különösen azoknál a gazdaságoknál, amelyek előbb vagy utóbb úgyis 

tönkremennek. A termeléstől szétválasztott támogatások esetében a gazdálkodók a támogatást 

akkor is megkapják, ha a veszteséges termelést megszüntetik.   

A Közös Agrárpolitika által nyújtott közvetlen kifizetések elsődleges célja, hogy az 

1992 óta végrehajtott reformfolyamat hatására keletkezett termelői jövedelemveszteségeket 

lehetőség szerint igazságosan kompenzálják, illetve legalább csökkentsék. A közvetlen 

kifizetések 1992. évi bevezetése óta eltelt idővel párhuzamosan egyre inkább veszít a súlyából 

a kompenzálás érve, mert 2020 után nehéz lesz támogatást kérni az 1992. évi agrárreformra 

hivatkozva. 

A támogatások termeléstől való szétválasztása egyértelműen javította az EU 

mezőgazdaságának versenyképességét. A termeléshez kötött támogatás ugyanis hátráltatja és 

korlátozza a potenciálisan fejlődőképes, hosszú távú munkahelyeket nyújtó gazdaságok 

lehetőségeit. Ha a megszűnés előtt álló gazdaságoknál késleltetik a gazdaságtalan termelés 

feladását, akkor hosszabb idő telik el, amíg a potenciálisan fejlődőképes gazdaságok a 

koncentráció növelése és a termelési költségeik csökkentése érdekében átvehetik a 

működésképtelen gazdaságoktól a területet, istállókat, állatokat stb.  

A közvetlen kifizetések szétválasztása nagy hatást gyakorolhat a mezőgazdasági 

termelésre. Ha a közvetlen támogatásokat a termeléstől szétválasztják, akkor a gazdálkodók 

abban az esetben is megkapják a közvetlen kifizetéseket, ha a gazdaság teljes területét 

pihentetik (minimális ápolás mellett). Ez azt jelenti, hogy a racionalitás alapján a gazdálkodók 

csak abban az esetben fognak termelést folytatni, ha a folyó termelésből (támogatások 

figyelembe vétele nélkül) nyereség várható. A mezőgazdasági termelésből származó 

hektáronkénti veszteség tehát nem lehet nagyobb, mint a pihentetett terület előírt ápolásának 

költsége. A közvetlen támogatások termeléstől való szétválasztása akár nagyobb méretű 

agrárrégiók területpihentetésével is járhat, ami politikai szempontból gyakran elfogadhatatlan. 

Ennek ellenére a termelők akkor is termeltek/termelnek, ha a termeléstől független 

támogatások egy része termelési költséget fedez, egyébként nem tudnák teljesíteni az 

adósságszolgálati kötelezettségeiket. 
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A termeléstől leválasztott támogatások hatását az EU különböző tagállamaiban 

különbözőképpen ítélik meg, mert nagyon különbözőek a tagállamok termőhelyi adottságai. 

A mezőgazdaságban magas földbérleti részaránnyal rendelkező tagállamokban a támogatási 

jogosultság átruházásának problémáit másként értékelik, mint azokban a tagországokban, ahol 

alacsony a bérelt terület aránya. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy a tagállamokban 

különböző a földbérlők védelméről szóló szabályozás is. A kiterjedt külterjes gazdálkodási 

régiókkal rendelkező tagállamokban a nemzeti szinten egységes területprémium bevezetése 

nagyobb problémát jelenthet, mint pl. Németországban. Azokban a tagállamokban, 

amelyekben az örökösödési jog a paraszti birtok esetében az utódot kevesebb előnyben 

részesíti, mint más tagállamokban (pl. Németországban), a kezdő agrárvállalkozók számára 

inkább a nemzeti tartalékból nyújtható ingyenes támogatási jogokat fogják követelni (Popp, 

2004). 

Az eltérő adottságok miatt engedélyezték a tagállamok számára, hogy szabadon 

választhassák meg a termeléstől leválasztott támogatási modellt (a támogatások egy részének 

kötelező termeléshez kötése, regionalizáció). A termeléstől leválasztott támogatások hatására 

javul a fejlődőképes gazdaságok tervezési biztonsága és versenyképessége. A 

fejlődésképtelen gazdaságok ugyancsak jobb tervezési lehetőséget kapnak, mert többé nem 

kényszerülnek arra, hogy veszteséges termelést folytassanak a közvetlen kifizetések elnyerése 

érdekében, ráadásul a közvetlen kifizetések egy részét már nem kell a folyamatos termelésből 

származó veszteségek ellensúlyozására költeni. Később a termeléstől független támogatások 

bevezetésével az előzetes várakozásokhoz képest nem gyorsult fel a szerkezetváltás.  

A termeléstől leválasztott támogatás nem feltétlenül jelenti azt, hogy az EU-ban a 

gazdálkodóknak világpiaci árakon kell előállítani a mezőgazdasági termékeket, ugyanis 

számos agrárterméknél az EU még jelenleg is magas vámvédelemmel rendelkezik. A magas 

vámvédelmet élvező termékek esetében az EU egységes piacán a világpiaci árnál jóval 

magasabb egyensúlyi ár is kialakul(hat). Ha viszont az EU-ban a gazdálkodók már tényleg 

nem tudják előállítani az adott termékeket az alacsony belső termelői áron (pl. a gazdaságok 

számára a támogatások igényléséhez előírt feladatok növekedése miatt), akkor a magasabb 

vámvédelmet élvező mezőgazdasági termékek ára az uniós fogyasztók keresletének alakulása 

függvényében nőhet (a jelenleg zajló WTO tárgyalásokon a magas vámvédelem erőteljes 

csökkentését tűzték ki célul).  

A rosszabb minőségű termőterületen a termelés további extenzifikálására kerülhet sor, 

ahol a mezőgazdasági termelés sok tengerentúli ország (Észak-Amerika, Ausztrália, Új-

Zéland) termeléséhez fog hasonlítani. Összességében azonban a gyorsabb szerkezetváltás 

hozzájárul a fejlődőképes gazdaságok versenyképességének javulásához. Amennyiben a 

termeléstől független támogatás társadalmi szempontból már nem elfogadható nagy 

kiterjedésű területek pihentetéséhez vezetne, akkor az EU agrárpolitikájának második pillére 

(vidékfejlesztés) a támogatási lehetőségek széles tárházát kínálja a nemkívánatos folyamatok 

korrigálására (beruházási támogatás, agrár-környezetgazdálkodási programok stb.). 

 

 

4.5.5. Degresszió és moduláció 2005-2013 között 

 

A degresszió és moduláció alkalmazására az új tagországokban mindaddig nem kerül 

sor, amíg a közvetlen támogatások mértéke el nem érik az EU szintjét.  

A farmjövedelmek igazságosabb elosztása érdekében vezették be a degressziót és a 

modulációt. Ennek lényege, hogy az évi 5 ezer eurónál nagyobb közvetlen 

jövedelemtámogatást élvező gazdaságok esetében a közvetlen jövedelemtámogatásokat 



91 

fokozatosan csökkentik: 2005-ben 3, 2006-ban 4, 2007-ben 5%-kal, majd pedig 2008 és 2013 

között továbbra is évi 5% maradt a közvetlen támogatások csökkentése (a moduláció az 5 ezer 

euró feletti támogatási összegre vonatkozik). A csökkentés sem az 5 ezer eurónál kisebb 

jövedelemtámogatásban részesülő gazdálkodókat, sem pedig a kedvezőtlen adottságú 

térségekben gazdálkodókat nem érinti, illetve nem vonatkozik a tengerentúli területekre, 

illetve az Égei-tengeri szigetek termelőire. 

A csökkentés differenciált módon valósul meg a 2 közvetlen jövedelemtámogatási sáv 

(5 ezer euró alatt és 5 ezer euró felett) alapján (4.8. táblázat). 

 

4.8. táblázat: Moduláció (%) 

 

Közvetlen 

támogatás  
2005 2006 2007 2008/2013 

5 000 € >  0 0 0 0 

5 000 € < 3 4 5 5 

 

 

A modulációból származó megtakarítások elosztásánál szabály, hogy a 

támogatáscsökkentés 1%-a abban a tagállamban marad, ahol a megtakarítás keletkezett. A 

fennmaradó hányadot 3 kritérium – az egyes tagországok mezőgazdasági területe, a 

mezőgazdasági foglalkoztatottak létszáma és az egy főre jutó GDP (vásárlóerő paritáson) – 

alapján osztják szét a tagállamok között. Összességében az adott tagországban keletkező 

modulációs alap minimum 80%-át fogja visszakapni vidékfejlesztési célra, és csak 20% 

kerül a közös alapba. Az önkéntes moduláció egyébként 2005-ig maradt érvényben, de csak 

két tagország (Egyesült Királyság és Németország) élt vele, Franciaország és Portugália rövid 

kísérleti időszak után felhagyott a moduláció alkalmazásával. Az önkéntes moduláció 

bevezetését a tagországokban a magas közvetlen kifizetésben részesülő gazdaságok 

ellenállása mellett a társfinanszírozási források előteremtése is akadályozta. 

A moduláció keretében az 1. pillérből a 2. pillérbe kerülő összeg 2007-től (5%-os 

modulációnál) megközelítette az 1,2 milliárd eurót. Az EU-15 közül 7 tagállam (Belgium, 

Dánia, Németország, Franciaország, Luxemburg és az Egyesült Királyság) jól járt a 

modulációval, ugyanis az átcsoportosított (modulált) összegből Franciaország 260 millió, 

Németország 190 millió, Spanyolország 188 millió, az Egyesült Királyság 132 millió euróval 

részesedett (4.9. táblázat). 

 

4.9. táblázat: A modulációból származó pénzösszeg becsült megoszlása a 

tagországok között 

 

Tagország 

2. pillérbe 

átcsoportosított 

összeg
*
 (millió €) 

Teljes összeg %-a 

Vidékfejlesztési 

pénzek %-os 

megoszlása (2000- 

2006) 

Belgium 15,1 1,3 1,2 

Dánia 30,2 2,6 1,1 

Németország 190,0 16,3 16,1 

Görögország 51,1 4,4 3,0 

Spanyolország 188,0 16,1 10,6 

Franciaország 260,0 22,3 17,5 
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Írország 32,3 2,8 7,3 

Olaszország 119,7 10,3 13,7 

Luxemburg 1,1 0,1 0,3 

Hollandia 24,9 2,1 1,3 

Ausztria 37,1 3,2 9,7 

Portugália 44,3 3,8 4,6 

Finnország 17,5 1,5 6,7 

Svédország 22,4 1,9 3,4 

Egyesült Királyság 132,1 11,3 3,5 

EU-15 1 165,8 100,0 100,0 
*
 2007-től (5%-os moduláció esetén).                                                                                                                           

Forrás: Európai Bizottság (2003) 

A tagországok a közvetlen kifizetésük alapján modulált összeg legalább 80%-át 

(Németország 90%-át) visszakapja. A moduláció 1%-pontja a tagországokban marad, és csak 

a fennmaradó hányadra vonatkozik a visszaosztási formula. Ez azt jelenti, hogy 2007-től a 

modulációból származó pénzösszeg 20%-a (az 5% 1%-pontja) közvetlenül a tagországban 

maradt, 71%-át pedig a mezőgazdasági terület, a mezőgazdasági foglalkoztatottak és az egy 

főre jutó GDP alapján osztották el. A fennmaradó 9% elosztásával volt biztosítható, hogy a 

tagországok a modulációból származó összeg legalább 80 illetve 90%-át visszakapják. 

A mezőgazdasági területet 65, a mezőgazdasági foglalkoztatottakat 35%-os súllyal 

vették figyelembe. Az egyes tagországok mezőgazdasági területének és mezőgazdasági 

foglalkoztatottjainak arányát az egy főre jutó GDP – vásárlóerő paritáson mérve – figyelembe 

vételével (az EU átlagához viszonyított pozitív vagy negatív különbség 1/3-a) módosították 

(4.10. táblázat).  

4.10. táblázat: A modulációból származó pénz visszaosztásának módszere a 

mezőgazdasági terület, foglalkoztatottak és az egy főre jutó GDP (EU=100) alapján 

 

Tagállam 

A 

 

Terület  

aránya 

 

(%) 

B 

 

Foglalkoz- 

tatottak 

aránya 

(%) 

C 

 

GDP/fő 

 

(%) 

Súly 

 

0,65A + 

0,35B 

 

(%) 

Korrekciós 

tényező: 

1 + [(100 – 

C) / 3] / 

100 

(%) 

 

Vissza- 

osztás 

 

 

(%) 

Belgium 1,1 1,1 107 1,1 0,98 1,1 

Dánia 2,1 1,3 117 1,8 0,94 1,7 

Németország 13,5 13,2 105 13,4 0,98 13,0 

Görögország 2,8 8,9 65 5,0 1,12 5,5 

Spanyolország 20,6 14,5 83 18,5 1,06 19,4 

Franciaország 22,0 15,1 101 19,6 1,00 19,3 

Írország 3,5 1,7 115 2,9 0,95 2,7 

Olaszország 10,3 15,9 102 12,3 0,99 12,11 

Luxemburg 0,1 0,1 196 0,1 0,68 0,11 

Hollandia 1,6 4,0 113 2,4 0,96 2,3 

Ausztria 2,7 7,5 112 4,3 0,96 4,1 

Portugália 3,0 7,6 70 4,7 1,10 5,1 

Finnország 1,7 1,9 102 1,8 0,99 1,8 

Svédország 2,4 1,6 104 2,1 0,99 2,1 
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Egyesült Királyság 12,5 5,7 102 10,1 0,99 9,9 

EU-15 100,0 100,0 100 100,0 1,00 100,0 

Forrás: EU Bizottság munkaanyag (2003) 

 

Így Portugália lett a moduláció legnagyobb haszonélvezője, mert a modulált összeg 

375%-át kapta vissza, míg Ausztria annak 253%-át, Görögország 173 %-át, Spanyolország 

134%-át, Finnország 122%-át, Olaszország 119%-át. Ezzel szemben Hollandia csupán 85%-

ra, Svédország pedig 87%-ra tarthatott igényt (4.11. táblázat). 

A visszaosztásra kerülő pénzek aránya a tagországok között jelentős mértékben eltért a 

vidékfejlesztési pénzek (2000-2006 között) tagországok közötti megoszlásának arányától. A 

vidékfejlesztési pénzek tagországok közötti megoszlásának nem sok köze volt az adott 

tagország viszonylagos méretéhez. Például Ausztria az összes vidékfejlesztési támogatásból 

10, az Egyesült Királyság 3,5%-ban részesedett (lásd III. 13. táblázatot). Ebből az is 

következett, hogy nagy vitát váltott ki a 2007-2014 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési 

támogatások elosztásának módszere. 

A mezőgazdasági támogatások plafonját 2013-ig meghúzták. Az agrárköltségvetésben 

az évi 1%-os, inflációt követő növekedés reálértékben csökkenést jelentett (évi 1%-nál 

magasabb volt az infláció). 2007-től kezdve a közvetlen kifizetéseket csökkenteni kellett 

volna, amennyiben az előrejelzés szerint a teljes agrártámogatás 300 millió euróval 

meghaladta volna az előirányzatot. Erre azonban egyik évben sem került sor. 

 

 

4.11. táblázat: A modulációból származó megtakarítások elosztásának  

kalkulációs módszere 
millió euró 

Tagország Moduláció 

20 % 

közvetle

n 

Közvetlen 

kiegészítő 

Vissza- 

osztás 
Összesen 

Vesztes

ég/ 

nyeres

ég 

Vissza-

osztás  

(%) 

Belgium 18,8 3,8 2,5 8,8 15,1 -3,8 80,0 

Dánia 37,8 7,6 8,7 14,0 30,2 -7,6 80,0 

Németország 211,1 42,2 40,0 107,8 190,0 
-

21,1 
90,0 

Görögország 29,5 5,9 0,0 45,2 51,1 21,6 173,4 

Spanyol-

ország 
140,1 28,0 0,0 160,0 188,0 47,9 134,2 

Franciaorszá

g 
325,0 65,0 35,7 159,3 260,0 

-

65,0 
80,0 

Irország 40,4 8,1 1,9 22,4 32,3 -8,1 80,0 

Olaszország 100,7 20,1 0,0 99,6 119,7 19,0 118,9 

Luxemburg 1,4 0,3 0,4 0,5 1,1 -0,3 80,0 

Hollandia 29,2 5,8 0,0 19,1 24,9 -4,3 85,3 

Ausztria 14,7 2,9 0,0 34,2 37,1 22,4 252,6 

Portugália 11,8 2,4 0,0 41,9 44,3 32,5 374,7 

Finnország 14,3 2,9 0,0 14,6 17,5 3,2 122,1 

Svédország 25,9 5,2 0,0 17,2 22,4 -3,5 86,5 

Egyesült 

Királyság 
165,1 33,0 17,3 81,8 132,1 

-

33,0 
80,0 
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EU-15 1 165,8 233,2 106,4 826,4 1 165,8 0,0 - 

 20 9 71 100  

*5%-os moduláció (5 000 euro/év támogatásban részesült gazdaságok kivételével) 

Forrás: EU Bizottság munkaanyag (2003) 

 

 

4.6.Health Check 

 

A KAP „félidős” felülvizsgálata (Health Check) során elfogadott intézkedések 

értelmében a közvetlen támogatások vidékfejlesztési célokra történő, nem önkéntes 

átcsoportosításának (kötelező moduláció) mértéke 5%-ról 10%-ra nőtt 2009-2012 között az 

évi 5 ezer euró összeget meghaladó uniós közvetlen támogatást élvező gazdaságok esetében. 

A nagyobb gazdaságoknál az évi 300 ezer euró közvetlen támogatás feletti összegből további 

4%-ot csoportosítanak át 2009-től. Magyarország, mint felzárkózó (konvergáló) EU tagállam, 

a vidékfejlesztési célokra átcsoportosított támogatásoknál 90%-os uniós társfinanszírozással 

számolhat az általános 75%-kal szemben. A 2004-ben csatlakozott tagállamokban a kötelező 

moduláció csak 2012-től (a 300 ezer euró alatti támogatással rendelkező gazdálkodók 

esetében 2013-tól) érvényes, mert akkor érik el a „régi” tagállamok közvetlen támogatási 

szintjét, amely ekkor a 10%-os kötelező moduláció miatt a számukra megállapított közvetlen 

támogatási keret 90%-a lesz.  

Az összes közvetlen támogatás legfeljebb 10%-a objektív, nem diszkriminatív 

kritériumok alapján nemzeti hatáskörben használható fel. E keret legfeljebb 35%-a 

termeléshez kapcsolt szubvenciókra fordítható. Búzából a tonnánként 101,31 euró 

intervenciós áron Brüsszel évente legfeljebb 3 millió tonnát vásárol fel, az e kontingensen 

felüli felajánlások csak árverés útján kerülhetnek az intervenciós raktárakba. A kukorica, a 

durumbúza, az árpa, a cirok és a rizs intervenciós felvásárlási kontingense a 2009/2010. 

gazdasági évtől 0 tonna. Az is igaz, hogy az Európai Bizottság a piaci folyamatok 

függvényében bármikor javaslatot tehet intervencióra átvehető mennyiségekre. Nyerstej-

exportunkat hátrányosan érintette a tejkvóták évi 1%-os emelése 2009-2013 között 

(legfontosabb exportpiacunk, Olaszország esetében a kvótaemelés már 2009-ben 5% volt). A 

dohánytermesztők termeléshez kötött támogatása 2010-től megszűnt. Az új rendtartás szerint 

2012-től gyakorlatilag csak a kérődző állatokat tartók kaphatnak nem opcionálisan 

termeléshez kötött támogatást. 

A közvetlen agrártámogatások termeléstől történt függetlenítésének (decoupling) 

következményeként termelési ágazatok zsugorodhatnak össze, tűnhetnek el, így 

megszűnhetnek az e tevékenységekre épülő munkahelyek is. Ugyanakkor a direkt 

szubvenciók függetlenítésének óriási előnye, hogy a termelő gazdálkodók nem ezekhez 

igazítják a termelési szerkezetet, hanem a piaci visszajelzések alapján döntenek.  

Az összevont gazdaságtámogatási rendszer (Single Payment Scheme, röviden SPS) 

tervezett magyar változata méltányos kivonulási lehetőséget ad a kérődző állatokat tartók 

számára. Magyarországon a kérődző állatok tartásának jövedelmezősége a rendszerváltás óta 

romló tendenciát mutatott. Ez alól csupán egy rövid időszak jelentett kivételt, amikor EU-

tagságunk első három évében a kérődző állatok után igényelhető közvetlen támogatások 

termeléshez kötött szubvenciók voltak. Ez a juhágazatban és a húshasznú 

szarvasmarhatartásban is némi fellendülést hozott. A támogatások lépcsőzetes emelkedése 

ellenére a juh- és szarvasmarha-vertikumok az EU-csatlakozás, a piacnyitás következtében 

egyre nagyobb versenyhátrányba kerültek a több, jobb adottságú, nagyobb hozamú 

gyepterülettel rendelkező nyugat-európai térségekkel szemben. A versenyképesség 

gyengülése és a támogatások részbeni függetlenítése a kérődző állatokat tartó hazai 
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gazdálkodók egy részét a termelés felhagyására készteti. A termelés felhagyása azonban a 

kilépési korlátok miatt nem egyszerű ezen ágazatokban. Ezért van szükség a méltányos 

kivonulás lehetőségére: az SPS uniós támogatásait részben vagy egészben akkor is felvehetik 

a gazdák, ha felhagytak az állattartással, de rendelkeznek földterülettel5.  

Hosszabb távon nem tartható fenn a termeléstől függetlenített területalapú 

támogatás. Ennek 1992. évi bevezetése óta hosszú idő telt el, ma már nem lehet az 1985-

1991 közötti terméshozamokra (EU-15) hivatkozni. A fogyasztók, a társadalom nyomásának 

hatására az agrárpolitika prioritásai is megváltoztak (élelmiszer-biztonság, állatjólét, közjavak 

iránti igény). A támogatások számottevő csökkentése a mezőgazdaság által előállított 

közjavak társadalmi hasznosságának, értékének számszerűsítésével kerülhető el. Ez nem 

kis feladat, mert pl. a tagállamok nem végeztek általános környezeti állapotfelmérést, e nélkül 

pedig nincs benchmark, azaz bázis, amelyhez viszonyítani lehetne a környezet állapotának 

javulását. Az Európai Bizottság kompetenciája, hogy erre mikor kötelezi a tagállamokat.  

 

 

4.7.Vidékfejlesztés 2000-2006 között 

 

Az uniós vidékfejlesztési támogatások feltétele a tagországok társfinanszírozása. 1992 

előtt a vidékfejlesztési támogatásokat kizárólag a Strukturális Alapokból – Orientációs Alap – 

támogatták. Az 1992. évi KAP-reform a Garancia Alap által támogatott 4 kísérő intézkedést – 

agrár-környezetgazdálkodás, korai nyugdíjazás, mezőgazdasági területek erdősítése, 

kedvezőtlen adottságú és a környezeti korlátozások alá eső területek támogatása – vezetett be. 

Az Agenda 2000 keretében a kedvezőtlen adottságú és a környezeti korlátozások alá eső 

területek támogatása kiegészült egyéb agrár-környezetgazdálkodási programokkal (Natura 

2000). Az Agenda 2000-ben a vidékfejlesztési intézkedéseket (beleértve a kísérő 

intézkedéseket is) egységes szabályozási formába öntve a KAP második pilléreként váltak 

ismertté, míg a közvetlen támogatások és a különböző piaci rendtartások az első pillér alá 

tartoznak. A kísérő intézkedések finanszírozása a Garancia Alapból történt. Az egyéb 

(strukturális) vidékfejlesztési intézkedések és a Leader + projektek támogatása a régiók 

besorolása szerint változott: 

 a Strukturális Alapok 1. célterületéhez tartozó régiók esetében a támogatás forrása az 

Orientációs Alap volt; 

 az 1. célterületen kívüli régiókban a támogatás forrása a Garancia Alap volt 

Az Agenda 2000 összesen 22 vidékfejlesztési intézkedést magában foglaló 

csomagot kínált. A tagországok ebből a kínálatból („menü”-ből) választhatták ki azokat az 

intézkedéseket, amelyek a legjobban megfelelnek az adott tagországban a vidéki térség 

szükségleteinek. A tagországok által összeállított intézkedéseket a nemzeti és regionális 

programok foglalják magukban. Az egyes intézkedések finanszírozásához történő uniós 

hozzájárulás, azaz társfinanszírozás mértéke az adott vidékfejlesztési intézkedések (kísérő 

intézkedések vagy strukturális intézkedések) és a szóban forgó régiók (1. célterület, 

kedvezőtlen adottságú terület, stb.) besorolásának függvényében változott. 

 

 

4.7.1. Legfontosabb vidékfejlesztési intézkedések 

                                                 
5
 A húshasznú anyatehenek támogatása 100%-ban, míg az anyajuhok támogatásai 50%-ban továbbra is 

termeléshez kapcsolt szubvenciók maradnak. A szarvasmarhák után fizetett egyéb támogatások (bikahízlalás 

támogatása, tejtermelés támogatása, vágási prémiumok) történelmi bázison, az összevont területalapú támogatás 

részeként, termeléstől függetlenül kifizetésre kerülnek.  
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A mezőgazdasági beruházások támogatása: befektetés mezőgazdasági vállalkozásokba  

A beruházásnak a következő célkitűzéseknek kell megfelelni: termelési költség 

csökkentése, termékminőség javítása, környezet megőrzése és javítása, élelmiszer-higéniai és 

állatjóléti előírásoknak való megfelelés, és a mezőgazdasági tevékenység diverzifikációjának 

elősegítése. A beruházásnak célja lehet például a mezőgazdasági gépek és eszközök 

modernizációja. 

Humán erőforrás: fiatal gazdálkodók támogatása, korai nyugdíjazás, képzés 

A farmok generációk közötti átruházását hivatott elősegíteni a fiatal gazdálkodók (40 

év alatt) támogatása és a korai nyugdíjazás. A képzés támogatásának célja a magas minőségű 

termékek előállításának és a környezetbarát termelési módszerek alkalmazásának ösztönzése.    

Kedvezőtlen adottságú és a környezetvédelmi korlátozások alá eső területek 

támogatása  

A kedvezőtlen adottságú területek (az EU-15 mezőgazdasági területének több mint a 

fele kedvezőtlen adottságú terület) támogatása hozzájárul a szóban forgó területeken folytatott 

mezőgazdasági termelés fennmaradásához, a környezetgazdálkodáshoz és az érintett 

területeken élő népesség életképességének fenntartásához. Területalapú (hektáronkénti) 

támogatásról lévén szó – az Agenda 2000 bevezetése előtt a támogatás a termeléshez 

illetve állatlétszámhoz volt kötve – a támogatás független a termeléstől, de alapfeltétele a 

szokásos jó mezőgazdasági gyakorlat követelményének teljesítése. 

Az Agenda 2000 keretében a kedvezőtlen adottságú és a környezetvédelmi 

korlátozások alá eső területek támogatása intézkedés kiegészítéseként került bevezetésre 

egyéb környezetvédelmi program (pl. a Natura 2000 alá tartozó területekre). A 

környezetvédelmi előírások korlátozzák a mezőgazdasági termelést, a támogatás tehát 

kompenzálja a magasabb termelési költségeket és a jövedelem-kiesést.  

Agrár-környezetgazdálkodási intézkedések  

Az 1992. évi KAP-reform keretében vezették be az agrár-környezetgazdálkodási 

intézkedéseket a Garancia Alap kísérő intézkedéseként. Az agrár-környezetgazdálkodási 

intézkedések segítségével támogatják azokat a környezetgazdálkodási szolgáltatásokat, 

amelyek túlmutatnak a szokásos jó mezőgazdasági gyakorlaton és az alapvető normákon 

(előírásokon). A részvétel önkéntes és minimum 5 éves kötelezettséget jelent. Ennél hosszabb 

idejű szerződéseket is lehet kötni a környezeti hatás függvényében. A támogatás évenként jár, 

a támogatás kiszámítása pedig a jövedelem-kiesés és a környezetvédelmi kötelezettségekből 

adódó pótlólagos költségek, valamint a pénzügyi ösztönzés alapján történik. 

Az Agenda 2000 kimondta, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseket a 

tagországoknak kötelező alkalmazniuk vidékfejlesztési programjaikban, ami az agrár-

környezetgazdálkodás politikai prioritását mutatja. 

A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése  

Ez a vidékfejlesztési támogatás elősegíti az új értékesítési lehetőségeket és a 

hozzáadott-érték növelését. A támogatást egy vagy több feltételhez kötik: új technológia 

alkalmazása, a minőség javítása és monitoringja, a mezőgazdasági termékek új értékesítési 

lehetőségeinek feltárása, és a környezetvédelem. 

Erdészeti intézkedések  

Az erdészeti támogatások célja az erdők ökológiai, gazdasági és társadalmi szerepének 

előtérbe állítása, ösztönzése. 
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A vidéki területek alkalmazkodó képességének és fejlődésének elősegítése (1257/1999 

EK rendelet 33. cikke:13 intézkedés) 

 Talajjavítás, 

 Újraparcellázás (birtokrendezés),  

 Mezőgazdasági üzemek számára segélyezési és vezetési szolgáltatások beindítása,  

 Minőségi mezőgazdasági termékek piacra-jutásának segítése, 

 Az alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki gazdaság és lakosság számára, 

 A falvak felújítása és fejlesztése, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és 

megóvása, 

 Az agrártevékenységek és mezőgazdasághoz közeli tevékenységek diverzifikációja, 

 Mezőgazdasági hasznosítású vízgazdálkodás, 

 A turizmus és kézműipar ösztönzése,  

 A mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és feljavítása, 

 A környezet védelme a mezőgazdasággal, erdészettel és tájjelleg megóvásával, továbbá az 

állatok életkörülményeivel kapcsolatosan, 

 Természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása és 

a megelőző intézkedések bevezetése, 

 Pénzügyi tervezés.  

 

 

4.7.2. A vidékfejlesztés támogatása 

 

A Bizottság által a 2000-2006 közötti időszakra alkalmazott 230 vidékfejlesztési 

program a következő 3 fő csoportba osztható (4.6. táblázat): 

 88 programot a Garancia Alapból finanszíroztak (beleértve Franciaország 2. célterület alá 

tartózó 20 programját; Franciaország az egyetlen EU tagország, amely technikai és 

politikai okok miatt élhet ezzel a lehetőséggel), 

 69 programot (1. célterület) az Orientáció Alapból támogattak, 

 73 programot a Leader + keretében az Orientáció Alapból finanszíroztak. 

2000-2006 között az EU-15 összesen (Garancia és Orientációs Alap) előirányzat 

szintjén 52,5 milliárd euró összeget – éves átlagban 7,5 milliárd eurót – fordíthatott 

vidékfejlesztési támogatásra. Ebből a Garancia Alap keretében 32,9, az Orientációs Alap 

keretében az 1. célterület programjaira 17,5, a Leader + projektekre pedig további 2,1 milliárd 

euró állt rendelkezésre (4.12. táblázat).  

 

4.12. táblázat: Vidékfejlesztési programok az EU-15-ben (2000-2006) 

(1999. évi árakon) 

 

Megnevezés Programok száma 
Társfinanszírozás 

(EAGGF) 

EU támogatás 

(Mrd EUR) 

Vidékfejlesztési 

programok 
68 Garancia Alap 

32,9 

2. célterület 

programjai 

20 

(Franciaország) 
Garancia Alap 
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1. célterület programjai 
69 

 
Orientációs Alap 17,5 

Leader + program 73 Orientációs Alap 2,1 

Összesen 230  52,5 

Franciaország technikai és politikai okok miatt a 2. célterület 20 programját a Garancia Alap alá tartozó   

vidékfejlesztési programokhoz sorolhatja 

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

 

A Strukturális Alapokból származó vidékfejlesztési támogatások esetében az 1. 

célterületek alá tartózó régiókban a tagországok döntötték el, hogy a Strukturális Alapok 

milyen arányát fordítják az Orientációs Alapból támogatott vidékfejlesztési intézkedésekre. 

A vidékfejlesztési támogatásokat a különböző intézkedések (kísérő és strukturális 

intézkedések) alapján csoportosíthatjuk, mivel a szóban forgó intézkedésekhez 

(programokhoz) rendeli az EU a támogatásokat. Az EU támogatásának részaránya az 1. 

célterületeken a teljes fejlesztési költség legfeljebb 75, az egyéb területeken (más célok 

esetében) pedig 50% lehetett6 a jövedelemtermelő beruházások kivételével (beleértve a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó mezőgazdasági és erdészeti 

vállalkozásokat is), ahol a támogatás intenzitása 35%-ot (1. célterület) és 15%-ot (egyéb 

régiók) tett ki. 

Az Agenda 2000-ben a 2000-2006 közötti időszakra meghatározták a Garancia 

Alapból támogatható vidékfejlesztési intézkedésekre évenként maximálisan felhasználható 

összegeket (1999. évi árakon) is, amelyek éves átlagban nem haladhatta meg a 4,4 milliárd 

eurót (beleértve a kísérő intézkedéseket is). Ugyanakkor az Orientációs Alapból 

felhasználható vidékfejlesztési támogatás összege 2000-2006 között 19,6 milliárd euró volt a 

Leader+ programokkal együtt, ami arányos felhasználást feltételezve éves átlagban 2,8 

milliárd eurót jelentett (4.13. táblázat).  

 

4.13. táblázat: A közvetlen kifizetések és vidékfejlesztési támogatások alakulása az 

EU-15-ben (1999. évi árakon) 
millió € 

Év 

1 2 3 4 5 6 7 

Közvetl

en + 

piaci 

támoga

tások 

Vidékfejl

esztés 

(Garanci

a Alap) 

Mezőgazd

aság 

összesen  

(1+2) 

Vidékfejles

ztés 

(Orientáció

s Alap)* 

Mezőgazdaság 

+ 

vidékfejlesztés 

összesen (3+4) 

Vidékfejle

sztés 

összesen 

(2+4) 

Vidékfejlesz

tés aránya 

(6/5) 

% 

2000 36 620 4 300 40 920 2 800 43 720 7 100 16,2 

2001 38 480 4 320 42 800 2 800 45 600 7 120 15,6 

2002 39 570 4 330 43 900 2 800 46 700 7 130 15,3 

2003 39 430 4 340 43 770 2 800 46 570 7 140 15,3 

2004 38 410 4 350 42 760 2 800 45 560 7 150 15,7 

2005 37 570 4 360 41 930 2 800 44 730 7 160 16,0 

2006 37 290 4 370 41 660 2 800 44 460 7 170 16,1 

*Ha a tagországok az Orientációs Alap támogatásait évente azonos arányban használnák fel (a gyakorlat nem ezt  

  mutatja). 

  Forrás: http://europa.eu.int/scadplus/leg/eu 

                                                 
6
 Kivételes esetben a támogatás hányada a kohéziós alapokat felhasználó tagországokban a 80, az ultra-

periférikus területeken a 85%-ot is elérheti 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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A mezőgazdasági költségvetés előirányzatai alapján a vidékfejlesztési támogatások 

(Garancia és Orientációs Alap) aránya 2000-2006 között az EU-15-ben tehát 15-16%-ot 

tettek ki. 1999-ben a Garancia Alap vidékfejlesztési támogatásait a Bizottság a 2000-2006 

közötti időszakra (EU-10 esetében a 2004-2006 közötti időszakra) éves bontásban és objektív 

kritériumok alapján – pl. környezetvédelem, foglalkoztatottság és tájvédelem – szétosztotta a 

tagországok között (4.14. táblázat).  

 

Az EU-15 tagországok által tervezett főbb vidékfejlesztési intézkedésekre jutó EU 

társfinanszírozás megoszlását elemezve kiderül, hogy a 2000-2006 közötti időszakban az 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (European Agricultural Guidance and 

Gaurantee Fund: EAGGF) vidékfejlesztési támogatásainak kétharmadát tették ki a 

kedvezőtlen adottságú és a környezetvédelmi korlátozások alá eső területek, valamint a 

mezőgazdasági területek erdősítésének és egyéb erdészeti intézkedések támogatása (4.15. 

táblázat). 

 

4.14. táblázat: A Garancia Alap vidékfejlesztési támogatásainak megoszlása 

 
EU-15 2000-2006 EU-10 2004-2006 

 millió EUR megoszlás, %  millió EUR % 

Ausztria 3207,9 9,7  Ciprus 75 1,3  

Belgium 379,2 1,2  Csehország 543 9,4  

Dánia 348,9 1,1  Észtország 150 2,6  

Finnország 2199,3 6,7  Magyarország 602 10,5  

Franciaország 5763,6 17, 5  Lettország 328 5,7  

Németország 5308,6 16,1  Litvánia 490 8,5  

Görögország 993,5 3,0  Málta 27 0,5  

Írország 2388,9 7,3  Lengyelország 2867 49,8  

Olaszország 4512,3 13,7  Szlovákia 397 6,9  

Luxemburg 91,0 0,3  Szlovénia 282 4,9  

Hollandia 417,1 1,3     

Portugália 1516,7 4,6     

Spanyolország 3480,9 10,6     

Svédország 1130,0 3,4     

Egyesült Királyság 1167,9 3,5     

Összesen 32905,9 100,0  Összesen 5761 100,0  

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

 

4.15. táblázat: Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) 

kiadása a főbb vidékfejlesztési intézkedések szerint 2000-2006 között 

 

 

Vidékfejlesztési intézkedések (EU-15) millió EUR  % 

Befektetés mezőgazdasági vállalkozásokba 4 682,0 9,5  

Fiatal gazdálkodók támogatása 1 824,0 3,7  

Képzés 344,0 0,7  

Korai nyugdíjazás 1 423,0 2,9 

Kedvezőtlen adottságú területek  

és környezetvédelmi korlátozás alá eső területek támogatása 

6 128,0 

13 480,0 

12,5 

27,5  

Agrár-környezetgazdálkodás 3 760,0 7,7   

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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A mezőgazdasági termékek feldolgozása/értékesítése 4 807,0 9,8  

Mezőgazdasági területek erdősítése, egyéb erdészet 12 649,0 25,8  

A vidéki területek alkalmazkodóképessége és fejlődése    

Összes vidékfejlesztési intézkedés* 4 9097,0 100  
*Nem tartalmazza valamennyi program (értékelés, technikai segítségnyújtás) kiadásait és a korábbi 

programozási időszak (1994-1999) áthúzódó kötelezettségvállalásait, ugyanis ezekkel a kiadásokkal együtt 52,5 

milliárd eurót tesz ki a költségvetési előirányzat.  

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

A 2000-2006 közötti programozási időszakban a Garancia Alap támogatásai 2006 

októberében megszűntek, az Orientációs Alap kifizetései viszont 2008 októberéig 

folytatódtak (n+2). Ez az oka annak, hogy a Garancia Alap támogatásai már 2000-ben is 

magas értékről indultak, míg az Orientációs Alap kifizetései fokozatosan emelkedtek. 2008-ig 

a tagországok évente egyre nagyobb összegű vidékfejlesztési támogatást használtak fel az 

Orientációs Alapból.  

4.7.3. A támogatások csoportosítása 

A 22 vidékfejlesztési intézkedést három fő csoportra oszthatjuk: 

Szerkezetátalakítás/versenyképesség 

 Befektetés mezőgazdasági vállalkozásokba 

 Fiatal gazdálkodók támogatása 

 Képzés  

 Korai nyugdíjazás 

 A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 

 Talajjavítás 

 Újraparcellázás (birtokrendezés) 

 Mezőgazdasági üzemek számára segélyezési és vezetési szolgáltatások beindítása,  

 Minőségi mezőgazdasági termékek piacra-jutásának elősegítése, 

 Mezőgazdasági vízgazdálkodás,  

 A mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, 

 A mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása. 

 

Környezet/földhasználat 

 Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozás alá eső területek támogatása 

 Agrár-környezetgazdálkodás 

 Mezőgazdasági területek erdősítése 

 Egyéb erdészeti intézkedések 

 A környezet védelme a mezőgazdasággal, erdészettel kapcsolatosan. 

Vidéki gazdaság/vidéki közösségek 

 Az alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki gazdaság és lakosság számára, 

 A falvak felújítása és fejlesztése,  

 A mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

 A turizmus és kézművesség ösztönzése 

 Pénzügyi tervezés. 
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A teljes programozási időszakban (2000-2006 között) az előirányzott vidékfejlesztési 

támogatások megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a támogatások 52%-a 

környezet/földhasználat csoportban szereplő intézkedésekre jutott, 38% a 

szerkezetváltás/versenyképesség, 10% pedig a mezőgazdasági vállalkozásokon túlmutató 

vidéki gazdaság/vidéki közösségek csoportba sorolt intézkedésekre esett (4.1. ábra).  

 

 

 4.7.4. Új vidékfejlesztési intézkedések 

 

A moduláció következtében tovább nőtt a vidékfejlesztés jelentősége, habár évente 

csupán 1,2 milliárd euróval emelkedtek a vidékfejlesztési kiadások a vidékfejlesztési 

támogatások körének bővítése mellett. A közvetlen támogatások korábban kilátásba helyezett 

gazdaságonkénti évi 300 ezer eurós felső határértékét megszüntették, azzal érvelve, hogy ebbe 

a sávba mindössze néhány száz farm tartozik. 

 

 
4.1. ábra: Vidékfejlesztési programok támogatásának megoszlása (2000-2006) 

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

 

Az új vidékfejlesztési intézkedések (A Tanács 2003. szeptember 29-i 

1783/2003/2003/EK Rendelete) bevezetésével a 22 intézkedés száma 2003-ban 26-ra nőtt. 

A Garancia Alapba sorolt 4 kísérő intézkedés (agrár-környezetvédelem, kedvezőtlen 

adottságú területek támogatása, erdősítés, korai nyugdíjazás) mellett 4 új intézkedés 

bevezetésére került sor. Ebből 2 intézkedés az élelmiszerminőség javítását szolgálja, 2 

intézkedés pedig az EU előírásoknak való megfelelést (ha az EU jogszabályokat még nem 

ültették át a nemzeti törvényekbe) segítette elő (4.16. táblázat). 

Az új intézkedések – 2003-ban léptek hatályba, s alkalmazásuk a tagországokban 

lehetőség – célja tehát az élelmiszerbiztonság és minőség javítása mellett az EU-jogszabályok 

által megkövetelt környezetvédelmi, közegészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, 

állatjóléti és munkavédelmi előírások teljesítésének elősegítése volt. Ezek az intézkedések 

hozzájárultak az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez (minőségi termelés és 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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marketing tevékenység támogatása) és a KAP-refom által támasztott előírások 

érvényesítéséhez (előírásoknak való megfelelés támogatása). 

A minőségi termelés támogatása 

Két új intézkedést vezettek be az élelmiszerminőség javításának ösztönzésére. Az első 

intézkedés minőségösztönző támogatásokat nyújtott azoknak a termelőknek, akik 

önkéntesen részt vesznek a mezőgazdasági termékek és termelési folyamatok minőségének 

javítását célzó uniós vagy nemzeti programokban. Az élelmiszerminőség javításával 

kapcsolatban a következő programokat támogatta az EU: 

 földrajzi árujelzés és eredetvédelem támogatása;  

 a termékek speciális karaktereinek megjelölése;  

 az organikus termelést és annak címkézését; 

 speciális régiókban előállított minőségi borokat.  

 

 

4.16. táblázat: A különböző vidékfejlesztési intézkedések támogatásainak  

maximális értékei 

(a 2003. évi KAP-reform után) 

 
Cikk, 

bekezdés 
Intézkedés Támogatás (euro) Megjegyzés 

8 (2) Fiatal gazdálkodók támogatása 25 000  

12 (1) Korai nyugdíjazás 

*15 000 

150 000 

3 500 

35 000 

kedvezményezett/év 

teljes összeg/kedvezményezett 

dolgozó (alkalmazott)/év 

teljes összeg/dolgozó 

15 (3) 

Kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása 

Minimum 

Maximum átlaga  

**25 

250 

hektáronként (mezőgazdasági 

hasznosítású területeken) 

16 

Környezetvédelmi korlátozás alá eső területek támogatása 

Maximum 

Kezdeti maximum 

200 

500 
hektáronként 

21 c Előírások bevezetése 10 000 gazdaságonként 

21 d Szaktanácsadási szolgáltatás 1 500 szolgáltatásonként 

24 (2) 

Agár-környezetgazdálkodás 

Egynyári növények 

Ültetvények (speciális évelő 

növények) 

Egyéb földhasználat 

Kipusztulással fenyegetett helyi 

fajok 

Állatjólét 

600 

900 

450 

***200 

500 

hektáronként 

hektáronként 

hektáronként 

nagyállat-egységenként 

nagyállat-egységenként 

24 c Minőségösztönzés 3 000 gazdaságonként 

31 (4) 

Erdősítés miatt kieső jövedelem pótlása 

Farmerek társulásai 

Egyéb jogi személyek 

725 

185 
hektáronként 

32 (2) 

Ökológiai és védelmi funkciójú erdők támogatása (ökológia, védelmi funkció) 

Minimum kifizetés 

Maximum kifizetés 

40 

120 
hektáronként 

*Az egy fő kedvezményezettre jutó összeg behatárolt, de ez az évenként kifizethető összeg a duplájára növelhető 

a szerkezetváltással kapcsolatos célok figyelembe vételével 

**Ez az összeg csökkenthető a mezőgazdaság termelési szerkezetének függvényében és a túlkompenzálás 

elkerülése érdekében 
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***Ez az összeg növelhető kivételes esetekben meghatározott fajok speciális igényeinek figyelembe vételével 

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

 

Ezen felül a tagországok a nemzeti intézkedési terveikben szereplő egyéb 

minőségjavító programokat is támogathattak, ha tiszteletben tartották a vonatkozó 

uniós kritériumokat. Az egy gazdaság által felvehető támogatás összege évente – 

maximum 5 éven keresztül – legfeljebb 3 ezer euró lehetett. 

A második intézkedés az élelmiszerminőségi program keretében előállított 

termékek értékesítésének (promóciójának) elősegítését szolgálta. A termelői 

csoportok a fogyasztók tájékoztatását célzó projektek költségeinek 70%-áig 

igényelhettek támogatást.  

Az előírásoknak való megfelelés támogatása 

 

Két új intézkedést vezettek be az előírások bevezetésének támogatására. Az első 

intézkedés a környezetvédelmi, közegészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, állatjóléti és 

munkavédelmi uniós előírások – amelyek még nem szerepeltek az egyes országok nemzeti 

jogszabályaiban – bevezetését támogatta. A legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható, 

fokozatosan csökkenő (degresszív) átalánytámogatás célja az új előírások bevezetésével 

kapcsolatos költségek, illetve a pótlólagos beruházások által előidézett jövedelemveszteség 

részbeni ellensúlyozása volt. A tagországok határozták meg a fix összegű támogatás alapját 

(hektár, foglalkoztatott, stb). Az évi támogatás gazdaságonként nem haladhatta meg a 10 

ezer eurót függetlenül attól, hogy a gazda adott évben egy vagy több előírás érvényesítésére 

igényli a támogatást.  

 

Nem adtak támogatási jogosultságot abban az esetben, ha az előírás alkalmazásának 

hiányát a nemzeti törvények megsértése idézte elő, vagyis ha az EU erre vonatkozó 

jogszabályait már átültették a nemzeti törvényekbe. A gazdák viszont kaphattak támogatást, 

ha a tagország olyan létező direktívát érvényesített, amelynek nemzeti szinten történő 

bevezetésének határideje már lejárt vagy csak részben került alkalmazásra. Ebben az esetben a 

termelő a rendelet hatályba lépését követően legfeljebb 5 évre kaphatott támogatást. Itt 

lényegében egyszeri, kivételes és korlátozott idejű társfinanszírozott támogatási lehetőségről 

volt szó olyan létező előírások tiszteletben tartása érdekében, amelyek bevezetése néhány 

tagországban nehézséget okozott. Például 1991. december 12-én jelent meg a vizek nitrát 

szennyezéssel szembeni védelméről szóló Tanácsi direktíva, amelynek hatályba lépésének 

ideje például 2003. szeptember 1 volt. A nemzeti törvényhozásba átültetett előírások 

alkalmazásának támogatása így legfeljebb 2008. augusztus 31-ig volt lehetséges. Ha az adott 

tagállam csak 2005. szeptember 1. után léptette életbe a nitrát direktívát, akkor 3 évig adhatott 

támogatást a farmereknek. Minél lassabban vettei át a tagállam a létező direktívákat, annál 

rövidebb ideig támogathatta a termelőit, illetve minél lassabban alkalmazta a előírásokat az 

egyéni termelő, annál rövidebb ideig lett jogosult támogatásra. Ha a gazda például 2005. 

szeptember 1-től alkalmazta az előírásokat, 3 évig volt jogosult támogatásra, ha viszont csak 

2007. szeptember 1-jétől kezdve tartotta tiszteletben az előírásokat, akkor 1 évig kaphatott 

támogatást. 

 

A második intézkedés a szaktanácsadási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozott. 

A szaktanácsadási szolgáltatás segítségével a gazdaságok képesek megbecsülni 

tevékenységük eredményét az egységes gazdaságtámogatás jogosultságához szükséges 

előírások alkalmazása mellett. A szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő gazdaságok a 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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szolgáltatások költségének maximum 80%-áig igényelhettek támogatást, de a támogatás 

maximuma gazdaságonként évi 1 500 euró volt. A szaktanácsadási rendszer bevezetése 2007-

től vált kötelező a tagállamok számára, melyet a gazdálkodók önkéntesen vehettek igénybe. A 

tanácsadási szolgáltatás során prioritást élvezhettek azok a gazdálkodók, akik egy évben 15 

ezer eurónál több támogatásban részesültek. A kötelező bevezetést követően az 

adminisztrációs keresztellenőrzéseket (cross compliance) kiegészítették a helyszíni (on-the-

spot) ellenőrzések. 

 

 

4.7.5. A vidékfejlesztési támogatási programok bővítése 

 

Állatjólét 

 

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések bővítését jelentette, hogy lehetőséget 

adtak a szigorúbb állatjóléti előírások alkalmazását vállaló gazdálkodók támogatására. Az 

állatjólét javításának támogatása 5 éves kötelezettségvállalást jelentett az általános állatjóléti 

gyakorlatnál szigorúbb állatjóléti előírások megvalósításához. A támogatás a 

kötelezettségvállalás során felmerülő pótlólagos költségeket és kieső jövedelmet volt hivatott 

kompenzálni. Az évi támogatás maximuma 500 euró/nagyállat-egység volt.  

 

Fiatal gazdák támogatása 

 

A már létező vidékfejlesztési intézkedést keretében a fiatal gazdák támogatásának 

maximuma 250 ezer-ről 300 ezer euróra emelkedett azzal a feltétellel, hogy a fiatal gazdák 

igénybe veszik a szaktanácsadási szolgáltatást (farm advisory system). Ezen belül a fiatal 

gazdák beruházási támogatása 45%-ról 50%-ra – kedvezőtlen adottságú területeken 55%-

ról 60%-ra – emelkedett (a támogatás egyszeri juttatás, vagy kamattámogatás lehet, maximum 

30 ezer euró értékben). 

Natura 2000  

A már létező intézkedés módosításának lényege, hogy indokolt esetben magasabb 

támogatás is nyújtható volt. A specifikus környezetvédelmi korlátozások alá eső területek 

hektáronkénti támogatása 5 év alatt fokozatosan 500-ról 200 euróra csökkent. Igazolt esetben 

azonban a támogatás hosszabb időszak távlatában is meghaladhatta a hektáronkénti 200 

eurót. A támogatásra jogosult terület korlátozását is megszüntették, így a tagországok a 

környezetvédelmi korlátozások alá eső területek 10%-ánál nagyobb hányadát is támogathatták 

a Natura 2000 keretében. 

Erdészet 

Az erdészeti beruházási támogatásokat kiterjesztették az ökológiai és társadalmi 

célból fenntartott állami tulajdonban lévő erdőkre is (jóléti erdők). Gyors vágásfordulójú 

fafajok telepítése is támogathatták.  

Agrár-környezetgazdálkodás és állatjólét társfinanszírozása  

Az agrár-környezetgazdálkodás és állatjóléti intézkedések alkalmazásának elősegítése 

érdekében az EU társfinanszírozási hányada az 1. célterületeken 75%-ról 85%-ra, egyéb 

területeken 50-ről 60%-ra nőtt. 

Kedvezőtlen adottságú területek 

A kedvezőtlen adottságú területek támogatását objektív körülmények figyelembe vétele 

mellett hektáronkénti 200-ról 250 euróra (tagországok átlagában) emelték. 
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4.8. Vidékfejlesztés az új tagországokban 2004-2006 között 

 

2004-2006 között az új tagországok számára az EAGGF Garancia Alap forrásából 

5,76 milliárd euró állt rendelkezése vidékfejlesztési célokra. Ehhez az összeghez még 2 

mintegy milliárd euró társult az EAGGF Orientációs Alap forrásából.  

Egyes elemzők szerint a csatlakozó új tagországoknak bőkezűen osztották el a 

vidékfejlesztési forrást, hiszen az EU-15 hét évre – 2000-2006 – 52,5 milliárd eurót kapott, 

egy lakosra és egy évre számítva kevesebbet, mint az új tagországok. A pénz elosztásakor 

figyelembe vették egyrészt, hogy az új tagországokban a vidék fejlettsége elmaradott az EU-

15 tagországaihoz képest, másrészt pedig kompenzálni kívánták a közvetlen 

agrártámogatások hátrányát. 

A 10 új tagország számára a Garancia Alap 10, az Orientációs Alap (1. célterület) 

pedig 9 vidékfejlesztési programot finanszírozott (Ciprus kivételével, ahol valamennyi 

vidékfejlesztési intézkedés igénybe vehető) 2004-2006 között. Összesen mintegy 7,8 milliárd 

euró (1999-es árakon számolva) álltak rendelkezésre e célokra (4.17., 4.18. és 4.19. táblázat). 

2000-2006 között a tagországok (EU-15) az EU összes vidékfejlesztési támogatásának 

(Garancia és Orientációs Alap) 56%-át az 1. célterületen tervezték elkölteni. Az EU-25 

esetében ez az arány 66%-ra nőtt, mert a csatlakozó országok vidékfejlesztési támogatásainak 

95%-a az 1. célterületek támogatását szolgálta.  

Az EU-15 tagországaiban 2000-ben 68 millió fő, a lakosság 18%-a élt 48 

elmaradottnak számító régióban, az EU-25-ben a lakosság közel 25%-a, mintegy 116 millió 

fő élt 67 elmaradott régióban, ahol az egy főre jutó GDP nem érte el az EU-25 átlagának 

75%-át. Az új tagországok felzárkóztatása mellett problémát jelentett, hogy a 48 régióból 18 

kiesett, mert egy főre jutó GDP-jük már meghaladta az EU-25 átlagának 75%-át (az EU-25-

ben csökkent az átlag az EU-15-höz viszonyítva).  

 

4.17. táblázat: Új tagországok vidékfejlesztési támogatása (2004-2006) 

 

 
Programok 

száma 
EMOGA 

EU 

társfinanszírozás 

(Mrd EUR) 

Vidékfejlesztési 

programok 
10 Garancia Alap 5,8 

1. célterület 9 Orientációs Alap 2,0 

Összesen 19  7,8 

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

4.18. táblázat: Az EU-10 vidékfejlesztési támogatásai (Garancia Alap) 
millió euró 

 2004 2005 2006 2004-2006 

Cseh Köztársaság 163,3 182,0 197,5 542,8 

Észtország 45,3 50,4 54,8 150,5 

Ciprus 22,5 25,1 27,2 74,8 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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Lettország 98,7 110,0 119,4 328,1 

Litvánia 147,3 164,1 178,1 489,5 

Magyarország 181,2 201,9 219,2 602,3 

Málta 8,1 9,0 9,8 26,9 

Lengyelország 862,4 961,0 1043,0 2866,4 

Szlovénia 84,7 94,4 102,5 281,6 

Szlovákia 119,5 133,1 144,5 397,1 

EU-10 1733 1931 2096 5760 
Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

4.19. táblázat: Az új tagországok specifikus vidékfejlesztési intézkedéseinek  

maximális támogatása 

 

1257/1999 EK 

rendelet cikke  
Intézkedés Támogatás (EUR) Megjegyzés 

33 b 

A szerkezetátalakítás 

alatt álló félig 

árutermelő gazdaságok 

támogatása 

(maximum) 

1000* gazdaság/év 

33 d 
Termelői csoportok 

támogatás (maximum) 

100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

1. évben 

2. évben 

3. évben 

4. évben 

5. évben 
* Lengyelország esetében a maximális összeg 1 250 EUR. 

Forrás: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm 

 

Az 1. és a 2. pillér (mezőgazdaság, vidékfejlesztés) támogatási aránya a 10 új 

tagországok belépésével javult. Ha a Garancia Alap vidékfejlesztési támogatásaiból indulunk 

ki, akkor az EU bővítés előtti időszakra jellemző 90:10%-os (mezőgazdaság-vidékfejlesztés) 

részesedés 2006-re 86:14%-ra emelkedett (4.20. táblázat). Ha az Orientációs Alap 

vidékfejlesztési kiadásainak előirányzatát is hozzáadjuk a Garancia Alap előirányzott 

támogatásaihoz, akkor 2006-ban a vidékfejlesztés költségvetési előirányzata (10,5 milliárd 

euró) a mezőgazdaság költségvetésében (54,3 milliárd euró) megközelítette a 20%-ot.  

 

4.20. táblázat: Az EU-25 pénzügyi előirányzata (2004-2006) 

 

Megnevezés 2004 2005 2006 

Közvetlen és piaci támogatás 42 769 43 724 43 735 

Vidékfejlesztés (Garancia Alap) 6 536 6 707 6 840 

Összesen 49 305 50 431 50 575 
Forrás: Agra Focus (December 2003 – No.94. Internal paper prepared by DG BUDGET). 

 

 

4.8.1. Vidékfejlesztési Magyarországon (2004-2006) 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/eval/index_en.htm
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Az agrár-vidékfejlesztési programok (erdőtelepítés, agrár-környezetvédelem, 

kedvezőtlen adottságú területek támogatása, korai nyugdíjazás stb.) hozzájárulhatnak a 

jövedelmek és az eltartó képesség növeléséhez, de újabb munkahelyek létesítését nem teszik 

lehetővé. A vidék eltartó képességének javítása jelentős regionális fejlesztések (az ipar, a 

szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése) nélkül nem valósítható meg. 

Magyarország a 2004-2006 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési kísérő 

intézkedéseket (Garancia Alap) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), a strukturális 

intézkedéseket (Orientációs Alap) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program7 (AVOP) 

tartalmazta. Az EU kötelezettségvállalása az összes vidékfejlesztési intézkedések 

finanszírozására (Garancia és Orientációs Alap) 919,5 millió euró volt, ebből az NVT 

intézkedéseire 602,3 millió euró uniós forrás és 152 millió euró nemzeti társfinanszírozás 

jutott, míg az AVOP intézkedéseire 317,2 millió euró uniós és 106 millió euró nemzeti 

társfinanszírozási forrás állt rendelkezésre. Így az NVT összes támogatási forrása 192 milliárd 

forintot tett ki, az AVOP előirányzata 106 milliárd forintot. Az AVOP keretében tervezett 

kifizetések kétharmada a nemzetközi versenyképesség javítását célzó beruházási támogatások. 

Az NVT támogatásainak 40%-a agrár-környezetgazdálkodási célokat szolgált (4.22. és 4.22. 

táblázat). 

 

4.21. táblázat: Magyarország: támogatási források megoszlása az NVT 

 intézkedései között (2004-2006) 

 

Intézkedés neve 
Összes közpénz 

milliárd Ft % 

1. Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 78 40,8 

2. Kedvezőtlen adottságú területek 21 10,8 

3. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai  

    követelményeinek való megfelelés elősegítése 
43 22,5 

4. Mezőgazdasági területek erdősítése 20 10,6 

5. Korai nyugdíjazás 5 2,6 

6. Félig önellátó gazdaságok támogatása 6 3,2 

7. Termelői csoportok felállítása 9 4,5 

8. (Technikai segítségnyújtás) 10 5,0 

Összesen 192 100,0 

Forrás: FVM 

 

4.22. táblázat: Magyarország: támogatási források megoszlása az AVOP intézkedései 

között (2004-2006) 

 

Intézkedés neve 
Összes közpénz 

milliárd Ft % 

1. Mezőgazdasági beruházások támogatása 55 52,1 

2. Fiatal gazdálkodók támogatása 3 2,9 

3. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 2 1,5 

4. Halásza 1 1,4 

5. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és 

értékesítésének fejlesztése 
15 14,2 

                                                 
7
 Az AVOP intézkedéseinek finanszírozásában minimális összeggel a halászat támogatását szolgáló Halászati 

Orientációs Pénzeszköz (HOPE) is szerepel. 
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6. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 6 6,1 

7. A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 12 11,3 

8. Falufejlesztés és falufelújítás, a vidék tárgyi és szellemi 

örökségének védelme és megőrzése 
4 3,5 

(9. LEADER+) 5 4,6 

(10. Technikai segítségnyújtás) 3 2,5 

Összesen 106 100,0 

Forrás: FVM 

Magyarország számára 2004-2006 között összesen mintegy 1,2 milliárd euró brüsszeli 

forrás állt rendelkezésre közvetlen kifizetésre és piaci támogatásra, a nemzeti kiegészítő 

támogatás további 1 milliárd eurót tett ki. Vidékfejlesztési célra közel 1 milliárd euró uniós 

forrást és mintegy 250 millió euró nemzeti társfinaszírozási összeget irányoztak elő.  

 

 

4.9.Vidékfejlesztés 2007-2013 között 

 

Az EU területének 80%-át teszi ki a vidéki terület, ahol a népesség 25%-a lakik. Az 

EU vidéki térség megkülönböztetett jegye a földrajzi és tájképi diverzitás. Az EU lakossága 

értékeli a vidéki területeket, mivel alternatív tájat és életminőséget nyújt. A vidéket nem 

hátránynak, hanem kincsnek (vagyonnak) kell tekinteni, amelynek jövőjét az EU-ban csak 

valódi vidéki emberekkel lehet elképzelni és a jövőben sem fogják szabadtéri múzeumként 

kezelni. Mindez globális gondolkodást és helyi (lokális) tetteket igényel. A farmok nem 

tudják megmenteni a vidéket, a vidékfejlesztés azonban megmentheti a farmok egy részét. A 

kisgazdaságok túlélését elsősorban a mezőgazdaságon kívüli jövedelemforrások teszik 

lehetővé. 

Az EU mezőgazdaságának erőssége közé tartoznak a kedvező éghajlati és 

talajviszonyok, a piacok közelsége, a gazdálkodók képzettsége, a tradíció és tapasztalat, 

valamint a termékek minősége, széles választéka és biztonsága. A mezőgazdaság 

versenyképessége szempontjából a nemzetközi piacokon a különböző előírások, belső 

piacon a multifunkcionalitás kérdése, a környezetvédelmi és állatjóléti intézkedések teljesítése 

jelentik a legnagyobb kihívást. A multifunkcionalitás tekintetében pedig a társadalom által 

igényelt szolgáltatások (közjavak) versenyképes előállítása jelenthet kiutat. 

A versenyképességet elősegítő legfontosabb vidékfejlesztési intézkedésekhez 

sorolható a képzés, a szaktanácsadás, a minőségi termelés, a helyi piacokra történő értékesítés 

és a hozzáadott érték növelés támogatása.  A vidékfejlesztési intézkedések nélkülözhetetlenek 

a mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez, de figyelembe kell venni a régiók 

diverzifikációját is. Különös figyelmet érdemelnek a fiatal farmerek, mivel ők jelentik az EU-

ban a mezőgazdaság jövőjét. Egyetlen vidékfejlesztési pénzügyi alapot, programozási 

módszert és ellenőrzési mechanizmust alkalmaznak a hatékonyabb vidékfejlesztés elősegítése 

érdekében.  

A vidékfejlesztést azokban a régiókban célszerű támogatni, ahol a felhasznált 

támogatás segítségével gazdasági növekedés érhető el. Elosztani csak annyit lehet, amennyit a 

mezőgazdaság megtermel. Ha nem nő a hozzáadott érték, akkor változatlan marad a 

gazdálkodók összjövedelme, vagy csak kevesebb gazdálkodónak juthat több. Gazdasági 

növekedés nélkül a vidéki népesség továbbra is a városokba vándorol. Ha olyan célokra 

adunk vidékfejlesztési támogatást, amelyek nem járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez, 

akkor kétszeresen kell megfizetni: először a vidékfejlesztést, másodszor az elvándorolt 

népesség szociális támogatását. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a beruházásnak is 

versenyképesnek kell lenni.  
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A vidékfejlesztés a mezőgazdasági termelők mellett egyre inkább azokat a 

személyeket és csoportokat veszi célba, akik aktívan részt vesznek az adott területek integrált 

és fenntartható fejlődésében. A fokozatosan emelkedő vidékfejlesztési előirányzat 2006-ra 

10,54 milliárd euróra nő, 2013-ban pedig eléri a 13,2 milliárd eurót. Ez az összeg nem 

tartalmazza a modulációból átcsoportosított összeget (2007-től évi 1,2 milliárd euró). 

4.9.1. Vidékfejlesztés Magyarországon (2007-2013) 

 

2007-2013 között a közvetlen támogatások évi 1,3 milliárd euróra emelkednek (100%-

os támogatási szint), emellett évi 500-600 millió euró uniós forrás az előirányzat 

vidékfejlesztési támogatásokra (4.2. ábra).  

 
4.2. ábra: A közvetlen támogatások és vidékfejlesztési források alakulása 

Magyarországon (2007-2014) 
Forrás: European Commission (2007) 

 

A 2007-2013 között vidékfejlesztésre nemzeti társfinanszírozással együtt mintegy 1400 

milliárd forint áll rendelkezésre (4.23. táblázat). A magyar terv szerint ennek az összegnek a 

46%-a mezőgazdasági és erdészeti üzemek korszerűsítését, infrastruktúrájuk fejlesztését 

hivatott szolgálni. A beruházási támogatás a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok 

nemzetközi versenyképességének javítását célozza. Sajnos az állattenyésztési beruházások 

ellenére is folyamatosan csökken az állatállomány Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a 

versenyképesség a beruházási támogatások ellenére sem javult. A tervezett kiadások másik 

része a környezet fokozottabb megóvását, a vidéki élet minőségének javítását, s a helyi 

kezdeményezések (Leader programok) támogatását szolgálja. 

 

 

4.10. A KAP alkalmazása Magyarországon 

 

4.10.1. A Koppenhágai Megállapodás 
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Magyarország EU-csatlakozási tárgyalásai 2002. december 13-án, Koppenhágában 

zárultak le, ahol meghatározásra került a közösségi költségvetéséből elérhető mezőgazdasági 

támogatások mértéke. Az érvényes fajlagos támogatási összegek mellett két további tényező, 

a bázisterületek vagy termelési kvóták, valamint a közvetlen kifizetések mértéke, illetve 

ütemezése alapján számították ki a jogosult támogatások összegét. A csatlakozási tárgyalások 

eredményeként a kvótával szabályozott termékeknél legalább a csatlakozást megelőző évek 

termelési színvonala megőrizhető, míg egyes esetekben lehetőség nyílik az ésszerű és 

fenntartható fejlődésre, bővülésre is (4.24. táblázat).  

 

4.23. táblázat: A vidékfejlesztési források tervezett felhasználása (2007-2013) 

 

milliárd forint 

Az egyes intézkedéscsoportok (tengelyek) 

és súlyponti intézkedéseik 

EMVA 

hozzájárulás 

Összes 

közkiadás 

Közkiadás 

megoszlása, 

% 

I. Intézkedéscsoport összesen 

Ebből: 
461,9 643,7 45,9 

121.A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 295,1 411,2 29,3 

123.A mezőgazdasági és erdészeti termékek  

értéknövelése 
38,4 53,6 3,8 

125.A mezőgazdaság és erdészet 

fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő 

infrastruktúra javítása és fejlesztése 

42,0 58,5 4,2 

II. Intézkedéscsoport összesen 

Ebből: 
340,0 442,4 31,5 

214.A. Agrár-környezetvédelmi kifizetések 

214.B. Genetikai erőforrások megőrzése 
218,2 283,9 20,2 

221. A mezőgazdasági földterület első 

erdősítése 
53,7 69,9 5,0 

III. Intézkedéscsoport összesen 

Ebből: 
134,8 187,8 13,4 

312.Mikro-vállalkozások létrehozásának és  

        fejlesztésének támogatása 
61,1 85,2 6,1 

IV. Intézkedéscsoport összesen 

Ebből: 
56,9 74,1 5,3 

413. Életminőség/diverzifikáció 27,7 36,1 2,6 

511. Technikai segítségnyújtás 41,4 55,2 3,9 

Mindösszesen 1035,2 1403,3 100,0 
Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (2007. februári változat) alapján saját számítás 

 

A közvetlen támogatások azonban minden új tagállamban fokozatosan kerültek 

bevezetésre: a gazdálkodók 2004-ben az Agenda 2000 (standard rendszer) szerint elvileg járó 

direkt szubvencióknak csupán 25%-át, 2005-ben 30%-át, 2006-ban 35%-át, 2007-ben 40%-át 

kapták meg. A növelés 2008-tól már évi 10%, így a közösségi forrásból finanszírozott 

közvetlen támogatások 2013-ban érik el a 100%-os szintet.  

A Koppenhágai Megállapodás két lehetőséget kínált a közvetlen támogatások 

kifizetésére: (1) a standard rendszer szerint, vagyis a régi tagállamokban alkalmazott ágazat- 

specifikus formában, illetve (2) az akkor érvényes acquis-tól eltérő módon, területalapú 
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átalánytámogatási formában. Lehetőséget kínált továbbá a közvetlen támogatások 

„kiegészítésére” a nemzeti költségvetésből: (1) legfeljebb 30%-ponttal vagy (2) a közösségi 

támogatásokkal már harmonizált szubvenciók esetében a 2003. évi szint legfeljebb 110%-ig. 

(A közösségi jog értelmében nemzeti kiegészítő támogatásokat – mivel azok nemzeti 

támogatásnak minősülnek – az Európai Bizottság jóváhagyása nélkül egyetlen új tagállam  

4.24. táblázat: A kvóta-tárgyalások végeredménye 

 

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

GOFR-növények bázisterülete (ha) 3 487 792 1999-2001 közötti időszak átlaga 

GOFR-növények referenciahozama 

(t/ha) 
4,73 

1997-2001 közötti időszak legrosszabb 

és legjobb év elhagyásával számolt 

átlaga  

Tradicionális durumbúza területe (ha) 2 500 EU 2002. december 3-i, helyettesi 

szintű fordulón tett végső ajánlata Nem tradicionális durumbúza területe 

(ha) 
4 305 

Len, feldolgozói kvóta (t) 0 - 

Kender, feldolgozói kvóta (t) 2 061 1997-1999 közötti időszak átlaga 

Rizs bázisterülete (ha) 3 222 2000. évi adatok alapján 

Rizs referenciahozama (t/ha) 3,10 2000. évi adatok alapján 

Hüvelyes növények bázisterülete (ha) 1 954 Nem „tagállam-specifikus” kvóta 

Szárított takarmányok, feldolgozói kvóta 

(t) 
49 593 1998-1999 közötti időszak átlaga 

Dohánykvóta (t) 12 355 1997-1999 közötti időszak átlaga 

„A” cukorkvóta (t) 400 454 
1995-1999 közötti időszak fogyasztási 

adatai alapján  

„B” cukorkvóta (t) 1 230 
WTO által engedélyezett export  

(„A” kvóta 0,31%-a) 

„A” izoglükóz-kvóta (t) 127 627 Dán csomagban szereplő javaslat 

alapján „B” izoglükóz-kvóta (t) 10 000 

Ipariparadicsom-kvóta (t) 130 790 1998-2000 közötti időszak átlaga 

Őszibarack, feldolgozói kvóta (t) 1 616 1998-2000 közötti időszak átlaga 

Körte, feldolgozói kvóta (t) 1 031 1998-2000. évek adatai alapján 

Tejkvóta (t) 1 947 280 Dán csomagban szereplő javaslat 

alapján 2006. évi tejkvóta-tartalék (t) 42 780 

Speciális vágómarha-prémiumra jogosult 

egyedek létszámhatára  
94 620 

2002. december 3-i helyettesi szintű 

fordulón az EU végső ajánlata 

Húshasznútehén-prémiumra jogosult 

egyedek létszámhatára  
117 000 2000. év adata mínusz 10% 

Vágási prémiumra jogosult egyedek 

létszámhatára  
235 998 2000. év adatok alapján 

Szarvasmarha kiegészítő támogatása (€) 2 936 076 Kvótától függő, számított érték 

Anyajuh-prémiumra jogosult egyedek 

felső létszámhatára  
1 146 000 

2002. december 11-i dán csomagban 

javított EU pozíció  

Anyajuh kiegészítő támogatása (€) 1 211 510 Kvótától függő, számított érték  
 Forrás: FVM (2004) 

sem folyósíthat(ta). A hazai közvetlen támogatások szintje 2003-ban jelentősen elmaradt az 

EU-15 tagállamaitól, a 110%-os lehetőség (opció) esetünkben tehát nem számított 
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alternatívának8. Magyarország a közvetlen támogatások 30%-pontos kiegészítése mellett 

döntött (ez 2004-ben 55%-os támogatottsági szintet jelent). 

A 2003. évi KAP-reform értelmében az EU-ban a közvetlen támogatásokkal 

kapcsolatban 2007-ig egymás mellett működött: 

 az ún. Standard rendszer (Agenda 2000) 

 az új tagállamoknak felkínált „egyszerűsített”, területalapú támogatási rendszer (SAPS: 

Single Area Payment Scheme), illetve 

 a reform szerinti egységes gazdaságtámogatási rendszer (SFPS: Single Farm 

Payment Scheme), amelyet ráadásul szintén több kombinációs változatban lehet 

(kell) majd alkalmazni. 

 

 
4.10.2. Az egyszerűsített területalapú kifizetés 

 

A Koppenhágai Megállapodásban felkínált lehetőséget elfogadva Magyarország 2004. 

május 1-jétől átmeneti időszakra, legfeljebb 2013-ig a közvetlen agrártámogatások 

egyszerűsített kifizetése, valamint ezek nemzeti költségvetésből történő kiegészítése mellett 

döntött. (Popp et al., 2004). Az egyszerűsített kifizetésre jogosult becsült földterület 

nagyságát 2004-ben mintegy 4,35 millió hektárra becsültük (4.25. táblázat). A magyar 

termelőknek 2004-ben közvetlen jövedelemtámogatásként kifizethető brüsszeli források 

összesen 305,81 millió eurót tettek ki.  

 

4.25. táblázat: 2004-ben egyszerűsített kifizetésre jogosult földterületek 

Magyarországon  
Me.: ha 

Megnevezés 
Összes mg-i 

földterület 
Szántó Gyep Ültetvény Kert 

2000 5 853 922 4 493 793 1 051 219 205 848 101 622 

2001 5 738 170 4 378 985 1 061 158 198 777 97 752 

2002 5 867 303 4 505 653 1 063 104 198 530 98 482 

2003 (előzetes adat) 5 865 769 4 505 653 1 063 104 198 530 98 482 

< 0,3 ha parcellák  589 509 438 569 0  52 458 98 482 

0,3-1,0 ha közötti területek  186 119 131 953 54 166  0 0  

< 1 ha alatti területek  

összesen  
775 628 570 522 54 166 52 458 98 482 

Mezőgazdasági művelésre 

alkalmatlan, erodált, erősen 

szennyezett területek  

730 887 198 215 532 672 0  0  

Repülőterek, katonai 

gyakorlóterek, vásárterek  
4 100   4 100 0  0  

2003. június 30-án 

kultúrállapotban nem 

tartott területek összesen 

734 987 198 215 536 772 0  0  

                                                 
8
 Egyedüli kivételként a rizs területalapú támogatását lehet megemlíteni, ám az időközben lezárult reformok 

következtében a 110%-os opció 2004-ben már kevésbé lett volna kedvező, illetve 2005-ben és 2006-ban a két 

lehetséges változat szerint kalkulált nemzeti kiegészítő támogatás közötti eltérés minimális volt. 
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SAPS támogatásra nem 

jogosult terület összesen  
1 510 615 768 737 590 938 52 458 98 482 

SAPS támogatásra 

jogosult terület összesen  
4 355 154 3 736 916 472 166 146 072 0 

Forrás: FVM és KSH 

Az egyszerűsített kifizetésre jogosult földterület (2003. június 30-án kultúrállapotban 

tartott mezőgazdasági terület) becsült nagysága 2004-ben 4,355 millió hektár volt. A magyar 

termelőknek 2004-ben közvetlen jövedelemtámogatásként kifizethető brüsszeli források 

összesen 306 millió eurót tettek ki. A kettő hányadosa adta az egyszerűsített kifizetés 

maximális fajlagos összegét, hektáronként 70,22 eurót.  

E termeléstől függetlenített szubvenció szántó-, ültetvény-, kert- és gyepterületek után 

egyaránt felvehető volt, amennyiben a támogatási kérelem legalább 1 hektárt (ültetvények 

esetében legalább 0,3 hektárt) lefedett, és a parcellák nagysága elérte a 0,3 hektárt. Mivel a 

ténylegesen kifizetésre jogosult terület 2004-ben a becsült 4,355 millió hektárral szemben 

elérte a 4,8 millió hektárt, mintegy 10%-os arányos visszaosztást kellett alkalmazni, vagyis a 

hektáronként kifizethető összeg a 70,22 euró kb. 90%-ára csökkent csökkent. A ténylegesen 

kifizetésre jogosult terület fokozatosan emelkedett 5 millió hektárra, a közösségi 

költségvetésből finanszírozott közvetlen támogatások fokozatosan emelkednek, a 100%-os 

szintet 2013-ban érik el (4.26. táblázat). A közvetlen kifizetésekre vonatkozó reformok 

hatására 2013-ban várhatóan 1 300 millió euróra nő Magyarország uniós költségvetésből 

finanszírozott közvetlen támogatása. 

 

4.26. táblázat: Magyarország közösségi költségvetésből finanszírozott közvetlen 

támogatásai (2005-2013) 
Me.: Mio € 

Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Összeg 350,8 408,7 495,1 618,5 741,9 865,2 988,6 1 111,9 1 235,3 

Forrás: 583/2004/EK tanácsi rendelet 

 

Az új tagországok gazdái közösségi forrásból 2004-ben a közvetlen támogatások 25, 

2005-ben 30, 2006-ban 35, 2007-ben 40%-át kapták meg, amelyek 2008-tól évi 10%-kal 

emelkedtek, s 2013-ra érik el a 100%-ot. A tárgyalások eredményeként a közvetlen 

támogatásokat nemzeti költségvetésből 30%-ponttal kiegészíthettük (4.27. táblázat).  

 

4.27. táblázat: A közvetlen kifizetések ütemezése az átmeneti időszakban (a régi 

tagállamok közvetlen támogatásainak %-ában) 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU 

támogatás 
25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 

Nemzeti 

támogatás 
30 30 30 30 30 30 30 20 10 - 

Maximális 

támogatás 
55 60 65 70 80 90 100 100 100 100 

Forrás: DG AGRI (2004) 
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A Koppenhágai Megállapodás értelmében az egyes ágazatok nemzeti források 

felhasználásával megemelt közvetlen támogatása 2004-ben nem lehetett magasabb az 

érvényes közösségi jog szerinti szint 55%-ánál (25+30%), míg 2005-ben annak 60, 2006-ban 

pedig 65%-ánál (35+30%). Egyedüli kivétel a tejtermelés: a KAP-reform adaptációs 

tárgyalásain született megállapodás szerint ugyanis az ágazat közvetlen támogatása 2004-ben 

elérhette a közösségi jog szerinti szint 85%-át (25+60%), 2005-ben pedig annak 90, 2006-ban 

pedig 95%-a (35+60%) lehetett. A költségvetési megszorítások miatt a csatlakozás óta eltelt 

években nem sikerült elérnünk a 30%-pontos nemzeti kiegészítő támogatási szintet. Ennek 

ellenére a magyar gazdáknak kifizetett nemzeti kiegészítő támogatás komoly mértékben 

hozzájárult a jövedelmezőség növeléséhez. 

A GOFR növények közvetlen támogatásainak kiszámításához figyelembe kellett venni 

a tárgyalások során meghatározott 4,73 t/ha referenciahozamot, amely az 1999-2001. évek 

átlaghozama. Az egy hektárra jutó támogatás kiszámításához a referencia hozamot kell 

megszorozni a jelenleg érvényben lévő 63€/referenciatonna (fehérjenövények esetében 72,50 

€/referenciatonna) támogatással és ennek 25%-ára lettek jogosultak a magyar termelők 

közösségi forrásból 2004-ben. Az új tagországok (EU-10) számára nyújtott közvetlen 

támogatások 2013-ra a régi tagállamok támogatási szintjének 83%-át érik el, ami az 

alacsonyabb referencia-hozamok eredménye (4.28. táblázat). Magyarország kedvező 

helyzetben van, mert referencia-hozama megegyezik az EU-15 hasonló értékével. 

 

4.28. táblázat: Közvetlen támogatások alakulása [SAPS+top up*]/ha 

 
EUR/ha 

Tagállam 
Ref.hozam 

t/ha 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2011-

2013 

Csehország 4,20 145,7 159,0 172,2 185,5 212,0 238,5 265 265 

Magyarország 4,73 149,5 161,0 174,3 208,6 238,4 268,2 298 298 

Lengyelország 3,00 104,0 113,4 122,9 132,3 151,2 170,1 189 189 

Szlovákia 4,06 140,8 153,6 166,4 179,2 204,8 230,4 256 256 

EU-10 **4,00 138,6 151,2 163,8 176,4 201,6 226,8 252 252 

EU-15 4,77 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 

EU-10/EU-

15% 
83,8 46,1 50,3 54,5 58,7 67,1 75,5 83,8 83,8 

*top up: nemzeti költségvetésből 

**Szerző becslése 

Forrás: DG AGRI (2004) 

 

A viszonylag magas referenciahozamnak köszönhetően a hektáronkénti becsült 

támogatás 70 euró volt 2004-ben, ami magas támogatottsági szintet jelent(ett) a többi új 

tagállamhoz képest (4.3. ábra).  

Az egyszerűsített kifizetésre jogosult földterület (2003. június 30-án kultúrállapotban 

tartott mezőgazdasági terület) becsült nagysága 4,355 millió hektár volt, a ténylegesen 

kifizetésre jogosult terület a becsült 4,355 millió hektárral szemben azonban 4,8 millió hektárt 

tett ki. Így 10%-os arányos visszaosztást kellett alkalmazni, vagyis a hektáronként kifizethető 
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összeg a 70,22 euró helyett 63 euróra csökkent. Nem a támogatási összeg változott, hanem a 

támogatásra jogosult terület nagysága. Magyarország a csatlakozás előtt alábecsülte a 

támogatásra jogosult terület nagyságát, ezért az egy hektárra jutó becsült támogatás is 

magasabb lett a tényleges kifizetésnél. 2006-ig fokozatosan 5,1 millió hektárra emelkedett a 

támogatott terület nagysága, azóta is 5 millió hektár körül alakult.  

 
4.3. ábra: A területalapú támogatás alakulása az új tagországokban (2004) 

*Magyarországon a referenciaterület túllépése miatt  63 €/ha került kifizetésre  (arányos visszaosztás) 

Forrás: European Commission (2005) 

 

Magyarországon az egyszerűsített támogatásra jogosult gazdaságok száma relatíve 

magas, 238 ezer volt (időközben 180 ezerre csökkent), az egy támogatási igénylésre jutó 

átlagterület viszont alacsony volt (23 hektár). Az EU-10-ben ennél csak Lengyelországban és 

Litvániában volt alacsonyabb ez az érték. Csehországban és Szlovákiában ezzel szemben az 

egy támogatási igénylésre jutó átlagterület 188, illetve 146 hektár volt 2004-ben (4.4. ábra). 

Minél magasabb számú támogatási igénylést kell feldolgozni, annál nagyobb összeget kell 

ilyen célra fordítani a nemzeti költségvetésből, vagyis az egy támogatási igénylésre jutó 

átlagterület azt is jelenti, hogy nő az egy hektár támogatott területre jutó nemzeti 

adminisztrációs költség. 

 

 

4.10.2.1. Állattenyésztési ágazatok 

 

Hízott hímivarú szarvasmarhák nemzeti kiegészítő támogatása 

E támogatást az Európai Unión belül vágásra vagy más tagállamba, illetve harmadik 

országba értékesített hímivarú szarvasmarhák után lehet igényelni. A jogcím pénzügyi 

forrását, a Koppenhágai Megállapodásban rögzített 94 620 egyed (speciális vágómarhakvóta) 

létszámhatárig, az alábbi közvetlen támogatási jogcímek összevonásával teremtették meg:  
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 speciális vágómarha-prémium (94 620 egyedre); 

 vágási támogatás (a 141 559 felnőtt egyedre szóló kvótából 94 620 egyedre). 

 
4.4. ábra: A területalapú támogatás igényléseinek száma és területe az új 

tagországokban (2004) 
Forrás: European Commission (2005) 

 

 

E szubvenciók összege 2004-ben (55%-os szint) 15,09 millió euró volt. Ebből le 

kellett vonni a területalapú egyszerűsített kifizetés hízott hímivarú szarvasmarhákra 

elszámolható részét. Ennek első lépéseként a nagyállat-egységben (1 egyed = 0,6 

nagyállategység) kifejezett speciális vágómarhakvótát el kellett osztani az 1,8 nagyállat-

egység/hektár állatsűrűségi mutatóval, így kapták meg a hímivarú szarvasmarhák 

takarmányterületének elméleti nagyságát (31 540 hektár). E terület és az egyszerűsített 

kifizetés (70,22 euró/hektár) szorzata 2,21 millió eurót tett ki – ezen összeggel kellett 

csökkenteni a jogcímre kalkulált 55%-os pénzügyi borítékot. Ezután a megmaradó 12,88 

millió eurót a speciális vágómarhakvótával elosztva kapták meg a hízott hímivarú 

szarvasmarhák után igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, 

egyedenként 136,09 eurót. Ez a támogatás t, mint a húsmarhatartáshoz nyújtott nemzeti 

kiegészítő támogatás, a csatlakozás időpontja után az állattenyésztők által igényelhető 

egyetlen ágazat-specifikus közvetlen szubvenciót, a 87/2004. FVM rendelet hirdette meg, 

összege 34 700 forint/egyed volt. A támogatás 2005-ben (60%-os szint) hízottbika-tartás 

támogatásaként lett meghirdetve a 28/2005. FVM rendeletben; a fenti módszerrel kalkulált 

maximális összege 145,26 euró/egyed, de legfeljebb 34 862 forint/egyed volt. A támogatást 

2007-től elválasztották a kötelező állattartástól, vagyis termeléstől függetlenül igényelhető. 

2005-ben és 2006-ban 147,15 euró/egyed, illetve 157,22 euró/egyed volt a támogatás 

összege, ezután is folyamatosan emelkedett. Megjegyzendő, hogy a felső létszámhatár 

túllépése esetén nem a kifizetés összegét, hanem a támogatható állatlétszámot csökkentik.  

Húshasznosítású tehenek tartásának nemzeti kiegészítő támogatása 
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E támogatást a húshasznú vagy kettőshasznú fajtabesorolásba tartozó, valamint 

húshasznú marhával (apaállat) való keresztezésből született nőivarú szarvasmarhák után lehet 

igényelni. A jogcím pénzügyi forrását, a Koppenhágai Megállapodásban rögzített 117 000 

egyed (húshasznú-tehénkvóta) létszámhatárig, az alábbi közvetlen támogatási jogcímek 

összevonásával teremtették meg:  

 húshasznú-tehénprémium (117 000 egyedre); 

 húshasznú-tehénprémiumot kiegészítő, nemzeti forrásból finanszírozott támogatás 

(2004-ben 3,22 millió euró); 

 szarvasmarha-tartás tagállami hatáskörbe rendelt, de brüsszeli forrásból finanszírozott 

kiegészítő támogatása (2004-ben 2,94 millió euró); 

 hízottbika-létszámmal (94 620 egyed) csökkentett vágási támogatásra jogosult 

állatszám (46 939 felnőtt egyed és 94 439 borjú) 30%-ára kifizethető vágási 

támogatás. 

E szubvenciók összege 2004-ben (55%-os szint) 19,10 millió euró volt. Ebből – a 

hízott hímivarú szarvasmarhák nemzeti kiegészítő támogatásához hasonlóan – le kellett vonni 

a területalapú egyszerűsített kifizetés húshasznosítású tehenekre elszámolható részét. Ennek 

első lépéseként a nagyállat-egységben (1 egyed = 1 nagyállat-egység) kifejezett húshasznú-

tehénkvótát el kellett osztani az 1,8 nagyállat-egység/hektár állatsűrűségi mutatóval, így 

kapták meg a húshasznosítású tehenek takarmányterületének elméleti nagyságát (65 000 

hektár). E terület és az egyszerűsített kifizetés (70,22 euró/hektár) szorzata 4,56 millió eurót 

tett ki – ezen összeggel kellett csökkenteni a jogcímre kalkulált 55%-os pénzügyi borítékot. 

Ezután a megmaradó 14,54 millió eurót a húshasznú-tehénkvótával elosztva kapták meg a 

húshasznosítású tehenek után igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi 

maximumát, egyedenként 124,25 eurót, illetve 40 000 forintot egyedenként. A támogatás 

folyamatosan emelkedett, 2005-ben és 2006-ban 133,55 euró/egyed-re, illetve 140,81 

euró/egyed-re.. A hízott hímivarú szarvasmarhák támogatásánál tett megjegyzés itt is 

érvényes: a felső létszámhatár túllépése esetén nem a kifizetés összegét, hanem a 

támogatható állatlétszámot csökkentik.  

 

Extenzifikációs kiegészítő támogatás 

 

Azon gazdálkodók, akik a hízott hímivarú szarvasmarhákra és/vagy húshasznosítású 

tehenekre támogatást vesznek fel, szarvasmarha- és anyajuhprémiumokban részesülő 

állatállományuk általuk használt, nemzeti kiegészítő támogatásban nem részesülő 

tömegtakarmány-termőterületre vetített sűrűsége nem éri el az 1,4 nagyállat-egység/hektár 

értéket, továbbá a nemzeti kiegészítő támogatásban nem részesülő tömegtakarmány-

termőterületük legalább 50%-a gyepterület, extenzifikációs kiegészítő támogatást is 

igényelhetnek. E jogcím pénzügyi forrását, a 211 620 egyed (speciális vágómarha- és 

húshasznú-tehénkvóta összege) létszámhatárig, az extenzifikációs prémium, aminek összege 

2004-ben (55%-os szint) 11,6 millió euró volt. Ebből le kellett vonni a hízott hímivarú 

szarvasmarhákra és húshasznosítású tehenekre az 1,8 nagyállat-egység/hektár és 1,4 

nagyállat-egység/hektár állatsűrűségi mutatóval kalkulált takarmánytermő-területek 

különbözetét (27 583 hektár). E terület és az egyszerűsített kifizetés (70,22 euró/hektár) 

szorzata 1,94 millió eurót tett ki – ezen összeggel kellett csökkenteni a jogcímre kalkulált 

55%-os pénzügyi borítékot. Ezután a megmaradó 9,70 millió eurót a támogatási felső 

létszámhatárral elosztva kapták meg a hízott hímivarú szarvasmarhák és húshasznosítású 

tehenek után igényelhető extenzifikációs kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, 

egyedenként 45,85 eurót. Az extenzifikációs kiegészítő támogatás 2005-ben és 2006-ban 
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49,50 euró/egyed-re, illetve 52,77 euró/egyed-re emelkedett, de utána is emelkedett évente. 

Ez a támogatás a 2003-as KAP reform miatt 2007-től termeléstől független támogatás lett. 

 

Tehéntejtermelés nemzeti kiegészítő támogatása 

 

E támogatást a tejkvótával rendelkező gazdálkodók igényelhetik. A jogcím pénzügyi 

forrását, a Koppenhágai Megállapodásban rögzített 1 782 650 tonna feldolgozói kvóta és 164 

630 tonna közvetlen értékesítési kvóta összegéig, az alábbi közvetlen támogatási jogcímek 

összevonásával teremtették meg:  

 tejprémium; 

 kiegészítő támogatás; 

 hízottbika-létszámmal (94 620 egyed) csökkentett vágási támogatásra jogosult 

állatszám (46 939 felnőtt egyed és 94 439 borjú) 70%-ára kifizethető vágási 

támogatás. 

 

E szubvenciók összege 2004-ben (az adaptációs tárgyalásoknak köszönhetően 85%-os 

szint) 22,81 millió euró volt. Ebből le kellett vonni a területalapú egyszerűsített kifizetés 

tehéntejtermelésre elszámolható részét. Ennek megállapításához a 2003-ban nyilvántartott 725 

gazdaságból indultak ki: ezek saját és bérelt takarmánytermő-területe 64 220 hektár volt, amit 

összesített tejkvótájuk és termelésük (1 503 208 tonna) hányadosával felszorozva kapták meg 

a tejtermelés takarmányterületének elméleti nagyságát országos szinten (83 192 hektár). E 

terület és az egyszerűsített kifizetés (70,22 euró/hektár) szorzata 5,84 millió eurót tett ki – 

ezen összeggel kellett csökkenteni a jogcímre kalkulált 85%-os pénzügyi borítékot. Ezután a 

megmaradó 16,97 millió eurót a tejkvótával elosztva kapták meg a tehéntejtermelésre 

igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, tonnánként 8,71 eurót. A 

tehéntejre igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximuma tehát tonnánként 

8,71 euró, 2005-ben és 2006-ban legfeljebb 19,67 euró/t, illetve 31,70 euró/t lehetett. E 

szembetűnő növekedés a 2004-ben bevezetett tejprémium fokozatos emelésének köszönhető. 

A támogatás a 2003-as KAP reform miatt 2007-től a termeléstől függetlenül igényelhető. 

Magyarország derogációt kapott a 2,8%-os zsírtartalmú fogyasztói tej belföldi 

kiskereskedelmi forgalmazására a csatlakozást követő első 5 évben. 

 

Anyajuhtartás nemzeti kiegészítő támogatása 

 

E támogatást a már legalább egy ízben ellett vagy 12 hónaposnál idősebb nőivarú 

juhok után lehet igényelni. A jogcím pénzügyi forrását, a Koppenhágai Megállapodásban 

rögzített 1 146 000 egyed (anyajuhkvóta) létszámhatárig, az alábbi közvetlen támogatási 

jogcímek összevonásával teremtették meg:  

 anyajuhprémium (1 146 000 egyedre); 

 anyajuhtartás kiegészítő támogatása (2004-ben 1,21 millió euró). 

 

E szubvenciók összege 2004-ben (55 százalékos szint) 13,90 millió euró volt. Ebből le 

kellett vonni a területalapú egyszerűsített kifizetés anyajuhokra elszámolható részét. Ennek 

első lépéseként a nagyállat-egységben (1 egyed = 0,15 nagyállat-egység) kifejezett 

anyajuhkvótát el kellett osztani az 1,8 nagyállat-egység/hektár állatsűrűségi mutatóval, így 

kapták meg az anyajuhok takarmányterületének elméleti nagyságát (95 500 hektár). E terület 

és az egyszerűsített kifizetés (70,22 euró/hektár) szorzata 6,71 millió eurót tett ki – ezen 

összeggel csökkentettük a jogcímre kalkulált 55 százalékos pénzügyi borítékot. Ezután a 

megmaradó 7,20 millió eurót az anyajuhkvótával elosztva kapták meg az anyajuhok után 

igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, egyedenként 6,28 eurót. Az 
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anyajuhokra igényelhető nemzeti kiegészítő támogatásként 2005-ben és 2006-ban egyaránt 

legfeljebb 6,52 euró/egyed összeget lehetett kifizetni. Az anyajuh-támogatásnál a felső 

létszámhatár túllépése esetén nem a kifizetés összegét, hanem a támogatható állatlétszámot 

csökkentik. Ez a támogatás a 2003-as KAP reform által előírt részleges elválasztás miatt 

2007-től legfeljebb 50%-os szinten adható. 

 

Anyajuhtartás kiegészítő támogatása kedvezőtlen adottságú területeken 

 

Azon gazdálkodók, akik az anyajuhtartás nemzeti kiegészítő támogatását igénylik, és 

gazdaságuk földterületének legalább 50 százaléka kedvezőtlen adottságú, az anyajuhok után 

további kiegészítő támogatást is igényelhetnek. E jogcímhez 2004-ben (55%-os szint) 1,16 

millió euró állt rendelkezésre.  

A kedvezőtlen adottságú területeken tartott anyajuhok után igényelhető nemzeti kiegészítő 

támogatás 2004. évi maximumát úgy számolták ki, ezt az összeget a kalkulált 300 000 

jogosult anyajuhlétszámmal elosztották. Ennek alapján egyedenként 3,85 euró (1 008 

forint/egyed) támogatás lett meghatározva. 2005-ben és 2006-ban 4,20 euró/egyed, illetve 

4,55 euró/egyed volt a kifizetés. A támogatás a KAP reform részleges elválasztási előírásai 

miatt 2007-től legfeljebb 50%-os szinten adható. 

 

 

4.10.2.2. Növénytermesztési ágazatok 

 

A növénytermesztési ágazatok nemzeti kiegészítő támogatásainak kialakításánál a 

Koppenhágai Megállapodásban rögzített bázisterületekből, kvótákból, illetve a 

vetőmagvaknál az adaptációs tárgyalások során megállapított, termőterületre átszámított 

mennyiségből
9
, valamint a közvetlen támogatások 2004-re engedélyezett 55%-os mértékből 

(2005-ben 60%) indultak ki.  

A csatlakozás évében 4 támogatási jogcím létrehozásáról született döntés: 

 Szántóföldi növények támogatása 

 Burley típusú dohány támogatása;  

 Virginia típusú dohány támogatása; 

 Rizstámogatás. 

A földterületre igényelhető nemzeti kiegészítő támogatások maximális összegének 

meghatározása többnyire az állattenyésztési ágazatoknál leírtakhoz hasonlóan történik: az 

egyes jogcímekre elkülöníthető nemzeti forrás(ok)ból le kell vonni az ágazat(ok)hoz 

rendelhető földterületre kalkulált egyszerűsített támogatást, majd a maradványt el kell osztani 

az adott jogcím alapján támogatásban részesíthető földterülettel.  

 
Dohánytámogatások 

 

A minőség javítására irányuló törekvések következtében a dohánytermelés jelenlegi 

szerkezete eltér attól, amit a Koppenhágai Megállapodásban rögzített kvóták tükröznek: a 

Virginia típus részesedése az elmúlt években megnőtt. Erre és a közösségi szabályozás 

(2075/92/EK tanácsi és 1336/98/EK bizottsági rendelet) kínálta lehetőségekre tekintettel, 

Magyarország a kvóták átcsoportosítását javasolta. Bár a Virginia típus termelői nagyobb 

fajlagos támogatást élveznek, az átcsoportosítással Magyarország összességében kevesebb 

támogatást fizetett ki nekik, mint amit az eredeti kvóták alapján kapnának (4.29. táblázat). 

                                                 
9
 A vetőmagvak (döntően pázsitfűfélék, hüvelyes és egyéb fehérjenövények) rendeletben rögzített különböző 

koefficiensekkel kalkulált elméleti termőterülete 31 044 hektár. 
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4.29. táblázat: Területalapú nemzeti kiegészítő támogatások a dohányágazatban 

 

Megnevezés Me. Burley Virginia Összesen 

Koppenhágai Megállapodásban rögzített 

kvóta 
t 6 587 5 768 12 355 

Standard támogatás 55%-a (6 587 x 2 

384,23) + (5 768 x 2 980,62) x 0,55 
€ 8 637 708 9 455 719 

18 093 

427 

Javasolt kvóta t 4 000 7 000 11 000 

Standard kifizetés (55%) a javasolt kvótával 
€ 5 245 306 

11 475 

387 

16 720 

693 

Átlaghozam t/ha 2,00 2,01  

Jogosult terület ha 2 000 3 483 5 483 

Egyszerűsített kifizetés a jogosult területre € 140 440 244 576 385 016 

Nemzeti kiegészítő támogatási „boríték”  
€ 5 104 866 

11 230 

811 

16 335 

677 

Nemzeti kiegészítő támogatás €/ha 2 552,43 3 224,85  
Forrás: FVM és AKI  (2004)  

 

A támogatások összege 55%-os szinten 5,25 millió euró a Burley típus és 11,48 millió 

euró a Virginia típus esetében. Ezen összegekből levonandó a 70,22 euró/ha egyszerűsített 

kifizetés és a termőterületek szorzata. A maradványösszegeket a termőterületekkel elosztva 

kapjuk meg az egyes dohánytípusokra igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi 

maximumát, hektáronként legfeljebb 2 552,43 eurót (580 000 Ft/ha) a Burley, 3 224,85 

eurót (740 000 Ft/ha a Virginia típus esetében (4.23. táblázat). Ugyanezen módszert követő 

számításaink szerint a dohánytermelés nemzeti kiegészítő támogatása 2005-ben a Burley 

típus esetében legfeljebb 2 780,53 euró/ha, a Virginia típus esetében legfeljebb 3 514,08 

euró/ha volt kifizethető. Meg kell jegyezni, hogy amennyiben az elfogadott támogatási 

kérelmek által lefedett terület meghaladja a fenti kalkulációnál figyelembevett termőterületek 

összegét, a fajlagos kifizetést minden igénylő számára arányosan csökkentik. 

A támogatás feltételei:  

 a vetés legkésőbb június 15-ig történő befejezése, a növény legalább virágzásig 

történő megőrzése; 

 nemzeti hatáskörben meghatározott termelési módszerek és növényvédelmi eljárások 

alkalmazása; 

 fermentálókkal kötött írásos szerződés, amelynek értelmében a termelő köteles az 

összes betakarított dohányt leadni a fermentálónak, illetve az elsődleges feldolgozó 

köteles az összes nyersanyagot átvenni; 

 legalább 1 ha területet lefedő igénylés; 

 legalább 0,3 ha parcellaméret; 

E támogatásokat időközben a termeléstől szétválasztották és mellette 

szerkezetátalakítási támogatást is bevezettek. 

 

Rizstámogatás 

 

E jogcím pénzügyi forrása, a Koppenhágai Megállapodásban rögzített 3 222 ha 

bázisterületre, az alábbi közvetlen támogatási jogcímek összevonásával teremthető meg:  
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 rizs területalapú közvetlen támogatása; 

 rizs termény-specifikus kiegészítő támogatása. 

E szubvenciók összege 55%-os szinten 972 ezer euró. Ebből levonandó az 

egyszerűsített kifizetés (70,22 euró/ha) és a bázisterület szorzata. A rizsre igényelhető 

területalapú nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, hektáronként 231,56 euró, 

2005-ben és 2006-ban legfeljebb 58,95 euró/ha, illetve 57,28 euró/ha lehetett.  

(E szembetűnő visszaesés oka az, hogy a hazai rizstermelők az egységes gazdaságtámogatásra 

történő áttérésig nem voltak jogosultak a termeléstől függetlenített, 102 euró/referenciahozam 

támogatásra.) A rizs nemzeti kiegészítő támogatására is érvényes, hogy amennyiben az 

elfogadott támogatási kérelmek által lefedett terület meghaladja a bázisterületet, a fajlagos 

kifizetést minden igénylő számára arányosan csökkentik. 

A támogatás feltételei:  

 a vetés legkésőbb május 31-ig történő befejezése, a növény legalább virágzásig történő 

megőrzése; 

 legalább 1,0 ha területet lefedő igénylés; 

 legalább 0,3 ha parcellaméret. 

Szántóföldi növények támogatása 

E jogcím pénzügyi forrásai, a GOFR-növények, hüvelyes növények és komló 

Koppenhágai Megállapodásban rögzített bázisterületeinek, valamint a vetőmagvak adaptációs 

tárgyalások során megállapított mennyiségéből kalkulált termőterületének összegére 

(3 520 790 ha), az alábbi közvetlen támogatási jogcímek összevonásával teremthetők meg:  

 GOFR-növények területalapú közvetlen támogatása; 

 fehérjenövények speciális kiegészítő támogatása; 

 durumbúza tradicionális és nem tradicionális körzetekben igényelhető kiegészítő 

támogatásai; 

 hüvelyes növények közvetlen támogatása; 

 komlótermelés támogatása; 

 vetőmagvak termelői támogatásai. 

E szubvenciók összege 55%-os szinten 574,77 millió euró. Ebből levonandó az 

egyszerűsített kifizetés (70,22 euró/ha) és az összesített bázisterület szorzata. A megmaradó 

327,54 millió eurót az összesített bázisterülettel elosztva kapjuk meg a szántóföldi 

növényekre igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, hektáronként 

93,03 eurót. 

Mivel azonban a 2004. évben nemzeti kiegészítő támogatásokra szánt, összesen 91 

milliárd Ft költségvetési forrás nem volt elegendő az összes nemzeti kiegészítő támogatás 

maximális szinten történő finanszírozására, továbbá egyedül a GOFR-növények területalapú 

közvetlen támogatása az összes közvetlen támogatás körülbelül 88%-át tette ki, a szántóföldi 

növények borítéka csupán azon összeget tartalmazta, ami a többi nemzeti kiegészítő 

támogatási „boríték” összegének levonása után a 91 milliárd Ft forrásból megmaradt. Ez 

284,81 millió euró, amit az összesített bázisterülettel elosztva kaptuk meg a szántóföldi 

növényekre ténylegesen igényelhető nemzeti kiegészítő támogatás 2004. évi maximumát, 

hektáronként 80,89 eurót. A támogatás összege végül is 11 000 Ft/ha volt. A nemzeti 

kiegészítő támogatásokra szánt költségvetési forrás fokozatosan csökkent, így a szántóföldi 

növényekre igényelhető területalapú nemzeti kiegészítő támogatás időközben megszűnt. 

Amennyiben az elfogadott támogatási kérelmek által lefedett terület meghaladta az összesített 
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bázisterületet, úgy a szántóföldi növények nemzeti kiegészítő támogatásának fajlagos 

összegét is minden igénylő számára arányosan csökkentették. 

A támogatás feltételei voltak:  

 az EU vonatkozó rendeleteiben (1251/1999/EK bizottsági, 1686/72/EKK tanácsi, 

valamint 1577/96/EK bizottsági rendeletek) meghatározott kultúrák vetése, a vetés 

legkésőbb június 15-ig történő befejezése, a növények legalább virágzásig történő 

megőrzése; 

 legalább 1 ha területet lefedő igénylés; 

 legalább 0,3 ha parcellaméret. 

A bemutatott növénytermesztési szubvenciókra egyformán érvényes, hogy minden 

megművelt mezőgazdasági parcellára csak egy támogatási kérelem nyújtható be az adott 

gazdasági évben, kivéve azon támogatásokat, amelyek a kísérő intézkedésekhez tartoznak 

(agrár-környezetgazdálkodás, kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá 

eső területek támogatása).  

 

 
4.10.2.3. Magyarország EU-csatlakozásának diagnózisa 

 

Ma a világgazdaság meghatározó jelensége az integráció és a globalizáció. A magyar 

agrárgazdaság nem volt képes hatékonyan adaptálódni sem a globális, sem az európai 

integráció kihívásaihoz, hiányzott a nyitottság, a sokoldalú partnerség és az együttműködés. 

Ez a hiányosság már tapasztalható volt az uniós csatlakozási folyamat időszakában, de a 

csatlakozást követően sem változott a helyzet. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

szereplőinek hozzáállása azt sugallta, hogy nem igazán érdekelte őket az EU működése, célja 

és a csatlakozás lehetőségei. Ahelyett, hogy megértették és kihasználták volna a globalizáció 

és az európai integráció kínálta fejlesztési, fejlődési lehetőségeket, sokkal inkább e 

folyamatok kárvallottjának tekintik magukat.  

Így nem meglepő, hogy az EU-csatlakozás óta eltelt időszak változásait a szakmai 

közvélemény gyakran értetlenül, tehetetlenül, sőt egyre inkább kiábrándultan élte meg. 

Általában azt hallották, amit hallani szeretnének, és nem azt, amit tudniuk kellene. A 

rövidtávú érdekeket folyamatosan a hosszú távú perspektíva elé helyeztük, ami gyakran a 

megbízhatatlanság, a félrebeszélés és a látszatkeltés kultúrájával párosult. Ezzel a 

mentalitással nem kerülünk közelebb az európai élvonalhoz, de saját várakozásainkhoz sem. 

Hosszú távon ugyanis saját magunk jelöljük ki helyünket az Európai Unióban. Még mindig 

nem tudatosult bennünk, hogy az EU-ban sincs „ingyen ebéd”, ugyanakkor lehetőséget nyújt 

arra, hogy a tagországok képességeik szerint profitáljanak a nemzetközi munkamegosztásban. 

Az Európai Unió nem egyenlő a globalizációval, hanem sokkal inkább megoldási lehetőséget 

kínál a globalizációs problémákra. Ha jelenlegi mentalitásunk nem változik, egyelőre pedig 

nem változik, inkább romlik, akkor a jövőben sem fogjuk kihasználni az EU előnyeit, hanem 

továbbra is „szenvedésként” éljük meg a tagságot. Egyébként valóban van élet az Európai 

Unión kívül is. Kérdés azonban, hogy uniós tagság nélkül Magyarország milyen gazdasági 

teljesítményre lenne képes. Erre a válasz nem igényel nagy képzelőerőt.  

A viszonylag jó ökológiai adottságok ellenére az utóbbi években nem javult a magyar 

élelmiszergazdaság nemzetközi versenyképessége. A gyenge vásárlóerő, az olcsó termékek 

iránt növekvő kereslet ördögi köréből csak fejlesztések segítségével lehet kitörni. Amíg a 

lakosság fogyasztási döntéseinél az ár a meghatározó, a feldolgozóknál a minőség szerinti 

szelekció nem fog végbemenni. A magyar élelmiszeripar nemcsak a többi nemzetgazdasági 

ágazathoz, hanem korábbi pozíciójához képest is hanyatlott/hanyatlik. Hazai piaci részesedése 
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csökkent, gyorsan növekedett az import aránya, közel nullszaldós a külkereskedelmi mérleg a 

feldolgozott (másodlagos feldolgozás) termékek forgalmában, de néhány meghatározó 

alapanyagból is (például sertéshús, tej és tejtermékek, gyümölcs) nettó importőri pozícióba 

kerültünk. A hazai állapotokat jellemzi, hogy több nagy nemzetközi élelmiszer-feldolgozó 

vállalat kivonult az országból, a külföldi tőke aránya pedig folyamatosan csökkent. Kiutat a 

legkorszerűbb technológia és élelmiszeripari ismeret alkalmazása, vagyis a tőkebefektetés 

jelenthet. Ennek jelét ma nem látjuk.  

Az EU tagállamaként Magyarországon a versenyjogot az uniós és a harmonizált hazai 

versenyjogi szabályok jelentik. Az agrárszektor specialitásait ezzel szemben a közös és a 

nemzeti agrárpolitika jeleníti meg, az ágazati szabályozás keretében elsőbbséget biztosítva a 

versenyjogi szabályok alkalmazásával szemben. Az élelmiszerlánc teljes kizárása a 

versenyszabályok alkalmazása alól azonban az uniós tagállami kötelezettségeink felmondását 

jelenti, ezért nem jogszerű megoldásról lenne szó. A piaci zavarok esetében az állam 

piacbefolyásoló, árakat is érintő ad hoc beavatkozásai nem képesek a piaci folyamatokat 

tartósan befolyásolni, sőt csökkentik a tartós megoldások kialakulásának esélyét is (legfeljebb 

az indulatok csillapítására alkalmasak). 

 

 

Összefoglalás 

Európában a mezőgazdasági protekcionizmus hosszú időre nyúlik vissza, ennek 

ellenére a mezőgazdasági vámok sokkal kisebb kereskedelmi akadályt jelentettek, mint a 

KAP keretében bevezetett importvám rendszer. Az EU agrárpolitikáját ma már nem a 

második világháború utáni időszak, hanem a 21. század követelményei alapján kell 

megítélni. A KAP 1992. évi reformja összefüggésbe hozható az 1986-ban elkezdődött GATT 

Uruguay-i Fordulójának határozataival, amelyek a mezőgazdasági támogatások (belső- és 

exporttámogatás) jelentős mértékű csökkenését célozták meg. A Közös Agrárpolitika a 

természet- és környezetvédelmet sem segítette elő, mert egyrészt a magas ártámogatás a 

nagyobb gazdaságok gyors kialakulásához vezetett, másrészt a termelés intenzifikálásával 

jelentős környezeti károk is keletkeztek.  

Az EU-ban a nagy árutermelő gazdaságok hozzájárulnak a világ növekvő élelmiszer-

szükségletének kielégítéséhez, fontos gazdasági szerepet játszanak a vidéki térségek életében, 

környezetvédelmi szempontból pedig a trópusi őserdők megmentését szolgálják (ez a trópusi 

országok élelmiszer-importkeresleti hajlandóságán és fizetőképességén is múlik). A piacra 

termelő gazdaságok jövője az EU-ban is az agrárkereskedelem további liberalizálásától 

függ. A kisgazdaságok támogatása a vidékfejlesztési politika keretében – ezek a táj 

karbantartását, valamint meghatározott területek nem agrárjellegű (pihenés, szórakozás, sport) 

hasznosítását célzó közvetlen támogatások – pedig nem veszélyezteti az agrárkereskedelem 

liberalizálását. Az Agenda 2000 kiemelten kezeli a vidék fokozott támogatását, de nem tudja 

megakadályozni – csak lassítani – a vidék lakosságának elvándorlását a városokba.  

Az árutermelő gazdaságokat érinti a legjobban a földárak alakulása az EU-ban, ahol a 

magas agrártámogatás beleágyazódott a földárba és nemzetközi összehasonlításban 

nagyon magas földárak kialakulásához vezetett. Az EU-ban is végeredményben a 

csökkenő földárak ellensúlyozása céljából kompenzálják az árutermelő farmokat a múltban 

alkalmazott támogatási formák visszavonásának következményei miatt (1992. évi KAP-

reform, Agenda 2000, 2003. évi reform). A földárak csökkenése nem következett be, ezért 

az EU-ban is indokoltnak látszik a mezőgazdasági kereskedelem további liberalizálása.  

A mezőgazdasági termelési módszerekkel kapcsolatban jelentős társadalmi 

elégedetlenség tapasztalható. A fogyasztók biztonságos élelmiszert és társadalmilag 
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elfogadható termelési módszereket igényelnek, és mindezekre garanciát kérnek a 

mezőgazdasági szektor szereplőitől. Nem véletlen, hogy a KAP reformjai is ebbe az irányba 

mutattak. 

A KAP 1992. évi reformja és az Agenda 2000 keretében a bázisterület és 

referenciahozam meghatározásával a korábbi magas ártámogatás helyett a közvetlen 

jövedelemtámogatásra helyezte a hangsúlyt. Az EU-ban a területalapú kifizetések a 

termelők és a szabályozás két típusát (egyszerűsített vagy általános szabályozás) 

különböztették meg. A kötelező területpihentetés nem vonatkozott azokra a gabonaféléket, 

olajos magvakat, és fehérje- és rostnövényeket (GOFR-növények) előállító kistermelőkre, 

akik a régió referenciahozamai alapján legfeljebb 92 tonna gabona termesztéséhez szükséges 

területre (magyar viszonylatban ez 19,45 hektár földterületet jelent) igényeltek támogatást, 

mert az egyszerűsített szabályozás értelmében területpihentetés nélkül is jogosultak voltak 

közvetlen jövedelemtámogatásra. Az árutermelő gazdaságok viszont az általános 

szabályozás szerint GOFR-növények termelése esetében akkor kaptak közvetlen 

jövedelemtámogatást, ha részt vettek a kötelező területpihentetési programban (a pihentetett 

területre is járt közvetlen jövedelemtámogatás). 

A 2003. évi KAP-reform arra törekedett, hogy a közvetlen jövedelemtámogatásokat 

elszakítsa a termeléstől (decoupling), annak érdekében, hogy a termelői döntéseket ne az 

eltérő támogatási mértékek, hanem a tényleges piaci viszonyok határozzák meg. Ennek az ún. 

egységes gazdaságtámogatási rendszernek az a lényege, hogy egy-egy gazdaság/gazda – az 

erre való áttérés után – egy meghatározott bázisidőszak alatt különböző jogcímeken kapott 

támogatásait egy összegben, mintegy „történelmi jogon” élvezheti – akár növénytermesztés és 

állattartás nélkül is! A támogatások termeléstől való teljes elszakítása azonban nem valósult 

meg. A kompromisszumok eredményeként több választható és termeléshez kötött támogatási 

jogcím maradt érvényben a közvetlen támogatás összegének 10%-ában. 

A támogatási jog területtel vagy terület nélkül is átruházható, de csak területtel adható 

bérbe. Bárki birtokolhat vagy átruházhat támogatási jogcímeket, de a támogatási jogot csak az 

aktivizálhatja, aki támogatásra jogosult területtel rendelkezik.  

Az egységes támogatási rendszerben az SPS-támogatásokra és az egyéb közvetlen 

támogatásokra nemzeti felső határértékének 1%-a nemzeti tartalékalapba kerül(t), hogy 

abból támogatást nyújtsanak rendkívüli helyzetekben, illetve a kezdő, fiatal gazdáknak. A 

nemzeti tartalékalap 1%-os mértéke tagországi hatáskörben 3%-ra is növelhető. 

Az egységes gazdaságtámogatási rendszerben 2008-ig nyilvántartották az Agenda 

2000 alapján meghatározott pihentetett területeket, mert a gazdaság szintjén belül legalább 

ekkora terület pihentetése volt kötelező a támogatás kifizetéséhez. A pihentetett terület a 

vetésforgó része lehetett, de azon mezőgazdasági és kereskedelmi céllal növényeket nem 

termeszthettek, kivéve, ha azok – előre megkötött feldolgozói szerződések révén garantáltan – 

elsődlegesen nem takarmányozásra vagy emberi fogyasztásra kerülnek. 2008-ban megszűnt a 

kötelező területpihentetés. 

A degressziót és a modulációt a jövedelmek igazságosabb elosztása, a 

vidékfejlesztési törekvések erősítése érdekében vezették be. Ennek értelmében az 5000 

eurónál több támogatást élvező gazdaságoktól közvetlen támogatásaiknak 2005-ben 3%-át, 

2006-ban (az induló összeg!) 4%-át, 2007-ben 5%-át, s 2008-2013 között szintén 5%-át 

elvonják. Mivel a degresszió és moduláció alkalmazására az új tagországokban mindaddig 

nem kerül sor, amíg a közvetlen támogatások mértéke el nem éri az EU szintjét, ezért ennek 

hatása nem érintette a magyar mezőgazdaságot. 
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A moduláció ellenére a régi tagállamokban csak elenyésző mértékben csökken a 

közvetlen jövedelemtámogatások összege, ezzel szemben az egyéb intézkedések – 

elsősorban piaci támogatások – tervezett kiadásai láthatóan csökkennek. A moduláció 

alkalmazásából származó átcsoportosítás nettó összege is csupán évi 1,2 milliárd eurót tesz ki. 

A modulációból származó megtakarítás legalább 80%-a visszakerül az érintett tagországba, 

20% pedig a közösségi vidékfejlesztési pénzeket növeli. A vidékfejlesztés 4 új kísérő 

intézkedéssel bővült, amelyeket szintén támogatni lehet a vidékfejlesztési célokra 

felhasználható összegből. A támogatások átcsoportosítása az első pillérből a második pillérbe 

azt jelenti, hogy a két pillér közötti támogatások aránya alig változik meg, mert a 

modulációból származó megtakarítás 2013-ban is csak legfeljebb 1,2 milliárd euró pótlólagos 

finanszírozást jelent a vidékfejlesztés számára. Költségvetési szempontból a reform inkább a 

vidékfejlesztés erősítése irányába tett nagyon óvatos, mintsem drasztikus lépésnek tekinthető. 

A vidékfejlesztési pénzek újraelosztásával – a mezőgazdasági terület, a 

mezőgazdasági foglalkoztatottak és az egy főre jutó GDP figyelembe vételével – egyes 

tagországok nyertesek, mások pedig vesztesek lettek a vidékfejlesztési célra átcsoportosított 

összegek újraelosztásának módszerétől függően. Mivel azonban az egy főre eső GDP 

(vásárlóerő paritáson) is szerepet játszott az újraelosztás kalkulációjában, megfelelő 

egyensúly jött létre a gazdagabb és szegényebb tagországok között. 

A vidékfejlesztésre nyújtott támogatások a közvetlen kifizetésekkel ellentétben 

társfinanszírozást igényelnek a tagországok nemzeti költségvetéséből. Nem véletlen, hogy a 

reform következtében a vidékfejlesztési kiegészítő intézkedések új elemekkel bővültek 

azokon a területeken (az élelmiszerminőség, állatjólét és a standardok betartása), ahol a 

csatlakozásra váró új tagországoknak jelentős lemaradása volt/van. Magyarország számára 

elsősorban az élelmiszerminőség és a standardoknak való megfelelés támogatása volt 

fontos kérdés (az állatjóléti intézkedések érvényesítésére egyébként derogációt kértünk). 

A termeléstől leválasztott közvetlen támogatások kifizetésének a feltétele többek 

között a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. A környezetvédelmi előírások 

teljesítésével kapcsolatos ellenőrzés és monitoring adminisztrációja a termeléstől független 

támogatások jogosultságának eldöntéséhez sokkal nehezebb lesz, mint a közvetlen kifizetésre 

jogosult terület jelenlegi ellenőrzése. A támogatásra jogosult terület ellenőrzését műholdas 

felvételek is segítik, míg pl. az állatjóléti intézkedések teljesítésének ellenőrzése csak 

közvetlenül az érintett gazdaságban végezhető el. A termeléstől független támogatás 

jogosultságát végül a tervezett 36 helyett 18 előírás teljesítéséhez kötötték. 

A szennyező fizet elv („polluter pay principle”) alkalmazásának hiánya megnehezíti a 

KAP megvédését a gazdálkodókkal és a társadalommal szemben. További gondot jelentett a 

környezetvédelmi előírások kiterjesztése azon gazdálkodók számára, akik közvetlen 

jövedelemtámogatásra nem jogosult terméket állítanak elő (pl. szántóföldi zöldség- és 

gyümölcs, nem keményítőgyártású célú burgonya). A reform végül az előírások 

érvényesítését a gazdaság teljes tevékenységére kiterjesztette függetlenül attól, hogy milyen 

növényi kultúrát termesztenek rajta. A reform az agrártámogatásokkal kapcsolatos 

adminisztratív terhek csökkentését, a kifizetés egyszerűsítését tűzte ki célul, hiszen gyakran 

ezek a terhek – s nem a jogosultság – akadályozzák a termelők számára a támogatásokhoz 

való hozzájutást. 

Az egységes gazdaságtámogatás Magyarországon történő bevezetéséhez megfelelően 

működő és a termeléstől független támogatásokhoz kötött termelési feltételek teljesítésének 

ellenőrzésére is kiterjedő Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerre (IIER) volt 

szükség. Az új tagországok számára jelentős terheket jelentett a nyilvántartási és az 

ellenőrzési rendszer, vagyis az IIER kiépítése mellett a közvetlen kifizetések 
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élelmiszerbiztonsági, állatjóléti és környezetvédelmi feltételek teljesítéséhez kötése.A régi 

tagállamok az egységes gazdaságtámogatási rendszerre 2005 és 2007 között voltak kötelesek 

áttérni. Az új tagállamok 2013-ig a területalapú SAPS-rendszert alkalmazhatják. 

A KAP „félidős” felülvizsgálata (Health Check) során elfogadott intézkedések 

értelmében a közvetlen támogatások vidékfejlesztési célokra történő, nem önkéntes 

átcsoportosításának (kötelező moduláció) mértéke 5%-ról 10%-ra nőtt 2009-2012 között az 

évi 5 ezer euró összeget meghaladó uniós közvetlen támogatást élvező gazdaságok esetében. 

A nagyobb gazdaságoknál az évi 300 ezer euró közvetlen támogatás feletti összegből további 

4%-ot csoportosítanak át 2009-től. Magyarország, mint felzárkózó (konvergáló) EU tagállam, 

a vidékfejlesztési célokra átcsoportosított támogatásoknál 90%-os uniós társfinanszírozásban 

részesül az általános 75%-kal szemben. A 2004-ben csatlakozott tagállamokban a kötelező 

moduláció csak 2012-től (a 300 ezer euró alatti támogatással rendelkező gazdálkodók 

esetében 2013-tól) érvényes, mert akkor érik el a „régi” tagállamok közvetlen támogatási 

szintjét, amely ekkor a 10%-os kötelező moduláció miatt a számukra megállapított közvetlen 

támogatási keret 90%-a lesz.  

Az összes közvetlen támogatás legfeljebb 10%-a objektív, nem diszkriminatív 

kritériumok alapján nemzeti hatáskörben használható fel. E keret legfeljebb 35%-a 

termeléshez kapcsolt szubvenciókra fordítható. Búzából a tonnánként 101,31 euró 

intervenciós áron Brüsszel évente legfeljebb 3 millió tonnát vásárol fel, az e kontingensen 

felüli felajánlások csak árverés útján kerülhetnek az intervenciós raktárakba. A kukorica, a 

durumbúza, az árpa, a cirok és a rizs intervenciós felvásárlási kontingense a 2009/2010. 

gazdasági évtől 0 tonna lett, a tejkvótákat évi 1%-os emelik 2009-2013 között. A 

dohánytermesztők termeléshez kötött támogatása 2010-től megszűnt. Az új rendtartás szerint 

2012-től gyakorlatilag csak a kérődző állatokat tartók kaphatnak nem opcionálisan 

termeléshez kötött támogatást. 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Mi jellemzi Európa protekcionista politikáját? 

2) A KAP-reformok befolyásolták-e a magas földárak alakulását? 

3) Mi volt az Agenda 2000 célja? 

4) Jellemezze röviden a 2003. évi KAP-reformot? 

5) Miről szól a Healt Check? 

6) Mire költötték el a vidékfejlesztési pénzeket az EU-ban?   

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1) Miért jellemező régóta a protekcionista politika Európára? 

2) Mi idézi elő a magas földárakat az EU-ban? 

3) A KAP-reformok bevezetésével nőtt a piac szerepe a mezőgazdasági termelésben? 

4) Mit változtatna meg a jelenlegi uniós támogatási rendszerben?  

5) A vidékfejlesztési intézkedések társfinaszírozása ösztönzi vagy hátráltatja a 

tagállamokat a vidékfejlesztésben? 

6) Magyarországon mire költötték a vidékfejlesztési támogatások meghatározó 

hányadát?  
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5. KAP-reform 2014-2020 

 
Bevezetés 

E fejezet bemutatja a legújabb reformtervezet, nevezetesen a KAP 2014-2020 közötti 

uniós költségvetési időszakban várható átalakítását és a változtatások Magyarország 

mezőgazdaságára gyakorolt hatásai. A reformjavaslatok értelmezése mellett kritika tárgya az 

immár félévszázados múlta visszatekintő KAP eredményei, kudarcai a legújabb kihívások 

tükrében. A KAP új pénzügyi kereteinek felvázolása után a közvetlen támogatások 

legfontosabb változtatásait és a közvetlen támogatások magyar mezőgazdaság főbb naturális 

mutatóira és termelési szerkezetére gyakorolt lehetséges hatásait tárgyalja a fejezet. Végül a 
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vidékfejlesztéssel kapcsolatos elképzelések elemzésére kerül sor. A véglegesített 

jogszabályok szerkezete nagy valószínűséggel megegyezik a reformtervezettel, a részletekben 

és a százalékokban azonban várhatók változtatások. 

 

 

5.1.Nemzetközi kihívások 

 

A földterületért (vízfelhasználásért) az élelmiszeripar versenyez többek között a 

takarmány-, energia- és vegyiparral (lebomló csomagolóanyag-gyártás). Ezen felül a 

környezetvédelem, a biodiverzitás és a rekreáció is felértékeli a termőföldet.  

 

 

5.1.1. Élelmezésbiztonság 

 

Árkilengések persze korábban is előfordultak, e legutóbbi ársokkot azonban számos 

tényező együttesen idézte elő. Az élelmiszerár-sokkot kiváltó tényezőket három fő csoportba 

sorolhatjuk: a mezőgazdasági termelést és kereskedelmet befolyásoló ökológiai és biológiai 

természetű tényezők; a makrogazdasági környezetre ható tényezők (népesség és fogyasztói 

jövedelmek növekedése, kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedése stb.) és az agrár- és 

kereskedelempolitikai tényezők (kereskedelemkorlátozó intézkedések, reformok, 

bioüzemanyag-gyártás ösztönzése stb.). A felsorolt tényezők egy része rövidebb, a másik 

hosszabb távon fejti ki hatását. Míg pl. a termelés visszaesése a vezető agrártermelő és -

exportőr országokban inkább csak éven belül (ciklikusan) befolyásolja a piacokat, egyes 

makrogazdasági tényezők sokéves időszakon átívelő strukturális változásokat idéznek elő 

(Popp és Potori, 2008).  

Vajon paradigma-váltásnak lehetünk szemtanúi? Napjainkban a szabad kereskedelem 

helyett a protekcionizmus, az élelmezésbiztonság helyett az önellátás, a magánkészletezés 

helyett az állami készletezés erősödése, az import helyett az élelmiszer-termelés kiszervezése 

figyelhető meg. Dél-Korea, Kína, az Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia és Japán óriási 

földterületeket vásárol/bérel Afrikában, Ázsiában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken, de 

már Oroszország és Ukrajna is felkerült a befektetők listájára.  

Bár globális viszonylatban az egy főre vetített élelmiszerfogyasztás csökkent az elmúlt 

években, a gabonafélék és olajnövények kereslete ennek ellenére egyrészt az étrend változása, 

diverzifikációja (húsfogyasztás növekedése a feltörekvő országokban), másrészt az ipari 

felhasználás miatt rohamosan nőtt. Ugyanakkor említést érdemel, hogy elsősorban nem az 

előállított élelmiszer mennyisége a probléma, hanem annak globális elosztása a háztartások 

jövedelem helyzetének függvényében (a világon közel egy milliárd ember csak részben vagy 

egyáltalán nem tudja megvenni az élelmiszert). Erősen keresleti piacon már a globális 

termelés kismértékű visszaesésekor gyorsan apadnak a készletek. Ez többek között azzal 

magyarázható, hogy a mezőgazdasági termékek nemzetközi kereskedelmi forgalma a 

kibocsátáshoz viszonyítva nem jelentős: a búza 16%-a, a rizs 8%-a, míg a tejtermékek 8-10%-

a kerül a világpiacra. Ráadásul a gabonafélék és olajnövények globális exportárualapjának 

döntő hányadát csupán néhány „hagyományos” exportőr (az Egyesült Államok, Kanada, az 

Európai Unió, Ausztrália, Argentína, Brazília, Oroszország, Ukrajna, Malajzia és Indonézia) 

adja, és ezek szerepe a jövőben is ugyanolyan meghatározó marad (Popp és Potori, 2008).  

A globális termőterület 13,1 milliárd hektárt tesz ki, vagyis a földfelszín 18%-át. 

Ebből 5 milliárd hektár a mezőgazdasági terület (ebből 1,4 milliárd ha a szántó, 0,2 milliárd 

ha az ültetvény és 3,4 milliárd hektár a gyep), 4 milliárd ha az erdő és 4,1 milliárd ha az egyéb 

terület. A legfontosabb fehérjetakarmány, a szója mellett másik fontos fehérjehordozó, a 
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halliszt termelése évről évre csökken. A földfelszín 71%-át kitevő óceánok már csupán 4%-a 

termékeny, azaz halászatra alkalmas. Ez is jelzi, hogy már középtávon is alternatív 

fehérjetakarmányra lesz szükség (FAO, 2011a. 

Az állati termékek fogyasztásának növekedésével az állattenyésztés továbbra is a 

legnagyobb földhasználó lesz a világon. Az EU-ban a mezőgazdasági terület kétharmadát az 

állattenyésztés köti le, globális szinten ez az arány már meghaladta a 40%-ot. A 

takarmánytermelés az utóbbi évtizedben nem tudott lépést tartani a népesség növekedésével, 

továbbá óriási regionális eltéréseket tapasztalhatunk az egy főre jutó takarmánykeverék-

gyártásban. Amennyiben a fejlődő országokban emelkedik a takarmánytermesztés vagy a 

hústermelés önellátottsági szintje, akkor növelni kell a takarmánygabona termelését vagy 

importját. Kérdésként vetődik fel, hogy honnan szerzik be a takarmánygabonát vagy esetleg 

milyen egyéb nyersanyagok jöhetnek szóba takarmányozásra? Míg optimista vélemények 

szerint a mintegy 1,4 milliárd hektár globális szántóterületet akár a kétszeresére lehetne 

növelni, a pesszimisták úgy vélekednek, alig maradt termelésbe vonható föld a világon (csak 

Afrikában, Dél-Amerikában, Oroszországban, Ukrajnában és Kazahsztánban vannak még 

tartalékok), ezért a szántó legfeljebb 5%-os növekedéséről lehet szó. Tény, hogy többek 

között a népesség növekedése, valamint az urbanizáció és motorizáció is csökkenti a 

rendelkezésre álló mezőgazdasági területet. Az újabb földterületek termelésbevonását gyakran 

azok alacsony termőképessége és a növénybetegségek magas kockázata akadályozza (FAO, 

2011a).  

Mivel a mezőgazdasági földterület növelése korlátokba ütközik, fontos lenne a 

hozamok emelése. Ugyanakkor az elmúlt másfél évtizedben számos termény esetében a 

hozamok stagnáltak vagy csak szerény mértékben növekedtek. Ez különösen a búzánál (pl. 

Európában az 1990-es évtized eleje óta) és a rizsnél (pl. Kínában az 1990-es évtized közepe 

óta) szembetűnő. A legfőbb ok a fejlesztési beruházások hiánya – a termelési kapacitások 

visszafogásával azonban egyre nehezebben elégíthető ki a növekvő belföldi és globális 

kereslet. Ugyanakkor a komoly fejlesztések eredményeként a kukoricahozamok számottevően 

nőttek az elmúlt években.  

A főbb termények árának emelkedése hozzájárult a mezőgazdasági beruházások 

szerény növekedéséhez, de ezek nagyobbrészt a hektárhozamok emelése helyett inkább újabb 

földterületek művelésbe vonására koncentráltak, amire Afrikában és Dél-Amerikában számos 

példát találunk. A gabona esetében a normál biológiai és technikai hozamnövelés éves 

átlagban jelenleg 0,8%, ezzel szemben a globális kereslet az elkövetkező évtizedben évi 1,0-

1,3%-kal nőhet. A megcsappant készletek miatt már az átlagtól éppen csak elmaradó termés is 

gondokat okozhat, komolyabb terméskiesés esetén pedig akár katasztrofális 

következményekkel számolhatunk. A hektárhozamok növelésének szükségessége okán 

természetesen előtérbe kerül a géntechnológiailag módosított (GM) növények elterjedése is. 

A világ mind több országában fognak GM növényeket termeszteni függetlenül attól, hogy az 

Európai Unió milyen gyorsan, illetve egyáltalán engedélyezi azokat vagy sem. Az is 

nyilvánvaló, hogy a Közösség nem képes csökkenteni függőségét a mezőgazdasági 

nyersanyagimporttól, elsősorban a fehérjetakarmány behozatalától.  

A hektárhozamok növelését, stabilizálását az öntözésre alkalmas földterületek 

rohamos csökkenése is korlátozza. A víz egyre behatároltabb szerepet játszik a 

termelékenység fokozásában. Az elmúlt években a szárazság okozta terméskiesések jelzik, 

milyen komoly mértékben függ a mezőgazdaság a vízkészletek alakulásától. A világ számos 

térségében egyre élesebb verseny folyik a rendelkezésre álló vízforrások hasznosításáért a 

mezőgazdaság és az ipar, valamint a háztartások/közösségek között. A mezőgazdaság 70%-os 

részesedésével jelenleg a legnagyobb vízfogyasztó. Egyes térségekben, mint pl. Észak-
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Kínában már olyan mértékű a vízhiány, hogy a földterület egy része nem művelhető. Ez 

döntően arra vezethető vissza, hogy a sokmilliósra duzzadt nagyvárosok megnövekedett 

vízfogyasztása miatt a talajvízszint több méterrel apadt és nagy területek elsivatagosodtak 

(FAO, 2011b). 

A globális gazdasági expanzió és a népesség folytatódó, noha lassuló ütemű (éves 

átlagban 1 százalék körüli) növekedése nyomán várhatóan tovább élénkül az élelmiszerek 

iránti kereslet. Ma a világ népessége meghaladja a 7 milliárd főt, 2050-re 9 milliárd főre 

emelkedik. A népesség 20%-a az Európai Unió, Észak- és Dél-Amerika területén kívül él, a 

gazdasági növekedés motorja pedig Ázsia, ahol a világ népességének 70%-a él, elsősorban 

Indiában és Kínában (FAO, 2009). E két ország, de az egész távol-keleti térség egyre 

meghatározóbb szerepet játszik a világgazdaságban. A jövedelem emelkedésével 

párhuzamosan nő a fehérjefogyasztás is. Egy milliárd főre kalkulálva – Kína vagy India 

lakossága ennél egyébként nagyobb – az évi húsfogyasztás fejenkénti 10 kilogrammos 

növekedésénél 40 millió tonna többlettakarmányra lesz szükség (1 kg élősúly-gyarapodáshoz 

átlagosan 4 kilogramm takarmányt használnak fel).  

Az élelmiszerkereslet növekedésében a fogyasztói szokások változása is szerepet 

játszik. Kínában már a népesség 20%-a, mintegy 300 millió fő engedheti meg magának a 

magasabb színvonalú étkezést. Indiában kialakult egy 150-200 milliós, jómódú, évi mintegy 

30 millió fővel bővülő középosztály, amelynek élelmiszerfogyasztási struktúrája mind inkább 

a nyugat-európaihoz hasonlítható. A vásárlóerő növekedésével a lakosság nemcsak 

kalóriából, hanem állati eredetű termékekből is többet fogyaszt. A hús- és tejtermékek iránti 

igények erősödésével párhuzamosan nő a gabonafélék és olajnövények kereslete, hiszen pl. 

egy kilogramm (élősúly) hús előállításához 2-8 kilogramm takarmányra van szükség. További 

gond, hogy az élelmiszer-termelés késleltetve követi az étrend változásából származó 

élelmiszer-fogyasztási szerkezet elmozdulását a tej- és hústermékek javára (FAO, 2011c). 

A táplálkozási szokások gyors változása többek között a globális urbanizációval is 

összefügg. A földműveléssel felhagyó emberek tömegei költöznek a városokba, ahol – 

részben az életszínvonal növekedésének köszönhetően – étkezési szokásaik megváltoznak. 

Strukturális természetű folyamatról van szó, amely összességében növeli a keresletet. De 

szélsőséges esetben az urbanizáció a mezőgazdasági munkaerő „elszívásával”, továbbá az 

infrastruktúra, az ipari parkok és lakónegyedek terjeszkedésével az agrárkibocsátást is 

korlátozhatja. Ma a világ népességének több mint fele városokban él, a jövőben pedig 

elkerülhetetlenül még nagyobb túlsúlyba kerül a városi lakosság. Az urbanizációval – és a 

nemzetközi kereskedelem liberalizációjával – egyre távolabb kerülnek egymástól a termelés 

és fogyasztás földrajzi központjai, aminek következtében nő a szállítás, a raktározás és a hűtés 

jelentősége, és értelemszerűen az árukezelés költsége, ami ugyancsak hozzájárul az 

élelmiszerárak emelkedéséhez (FAO, 2011a) 

Az időjárással kapcsolatos tényezők a kínálati oldalt befolyásolják, mert a jövőben is 

számolnunk kell a kedvezőtlen, esetenként szélsőséges időjárás által okozott terméskieséssel, 

a készletek megcsappanásával a főbb exportőr országokban. Ez persze még nem vezetne 

feltétlenül az árak drasztikus emelkedéséhez, ha nem nőne folyamatosan a globális 

élelmiszerfogyasztás.  

A mezőgazdasági termékek származékos (határidős és opciós) piacain pedig megnőtt a 

spekuláció szerepe, aminek szintén árfelhajtó hatása volt/van. A legtöbb és legélesebb kritika 

azonban a bioüzemanyag-gyártást éri, tekintettel arra, hogy mind az etanol-, mind a biodízel-

előállítás nyersanyagát ma még főleg olyan termények jelentik, amelyeket élelmiszer- és 

takarmánycélú felhasználásra termelnek. Bár a bioüzemanyagok a fosszilis eredetű 

üzemanyagok globális fogyasztásának egyelőre mindössze néhány százalékát váltják ki, 
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kétségtelenül hatást gyakorolnak a terménypiacokra, hiszen az iparág ma évente már a 

globális cukornád és növényolaj-termelés legalább 10%-át, valamint a gabona-termelés 7-8%-

át használja fel. A világ bioüzemanyag-kibocsátásának növekedése azonban csupán egy az 

élelmiszerárakat felfelé húzó tényezők sorában (Popp et al., 2010). 

Az élelmezésbiztonság nemcsak fizikai értelemben vett kérdés, hanem elsősorban az 

élelmiszerárak és a vásárlóerő alakulásának a függvénye, mert ettől függ az élelmiszerhez 

való hozzájutás esélye. A fizikai kínálat azért is fontos kérdés, mert az emberek attól is 

rettegnek, hogy még akkor sem jutnak élelemhez, ha van elegendő pénzük azok 

megvásárláshoz. A kockázatkezelés szempontjából az élelmiszerhez való hozzájutás 

kockázatáról beszélhetünk: pénzt lehet akár félelemből is csinálni, de élelmiszert nem! Ezért a 

globális élelmezésbiztonsági háló kiépítése sürgető feladat a visszafordíthatatlan 

következmények elkerüléséhez. A szegény országokban számítani lehet további 

élelmiszerválságokra (éghajlati tényezők), ezzel együtt a népesség-vándorlás (Délről Északra) 

veszélyére. Az Észak számára biztonsági kihívást jelent a migráció, így az EU számára 

elsősorban az Afrikából érkező bevándorlók. Ez azért is nagy probléma, mert Európában 

egyre nagyobb támadás éri a multikulturális társadalom modelljét.  

Az élelmiszerlánc veszteségének mérséklésével változatlan feltételek mellett egyrészt 

növelhető az élelmiszer kínálata, másrészt csökkenthető a fajlagos vízfelhasználás. Az 

élelmiszerlánc vesztesége eléri az 50-60%-ot. A fejlett országokban a megvásárolt 

élelmiszer 30 százalékát kidobják, vagyis élelmiszerhulladék lesz. Ezzel együtt az 

élelmiszertermeléshez szükséges vizet és energiát is kidobunk (IWMI, 2007).  
 

 

5.1.2. Energiabiztonság 

 

Egy ideje egyre többen ismerték fel, hogy az ősmaradványi erőforrásokra épülő 

mesterséges társadalom nem tartható fenn sokáig, mert nem lesz többé olcsó erőforrás 

(kőolaj). Az elmúlt évtizedek óriási gazdasági növekedését egyszerűen annak köszönhetjük, 

hogy rendkívül olcsón tudtunk erőforrásokat felhasználni a termeléshez, szállításhoz, vagy a 

kényelmesebb életmódhoz. Az 1980-as évektől kezdve mind több kutató foglalkozott a 

készletek kimerülésének gondolatával, nevezetesen az olajhozam-csúcs elmélettel. A Földön a 

lélekszám emelkedésével párhuzamosan növelni kell az energiatermelést is. Mivel az emberek 

átlagos fogyasztása emelkedik, változatlan népesség mellett is egyre több erőforrást 

használunk fel, habár az energia-hatékonyság javítása mérsékelheti ezt a folyamatot. A 

növekvő világnépesség hatványozódó (exponenciális) erőforrás-felhasználást eredményez, a 

készletek viszont végesek. Ennek következtében elérünk egy csúcsot, amin túl a kőolaj 

kitermelése a véges készletek miatt már nem növelhető (ez az olajcsúcs). 

A politikusok és közgazdászok a gazdasági nehézségekre hivatkozva a folytonos 

gazdasági növekedés hamis képét ajánlják, sőt erőltetik megoldásként. Az erőltetett gazdasági 

növekedés akár a végpusztulásba juttathatja bolygónkat, mert az élővilág összeomlásával az 

üvegházhatású gázok kibocsátása megkétszereződne. A megújuló és zöld erőforrások helyzete 

sem bíztató, mivel napjainkban a primer energiafelhasználás csupán 13%-át teszik ki ((IEA 

Bioenergy, 2009). A megújuló nyersanyagok állandóan újratermelődő anyag- és 

energiaforrások, amelyek hozzájárulnak az energiaellátás biztonságának javításához, a 

környezetterhelés, különösen a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, a vidékfejlesztéshez és a 

nemzetközi kereskedelem bővítéséhez. A megújuló energiaforrások növekvő felhasználása 

mellett az energiahatékonyság és -takarékosság is fontos tényező az energiaimport-

függőségből származó politikai és gazdasági kockázatok csökkentésében. 
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A kőolaj világpiaci árának megugrása mindenekelőtt Kína és India ipari termelésének 

gyors bővülésével magyarázható. A kőolaj kereslete többek között a földgáz és 

nitrogénműtrágya árának alakulását is befolyásolja. Igaz, hogy a földgáz és a kőolaj piaca 

közötti kapcsolat manapság lényegesen gyengébb, ami a földgáz keresletének számottevő 

növekedésével, valamint a földgáz-kereskedelem liberalizációjával magyarázható. A földgáz 

nehezebben szállítható, ezért kínálata kevésbé rugalmas. Hosszabb távon azonban a földgáz 

ára várhatóan ismét szorosabban igazodik a kőolajéhoz, ugyanis a nagy fölgáz-importőrök 

jelentős kapacitásokat építenek ki a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására és tárolására. 

Legújabban a palagáz kitermelése fénykorát éli, legnagyobb készlettel és kitermelési 

pontenciállal az USA rendelkezik (IEA, 2010). 

A kőolajfüggőség és magas kőolajár a mezőgazdasági termelés inputköltségeinek és a 

termékek szállítási költségének emelkedése mellett az alternatív, megújuló energiaforrások 

kínálta lehetőségekre irányította a politikai döntéshozók figyelmét. Már csak azért is, mert 

ezek használatával az üvegházhatású gázok kibocsátása is csökkenthető. A megújuló  

energiák, különösen a bioüzemanyagok nem tekinthetők környezetvédelmi csodaszernek, de a 

létező technikák körültekintő alkalmazásával elért és elérhető eredményeket nem szabad 

lebecsülni. A bioüzemanyagok használata mellett természetesen szükség van az 

energiahatékonyság javítására is. Ma technológiai realitás, hogy a bioüzemanyagoknak nincs 

azonnal, illetve a közeli jövőben alkalmazható alternatívája. Nem meglepő, hogy használatuk, 

bekeverésük sok országban ajánlott, illetve előirányzott vagy kötelező. A bekeverés ajánlása 

vagy előírása mellett a bioüzemanyagok előállítását ösztönző eszközök tárháza nagy (IEA 

Bioenergy, 2009).  

Az energiapolitika célja az energiakínálat kockázatának minimalizálása mellett az 

energiaárak alacsony szinten tartása és az energiafelhasználás környezeti hatásának 

csökkentése. Az energiából származó globális CO2-kibocsátás évi 30 milliárd tonna, ebből a 

közlekedésre legalább 10 milliárd tonna jut. Az EU energiaimport-függősége aggasztó, az 

energiaellátás zavartalan biztosítása érdekében egyre fontosabb lesz a behozatal és az elérhető 

energiaforrások diverzifikálása. Az EU közlekedési ágazata az összes energiafelhasználásból 

30%-kal, az összes olajfelhasználásból 70%-al részesedik. Az ágazatban felhasznált energia 

98%-a azonban kőolajból származik (IEA, 2010). Nagyon kevés régió állít elő fosszilis 

energiát a világon, ráadásul többségében politikailag megbízhatatlan országokról van szó, 

amelyek gyakran a politikai zsarolási eszközként, stratégiai fegyverként használják az 

energiaexportot. A megújuló forrásból származó energia részaránya az EU-ban 2010-ben 10% 

körül alakult. 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányát 20%-ra kell növelni az EU teljes 

energiafelhasználásában, ezen belül a bioüzemanyagok arányát 10%-ra (energia-

egyenértékben kifejezve) tagállami szinten. 

A világ összes mezőgazdasági területének mindössze 2%-át művelik organikusan, 

következésképp műtrágya, azaz többletenergia nélkül lehetetlen kielégíteni a világ 

élelmiszerigényét. A műtrágya-felhasználás nagymértékben függ attól, hogy a termelők 

milyen gabona- vagy olajosmagárakra számítanak. (A gabonafélék vagy olajosmagvak árának 

várható emelkedése esetén a műtrágyák iránti kereslet nő.) A globális műtrágya-

felhasználásból Kína 30%-al, India 14%-al, az Egyesült Államok 13%-al, míg az Európai 

Unió 9%-al részesedik (Popp és Potori, 2008). A legfontosabb műtrágyát, a nitrogéntartalmú 

ammónium-nitrátot közvetlenül földgázból állítják elő, ezért ennek termelési költsége – mint 

korábban említettük – a kőolaj és a földgáz árának alakulásától függ. A fontos kálium- és 

foszforlelőhelyek a nagy felvevőpiacoktól földrajzilag távol eső térségekben találhatók, 

vagyis a szállítási költségek emelkedése kihat e műtrágyák árára. A műtrágyák előállítása a 

termelési kapacitások szűkössége miatt is költséges – nehezen megtérülő, tőkeigényes 

beruházásokról van szó. Az arab országok műtrágyatermelése azonban folyamatosan nő, így 
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már nem csak a kőolajárakra, hanem a világ műtrágyaellátásán keresztül az élelmiszerárakra 

is befolyást gyakorolhatnak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a mezőgazdasági inputok ára 

némileg a globális termelési szerkezetre is kihathat, hiszen például a magas műtrágyaárak 

mellett a gabonafélék termelésénél előnyösebb lehet pl. a szója termelése (a szója 

műtrágyaigénye ugyanis kisebb).  

 

 

5.1.3. Környezetbiztonság 

 

A környezetbiztonság azt jelenti, hogy élelmiszert és energiát elkerülhető környezeti 

károk nélkül állítsunk elő. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen gyorsan használjuk 

fel az egyelőre még olcsó természeti erőforrásokat (exponenciális erőforrás-felhasználás), és 

sokkal gyorsabban termeljük a hulladékot, mint amennyi idő alatt hasznos erőforrást tudunk 

nyerni belőle.  

2000-ben az Unió összes üvegházhatású gázok kibocsátásának 27%-áért az 

energiaipar, 21%-áért a közlekedés, 10%-áért a mezőgazdaság volt felelős. Ha az EU-ban 

csökken az atomenergia alkalmazásának aránya, úgy ezzel párhuzamosan egyéb kiegészítő, 

alacsony CO2-kibocsátással járó energiaforrásokra lesz szükség a villamosenergia-

termelésben, mert egyébként nem teljesíthető az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére és 

az energiaellátás biztonságára vonatkozó célkitűzés. Az EU tagállamai vállalták, hogy 2020-ig 

uniós szinten 20%-aól csökkentik az 1990-es szinthez képest az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását, továbbá 20%-ra növelik a megújuló energiaforrások részarányát (IEA, 2010).  

A klímaváltozás elsősorban a fejlődő országokat érinti, ahol továbbra is fő kérdés az 

urbanizáció, a növekvő vízhiány és a technológiai lemaradás. A technológia-transzfer eddig 

nemigen nyújtott segítséget a fejlődő országok számára a megfelelő birtokméret és 

szakértelem hiánya miatt. A vidéknek hozzáférési lehetőséget kell adni a modern élet 

hálózatához (közművek, egészségügy, villamosítás, oktatás, stb.) az ott élő lakosság 

életfeltételeinek javítása érdekében. Így a nettó agrárexportőr országoknak még több 

élelmiszert kell a nettó importőr országokba szállítani, hogy olcsó, megfizethető élelemhez 

jussanak.  

 

5.2. A KAP-reformok kritikus értékelése 

A KAP gyökerei az 1950-es évek Nyugat-Európájába nyúlnak vissza, amelynek 

társadalma súlyos veszteségeket szenvedett el a II. világháború éveiben. A mezőgazdasági 

termelés visszaesett és bizonytalanná vált az élelmiszerellátás. A KAP korai szakaszában a 

mezőgazdaság termelékenységének növelésén volt a hangsúly, annak érdekében, hogy 

folyamatos legyen az élelmiszerkínálat és a fogyasztók megfizethető áron jussanak hozzá a 

termékekhez. A KAP támogatásokat és magas felvásárlási árakat garantáló piacszabályozási 

rendszereket kínált a gazdálkodóknak, ezzel ösztönözve őket a termelés növelésére. Anyagi 

segítséget nyújtott a gazdálkodás átszervezéséhez, például a gazdaságok bővítéséhez vagy a 

gazdálkodási és technológiai ismeretek gyarapítását szolgáló beruházásokhoz, annak 

érdekében, hogy a gazdaságok megfeleljenek az aktuális gazdasági és társadalmi 

kívánalmaknak. Lehetőséget adott továbbá a korengedményes nyugdíjazásra és támogatta a 

szakképzést. 

Mindezen ösztönzők hatására javult a hatékonyság, ami az élelmiszertermelés és az 

önellátás gyors növekedéséhez vezetett. Végül számos terményből, illetve termékből 

feleslegek keletkeztek. Ezt a többletet – a termelői árak összeomlásának elkerülése érdekében 

– oly módon vonták ki a belső piacról, hogy támogatást nyújtottak tárolásukhoz (állami 
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intervenció) vagy kivitelükhöz a harmadik országokba. Ezek az intézkedések azonban – azon 

túl, hogy nagy terhet róttak az EU költségvetésére – erősen torzították a nemzetközi 

kereskedelmet, ráadásul nem voltak mindig összhangban a gazdálkodók érdekeivel sem, ezért 

hamar népszerűtlenné váltak, különösen a fogyasztók és az adófizetők körében. Ugyanakkor 

egyre nőtt a társadalom aggodalma, kételye a mezőgazdasági termelés környezeti 

fenntarthatóságát illetően.  

1992 óta az ártámogatási mechanizmusokat fokozatosan felváltották a termeléstől 

független közvetlen kifizetések, amelyek enyhítették a KAP negatív mellékhatásait. A 

jelenlegi KAP ugyanis kevésbé torzítja az európai és globális agrárpiacokat, kevésbé 

hátrányos a fejlődő országok szegény gazdálkodóinak, sőt a környezetszennyező termelésre is 

kevésbé ösztönöz. Ennek ellenére a közvetlen kifizetések egyenlőtlen előnyöket biztosít a 

tagállamok és az egyes gazdák számára világos jövedelemelosztási, vidékfejlesztési vagy 

környezetvédelmi célok megvalósítása nélkül. A vidékfejlesztés és környezetvédelem 

támogatása gyakran nem kellően megalapozott, a végrehajtás pedig nem hatékony. Ráadásul a 

KAP még létező korábbi piaci ártámogatási mechanizmusait (pl. a tejtermékek 

exporttámogatása, magas importvámok) problémásnak tekintik az EU külkereskedelmi 

partnerei, ami gyengíti az EU túlzott protekcionizmus leépítésére és a Doha Forduló sikeres 

befejezésére irányuló tárgyalási pozícióit. 

Az EU és azon belül is a KAP költségvetését érintő megszorítások és a WTO-

tárgyalások befolyásolják az agrár-vidékfejlesztési támogatások alakulását az EU-ban. A KAP 

hagyományos célja, az élelmezésbiztonság továbbra is fontos szerepet játszik. Részben az EU 

legutóbbi bővülésének köszönhetően tovább növekvő gazdasági-, társadalmi- és természeti 

sokszínűség okán az egységes vidékfejlesztési politikai keretek között is sokszínű 

megvalósítással szembesülhetünk. A jövőben a társadalom elvárásainak megfelelően a közös 

agrárpolitikának meg kell felelni a fenntarthatóság követelményeinek, beleértve a 

tájvédelmet, a természeti erőforrások és a biodiverzitás megőrzését, valamint az 

élelmiszerbiztonság kérdését. Az európai társadalom folyamatos urbanizációjával a vidéki 

térségek lakossága egyre inkább kisebbségbe kerül, tovább csökkentve politikai és választási 

befolyását. Ennek ellenére a vidéki társadalom felelőssége a földhasznosítás, az értékes 

természeti erőforrások (pl. víz, talaj és a biodiverzitás) megőrzése. Az élelmiszer azonban 

nem csak árucikk, hanem annál jóval több. Az élelmiszerlánc – és így a gazdálkodók – 

számára komoly kihívást jelent az európai fogyasztók meggyőzése élelmiszertermékeik 

minőségéről, biztonságáról és sokszínűségéről.  

A fiskális föderalizmussal foglalkozó elemzések érve, hogy a költségvetési kiadásokat 

az európai közjavak10 finanszírozására célszerű összpontosítani, mert az tagállami 

hatáskörben nem valósul meg az elvárt mértékben. A közös költségvetés fontos szerepet 

játszhat a humán tőke, különösen a felsőoktatás, a kutatás és az innováció támogatásában. A 

közös infrastrukturális programok is határokon túlnyúló hatásokkal (azaz más tagországok 

állampolgárai számára is előnyökkel) járnak. Az összehangolt európai cselekvés további 

területe a klímaváltozás kezelése és az energiabiztonság. A közösségi politika a gazdasági 

hatékonyság javítása mellett a kohézióról is szól. A jövedelem átcsoportosítása a gazdag 

országokból a szegény országokba az európai szolidaritás kifejezése. A kohézió is 

közjószágnak minősül, mivel hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az EU harmonikus 

                                                 
10 A közjavak (vagy szolgáltatások) jellemzője a rivalizálás és a kizárólagosság hiánya a fogyasztásban, ami azt jelenti, hogy egy fogyasztó 

fogyasztása nem befolyásolja a többi fogyasztó számára elérhető mennyiséget és szinte lehetetlen, vagy megfizethetetlenül drága az adott 
javakból előnyt húzó fogyasztókat a fogyasztásból kizárni (pl. honvédelem és alapkutatás). Ezért van szükség a közjavak előállításának 

állami finanszírozására. Európai közjavak: amelyek egyébként nem elégséges mennyiségben, minőségben, megoszlásban biztosítottak, és 

amelyek hozzáadott értéket jelentenek európai szinten. 
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fejlődéséhez elengedhetetlen társadalmi stabilitáshoz (a strukturális politika is a kohézió 

része). 

Az EU költségvetés jelentős reformjára legutóbb több mint két évtizede, 1988-ban 

került sor. Az EU-ban végbement gazdasági és társadalmi változások, a globális válságok 

(klímaváltozás) és a lisszaboni agenda (az EU 2010-re a világ legdinamikusabb és 

legversenyképesebb tudásalapú gazdasága lesz) kudarca ellenére az uniós költségvetési 

kiadásokat a növekedést és hatékonyságot javító programok helyett továbbra is az újraelosztás 

jellemzi. Kezdetben a Közösség éves költségvetési kiadásainak túlnyomó hányadát, 

esetenként akár a kétharmadát meghaladó részét fordították a KAP-ra. A KAP jelentős 

reformokon ment keresztül, de az EU költségvetésének még mindig 40%-át és a 

törvényhozási munka közel felét teszi ki (5.1. ábra). A KAP jövőjét érintő vita szorosan 

kapcsolódik az uniós költségvetés felülvizsgálatához, ugyanis a globális válságok, 

nevezetesen az élelmiszer- és pénzügyi válság, valamint a klímaváltozás még inkább 

indokolják a szűkös pénzügyi források legjobb felhasználását.  

Az EU területének kb. 90%-a vidéki térség, ennek több mint a fele művelés alatt áll. 

Az EU az 1992. évi KAP-reform óta támogatja az agrár-környezetvédelmi programokat, 

amelyeket a tagállamok pályázatok keretében hirdetnek meg. E programok arra ösztönzik a 

gazdálkodókat, hogy a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása mellett környezetvédelmi 

szolgáltatásokat nyújtsanak. Azok a gazdálkodók, akik legalább öt évre agrár-

környezetvédelmi kötelezettségeket vállalnak, támogatást kaphatnak. Az EU 27 tagországa 

népességének csaknem 60%-a a vidéki térségekben él, a vidékfejlesztés kiemelkedő 

fontosságú szakpolitikai terület. A vidéki térségekben a mezőgazdasági és erdészeti 

tevékenységek a földhasznosítás legfőbb formái, így az erős társadalmi szerkezet, a gazdasági 

életképesség, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás és tájvédelem alapjaként fontos 

szerepet játszanak a vidéki közösségek életében. A vidékfejlesztés célja az életminőség 

javítása és a gazdasági tevékenységek sokszínűbbé tétele a vidéki térségekben. A közösségi 

kezdeményezés révén gyűjtött tapasztalatokra épülő LEADER célja a helyi vidékfejlesztési 

stratégiák végrehajtása a köz- és a magánszféra között létrejövő helyi partnerségeken 

keresztül.  

     
5.1. ábra: A Közös Agrárpolitika költségvetése (1980-2009) 

*2007. évi árakon 

Forrás: Európai Bizottság (2011) 
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A KAP a fogyasztóvédelem megerősödésével párhuzamosan komoly hangsúlyt 

helyezett az élelmiszer-higiéniára és az élelmiszerbiztonságra. Az EU kiemelten kezeli a 

helyes állat-egészségügyi gyakorlatot, valamint a fertőző állatbetegségek megelőzését. Az EU 

állatjólléti jogszabályainak egyik alapelve, hogy az állatokat nem szabad elkerülhető 

fájdalomnak vagy szenvedésnek kitenni. Ezt tükrözik a haszonállatok tartására, szállítására és 

levágására vonatkozó szabályok, amelyeket a legújabb tudományos vizsgálatok eredményei 

alapján rendszeresen felülbírálnak. Az előírások betartása a társadalom egészének érdekeit 

szolgálja, de a gazdálkodókra jelentős terheket ró, ezért állatjóléti támogatásokat vehetnek 

igénybe a vidékfejlesztési intézkedések keretében. 

 

 

5.2.1. Eszközök és célok 

 

Az 1960-as évektől kezdődően az állami támogatások növekvő mértékben agrárpiaci 

rendtartási kiadások voltak, ennek ellenére egyre kevésbé sikerült fenntartani a méltányos 

termelői árakat. A viszonylag magas termelői árakat növekvő piaci rendtartási költségek és 

exportszubvenciók segítségével sikerült elérni, de a nemzetközi kereskedelmi partnerekkel 

szemben fokozódó konfliktusok végül is az EU agrárpolitikájának alapvető irányváltásához, 

vagyis az 1992. évi reformhoz vezetett. A KAP fejlődése tehát az elmúlt 50 évben az ár- és 

exporttámogatási, valamint magas vámvédelmi rendszerből kiindulva az 1992. évi KAP 

reform által bevezetett ágazat-specifikus közvetlen támogatásokon keresztül az Agenda 2003 

keretében létrehozott termeléstől független közvetlen kifizetésekig (kölcsönös megfeleltetési 

előírások betartása mellett) terjedt. A gazdák termelési döntéseit ma a piaci viszonyok 

határozzák meg, mert a közvetlen kifizetések 90%-a már nem kapcsolódik termelési 

kötelezettséghez. A termelői árakat 1992 után már egyre inkább a kereslet és a kínálat 

alakulása határozta meg.  Az árak csökkenésével előidézett bevételkiesést jelentős részben 

meghatározott termékekhez (GOFR növények, kérődző állatok) kapcsolódó közvetlen 

kifizetések kompenzálták. Így megváltozott a közvetlen kifizetések szerkezete is, mert 

csökkent a piacszabályozási támogatás és emelkedett a közvetlen kifizetések aránya. 

A támogatások felhasználását elemezve nem világos, hogy pontosan milyen célokat 

szolgál a KAP? Ha a jövedelemtámogatás a cél, akkor elsősorban miért a gazdag termelőket 

támogatjuk, mivel a közvetlen támogatások 80%-át kapja a támogatásra jogosult gazdaságok 

20%-a. A környezetvédelem érve ellen szól, hogy gyakran a környezetromboló termelési 

rendszerek élvezik a legnagyobb támogatást, ezzel szemben a fenntartható termelési 

rendszerek alultámogatottak. További érv az élelmezésbiztonság, élelmiszerbiztonság és 

élelmiszerminőség garantálása, de e célok elérését nem tudjuk közvetlen kifizetéssel 

befolyásolni, ha azok 90%-a termeléstől elválasztott támogatás. Az EU standardok 

teljesítésének kompenzációja is szóba kerül a támogatások legitimitásának igazolásaként, 

ugyanakkor számos más iparágban még szigorúbb előírásokat kell betartani támogatás nélkül. 

Továbbra is helytálló Ralf Gustav Dahrendorf, korábbi európai biztos (1970-1974) 40 évvel 

ezelőtti kijelentése a KAP-ról: „kicsit többet jelent annál, hogy csupán eszköz a 

mezőgazdasági miniszterek kezében, hogy saját gazdálkodóik számára megkapják 

Brüsszelben és az EU nevében mindazt, amit a nemzeti kormányoktól nem kapnak meg.” A 

hazai politikusok ma is ebben a felfogásban számolnak be az írott és elektronikus sajtónak 

brüsszeli tárgyalásaikról.  

A KAP támogatások elsősorban nem az externáliák és a közjavak előállítását 

ösztönzik. A termeléstől és közjavak előállításától független támogatások forrása teljes 

mértékben az uniós költségvetés, ezzel szemben az európai közjavak szolgáltatását 
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közvetlenebb módon is ösztönző 2. pilléres intézkedések támogatásában társfinanszírozás 

érvényesül. Ebből következik, hogy a mezőgazdasági támogatásoknál a jövedelem 

újraelosztása az elsődleges szempont, mindenekelőtt az 1. pilléres támogatások, de a 2. pillér 

számos intézkedései esetében is. Mivel a KAP kiadásai nagyrészt újraelosztást jelentenek, 

fontos szerepet játszik a kedvezményezettek köre. A KAP támogatások területi eloszlását 

vizsgálva kiderül, hogy az 1. pilléres támogatások inkább a gazdagabb, azaz az alacsonyabb 

munkanélküliséggel és növekvő lakossággal rendelkező régiókat támogatja, a 2. pilléres 

kifizetések pedig a várakozásokkal ellentétben a támogatások nincsenek összhangban a 

kohéziós célkitűzésekkel, mivel főleg a kedvező gazdasági helyzetben lévő, fejlődő területek 

számára kedveznek (Shucksmith et al., 2005). Mivel a közvetlen támogatások a KAP 

költségvetésének 75%-át teszik ki, az uniós adófizetők pénzének jelentős részét nagyon kevés 

és nagyon gazdag kedvezményezett kapja. Ez aligha járul hozzá a kohézióhoz, hiszen a 

szegény adófizetők is hozzájárulnak e támogatásokhoz (Baldwin, 2005). 

Az EU agrárpolitikája a földterülethez kötődő fontosabb termékek, például a gabona, a 

tej és a marhahús esetében eredetileg a méltányos termelői árak kialakítására irányult. Ezzel 

szemben a túlnyomórészt kevésbé területigényes ágazatok, mint például a sertés- és 

baromfiágazat inkább a piaci hatásoknak volt kitéve, jelentősebb állami beavatkozás nélkül. 

Nem véletlen, hogy a sertés- és baromfiszektorban az 1960-as évektől kezdve óriási műszaki 

előrelépés történt, ami a termelői árak nominális csökkenéséhez vezetett. A marhatartás (és 

másodsorban a gabonatermelés) területén a komoly állami beavatkozások az 1980-as évek 

végéig jelentős áremelkedéshez vezettek a kevésbé intenzív műszaki fejlődés és ennek 

következtében a fennmaradó alacsonyabb hatékonyság következtében. A legnagyobb 

támogatást élvező ágazatok (gabona, szarvasmarha) nemzetközi versenyképessége 

folyamatosan romlott, ezzel párhuzamosan csökkent a többlettermelés is (a többlet 

levezetése komoly exporttámogatással is járt). Ugyanakkor a kevésbé szabályozott baromfi- 

és sertéságazat nemzetközi versenyképességének alakulása sokkal jobb képet mutat, ráadásul 

a termelési többlet 1990 óta nem érte el a 10%-ot sem (5.2. ábra). Mindezek ellenére az EU 

élelmiszergazdasági export-import egyenlege viszonylag kiegyenlített maradt, elsősorban a 

másodlagos feldolgozású termékek exportnövekedésének köszönhetően (a harmadik 

országokba irányuló export és onnan származó import értéke évi 80-90 milliárd euró körül 

alakul). 

 

Nettó termelési többlet a fogyasztás %-ában  
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5.2. ábra: A KAP reformok hatása az önellátottsági szintre (főbb termékek) 
Forrás: Haniotis (2009) 

 

 

Nemzetközi összehasonlításban az EU mezőgazdasága a fő agrárexportőr országokhoz 

képest magasabb költségekkel szembesül, részben a magasabb termelési költségek 

(munkabér, input, adózás) és a szigorúbb környezetvédelmi és állatjóléti előírások miatt. A 

termeléstől elválasztott támogatás következménye, hogy számos tagországban a kérődző 

állattartás esetében már nem lehet pozitív fedezeti hozzájárulást kigazdálkodni. Ez azzal függ 

össze, hogy a termelői árak nem növekedtek olyan mértékben, mint a gabonaszektorban, 

miközben a magasabb takarmányárak nagyobb termelési költséget jelentenek. Ennek ellenére 

a gazdaságok nem hagytak fel az állattartással, mivel a közvetlen kifizetések még folyósításra 

kerülnek. Az állattenyésztésben nem is olyan egyszerű rövid idő alatt feladni a termelést, 

ráadásul az állati termékek árnövekedésének reménye is az állattartás folytatására ösztönöz.  

A legnagyobb ösztönzést természetesen a néhány tagországban még alkalmazott termeléshez 

kapcsolt támogatás jelenti. A termeléstől független közvetlen kifizetések a viszonylag magas 

vámvédelemmel párosulva hozzájárulnak a magas termelési költségekkel rendelkező 

tagországokban a mezőgazdasági termelés jelenlegi szintjének fenntartásához. 

A termeléstől elválasztott közvetlen támogatások (Single Payment Scheme: SPS11) 

legitimitása erősen megkérdőjelezhető, ugyanis a történelmi jogosultságok ágazatok és 

területek szerint differenciált támogatási szinteket jelentenek (GOFR növények és kérődző 

állattartás szubvenciójának alapja a hektáronkénti referenciahozam és referencia időszakra 

vonatkozó állatlétszám). Tehát az SPS bevezetését követően is igaz, hogy nem a gazdálkodók 

piacorientált termelése befolyásolja a támogatás nagyságát, vagyis a decoupling bevezetése – 

bár kisebb mértékben – továbbra sem tükrözi a gazdálkodók piacorientált termelési döntéseit, 

is torzítja a piacot. A közvetlen kifizetések bevezetésekor felhozott érvek tehát az idő 

múlásával egyre kevésbé tekinthetők megalapozottnak. Nehéz ugyanis megindokolni az 

adófizetők számára a termeléshez nem kötött közvetlen kifizetések fenntartását történelmi 

referenciahozamok alapján (5.3. ábra).  

 

 

                                                 
11

 Ennek szinonimája a Single Farm Payment (SFP) kifejezés. 
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5.3. ábra: Kifizetések a történelmi (intézményi) árveszteség alapján 
*Egyes tagországokban számos régió; ahány régió, annyi fajlagos (hektáronkénti) támogatás! 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A KAP „egészségügyi állapotfelmérése” (Health Check) eredménye, hogy a 

támogatások termeléstől való szétválasztásának erősítésével a történelmi jogosultságokat 

fokozatosan felváltja a területi (hektáronkénti) támogatási modell. A területi támogatási 

modell alkalmazása a KAP 1. pillérén belül azt jelenti, hogy megvalósul a fokozatos anyagi 

konvergencia (a természet és a funkció tekintetében) a termeléstől függetlenített hektáronként 

kifizetések és a második pillérből nyújtott támogatások (agrár-környezetvédelem, hátrányos 

természeti helyzetű területek támogatása) egy része között. Ezzel szemben a tagállamok teljes 

mértékben kihasználhatják a Health Check által kibővített opciókat további támogatások 

átcsoportosításához a szarvasmarha- és juhágazat javára. Ez lehetőséget nyújt a tágállamok 

számára, hogy az egységes támogatási jogosultságok (SFP) 10%-ának elkülönítésével testre 

szabott, célirányos támogatási programok alkalmazásával részlegesen visszaállítsák a 

kapcsolatot a termelés és a támogatás között (a tej-, marhahús- és juhágazat esetében). A 

paradox helyzetet mutatja, hogy a tagállamok többsége kiállt a támogatások termeléstől 

történő teljes függetlenítése (full decoupling) mellett, ugyanakkor kiharcolták, hogy tagállami 

hatáskörben a támogatások 10%-át újra kötelező termeléshez köthetik (recoupling).  

 

 

5.2.1.1. Közvetlen kifizetések és piaci intervenció (1. pillér) 

 

A közvetlen kifizetések, vagyis az SPS és SAPS a KAP költségvetésének 75%-át, a 

piacszabályozás pedig 5%-át teszi ki. A közvetlen kifizetések feltétele a támogatásra jogosult 

terület jó környezeti és mezőgazdasági állapotban (Good Environmental and Agricultural 

Condition – a továbbiakban: GAEC) való tartása, valamint a jogszabályban foglalt 

követelmények (Statutory Management Requirements – a továbbiakban: SMR) betartása, amit 

együttesen kölcsönös megfeleltetésnek nevezünk. Nincs termelési kötelezettség, de a 

támogatásra jogosult gazdáknak „kulturállapotban” kell tartaniuk a földjüket (a terület 

legalább évenkénti kaszálását jelenti). A gazdálkodók termelési döntéseit már nem a 

támogatás, hanem a piaci kereslet és kínálat befolyásolja, mert a közvetlen kifizetések 

legalább 90%-a már nem kapcsolódik kötelezően termeléshez. 

Az IDEMA12 kutatási projekt eredményei azt mutatják, hogy az SPS csak 

korlátozottan képes a gazdaságok bevételeit támogatni (Ekman and Rabinowicz, 2007). A 

támogatás megszűntetésével a föld értéke csökkenne, a szerkezetváltás felgyorsulna és az 

egyéb forrásokból származó bevételek növekednének, többé-kevésbé változatlanul hagyva a 

mezőgazdasági kistermelők összbevételét (Sahrbacher et al., 2007). Elsősorban földpiaci 

szabályozás függvénye, hogy a támogatások mennyire tőkésednek a földárakban (Latruffe  

and Le Mouel, 2006).  

Az SPS hatása a gazdaságok bevételeire nem mérvadó, ugyanakkor hozzájárul a 

magasabb foglalkoztatáshoz azokban a régiókban, ahol a mezőgazdaságon kívül korlátozott 

foglalkoztatási lehetőségek állnak rendelkezésre. Ez természetesen lassítja a szerkezetváltást a 

mezőgazdaságban. A magas termelési költségekkel rendelkező marginális területeken az SPS 

elősegíti a biodiverzitás javulását és a tájkép megőrzését, mert a kölcsönös megfeleltetésnek 

                                                 
12

 IDEMA: The impact of Decoupling and Modulation in the Enlarged Union: a sectoral and farm level 

assesment – a research projekt supported by the European Community’s Sixth Framework Programme (Contract 

No SSPE-CT-2003-502171.), www.agrifood.se/idema 
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köszönhetően az élelmiszertermelésből kivont földek továbbra is művelésben vagy 

kulturállapotban maradnak (Brady et al., 2009).  

Az SPS a kölcsönös megfeleltetéssel bizonyos mértékig az élelmezésbiztonságot is 

elősegíti, ugyanis az alacsony termőképességű területek mezőgazdasági művelésben tartásával 

fenntartja e területek nagyobb jövedelmezőségét alternatív (pl. erdészeti) hasznosításra 

történő átállás jövedelmezőségéhez képest (erdőterületre nem jár SPS támogatás). A 

közvetlen támogatások a termékeny (vagy versenyképes) régiókban a legnagyobbak a magas 

referenciahozamoknak köszönhetően. E régiókban a támogatások nem növelik az 

élelmezésbiztonságot, mivel a piaci árak elégségesek az élelmiszertermelés ösztönzéséhez, sőt 

a közjavak előállítását sem ösztönzik európai és/vagy nemzeti szinten.  

Gyakran hangoztatott érv, hogy a támogatások közös finanszírozása az 

esélyegyenlőség biztosításához szükséges, mivel a tagállamok igen eltérő nagyságrendű 

nemzeti kifizetéseket alkalmaznának, amelyek a belső piac működését torzítva tisztességtelen 

versenyhez vezetnének. Ez a kijelentés azért nem igaz, mert az egyébként is megművelésre 

kerülő termékeny földek termeléstől független támogatása nincs hatással a termelésre (a 

többletjövedelemre igen), ezért a mezőgazdasági piacokat sem képes torzítani. A termeléstől 

független támogatások akkor befolyásolhatják – egyébként legitim európai célként – a 

beruházásokat, ha a tőkepiacok nem működnek megfelelően és/vagy hitelfelvételi nehézségek 

akadályozzák a nyereséges beruházások megvalósulását. Ez nem vonatkozik a gazdagabb 

tagállamokra, amelyek valószínűleg magasabb támogatást fizetnének gazdálkodóiknak. Mivel 

az SPS támogatások a földhöz, vagyis nem mobil erőforráshoz kötődnek, a támogatásokban 

megjelenő különbségek elsősorban a földérték különbségeiben manifesztálódnak (ha minden 

egyéb körülmény azonos). A magas közvetlen támogatások a szerkezetváltás lassításával 

hátráltatják a versenyképesség javítását. Ha a tagállamok az átlagosnál magasabb támogatás 

kifizetése mellett döntenének, akkor hosszú távon saját versenyképességüket csökkentenék, 

ráadásul a gazdálkodók helyett a földtulajdonosokat gazdagítanák.  

5.2.1.2. Versenyképesség, környezet és vidékfejlesztés (2. pillér) 

A 2. pillér összege és jelentősége az elmúlt időszakban nőtt (amely tendencia 

várhatóan a jövőben is fennmarad), de így is a KAP költségvetésének csupán 20%-át teszi ki. 

A vidékfejlesztési támogatás a nemzeti társfinanszírozással együtt is a közvetlen 

kifizetéseknél jóval kisebb összeget képvisel. A 2. pillér célja a versenyképesség fokozása, a 

természeti környezet fenntartása és szükség szerinti védelme, valamint a tágabb értelemben 

vett vidékfejlesztés elősegítése a három tengely 26 intézkedése keretében (a Leader jelenti a 

negyedik tengelyt). AZ EU-ban a támogatási előirányzat 44%-a környezetvédelmi és 

földhasznosítási, 34%-a versenyképességi, 23%-a tágabb értelemben vett vidékfejlesztési 

célokat szolgál (jelentős tagállami hangsúlykülönbségek mellett!). A Leader programokra jut 

az előirányzott támogatások 6%-a, technikai segítségnyújtásra pedig 3%-a.  

A nemzeti társfinanszírozás aránya is vita tárgyát képezi az EU költségvetési 

vitájában. Kérdéses, hogy az új tagállamok, azaz a konvergencia régiók 2013 után változatlan 

mértékben fognak-e preferenciát élvezni a vidékfejlesztési támogatások nemzeti 

társfinanszírozásában (5.1. táblázat).   

 

5.1. táblázat: Társfinanszírozási arány az EU-ban 

 

 Általános Konvergencia régiók 

1. és 3. tengely 50% 75% 

2. tengely és LEADER 55% 80% 
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Új kihívások (klímavédelem, 

vízgazdálkodás, biodiverzitás 

megőrzése) 

75% 90% 

Forrás: Európai Bizottság (2011) 

I. tengely: versenyképesség 

A versenyképesség és termelékenység javítását célzó intézkedésekből nem derül ki, 

hogy milyen piaci problémákat kíván kezelni. E támogatások sikerének előfeltétele a 

termelési tényezők és a termékpiacok nem megfelelő működése. Ha viszont nincs piaci 

működési zavar, akkor a beavatkozások torzítják a termelést és kereskedelmet. A közösségi 

finanszírozás keretében egyébként is uniós szintű (nem tagállami) piaci problémákat célszerű 

megoldani.  

A rosszul működő tőkepiacok a beruházások elmaradásához vezethetnek, a piaci 

hiányosság jelentős túlkompenzálásának tekinthető azonban a meghatározott 

gazdaságoknak/feldolgozóknak nyújtott beruházási támogatás. A hitelfelvétel megkönnyítése 

és a vidék finanszírozási infrastruktúrájának javítása jobb megoldás lenne, ami ráadásul 

tagállami feladat. A beruházások növekedésének előfeltétele a kedvező gazdasági környezet 

kialakítása, ami elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik. A fentebb említett intézkedések 

gyakran olyan beruházásokat helyettesítenek, amelyekre támogatás nélkül is sor került volna. 

Hozzá kell tenni, hogy a beruházási támogatások valószínűleg sikeresebbek voltak a kevésbé 

fejlett hitelpiaccal rendelkező új tagállamokban.  

A minőség javítását és a termelői szervezetek létrehozását célzó intézkedések 

javíthatják a termékpiacok működését a tranzakciós költségek csökkentésével és az 

információcsere kiépítésével. A gazdák képzése, a tanácsadás, a talajjavítás és az 

infrastruktúra fejlesztése javítják a mezőgazdaság termelési tényezőinek minőségét. A 

földterületek tagosításához nyújtott támogatás csökkenti a tranzakciós költségeket, miközben 

a munkaerő mobilitása a képzéssel és az átképzéssel fokozható. A felsorolt intézkedések 

alkalmazása azonban viszonylag korlátozott, ráadásul – a K+F kivételével – nem járnak 

határokon átnyúló hatásokkal. 

Az I. tengely legjelentősebb intézkedései igen korlátozott mértékben kerülnek 

alkalmazásra, pedig a hatékonyság növelését szolgálnák, ha az adott tagállamokban (általában 

új tagállamokban) még nem megfelelő a piac működése. A beruházási támogatások 

tulajdonképpen a bevételek átcsoportosítását jelentik a támogatásban részesülő gazdaságok 

javára (gyakorlatilag jövedelemtranszferről van szó 

II. tengely: környezetvédelem és földhasznosítás  

A beavatkozás jellemzően két általános célt szolgál: egyrészt elősegíti az olyan 

közjavak kínálatát, mint a biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások, tájmegőrzés, amelyek 

nagysága, összetétele és eloszlása pusztán piaci alapon nem egyezne meg a társadalmi 

elvárásokkal, másrészt csökkenti a természeti erőforrásokat érő negatív hatásokat, mint 

például víz- és légszennyezés, talaj termőképességének romlása. 

A modern gazdálkodási eljárásokkal összefüggő környezetszennyezés a piaci kudarc 

klasszikus példája. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások célja, hogy a gazdákat a 

környezetbarát gazdálkodásra ösztönözzék a kötelező előírásoknál szigorúbb 

környezetvédelmi feltételek teljesítésével (pl. biotermelés, extenzív állattartás, tájkép és 

biodiverzitás megőrzése, élőhelyek védelme). A gazdák a környezetkímélő művelési 

gyakorlat alkalmazásánál a többletköltségek vagy az elmaradt haszon kompenzációjaként 

kapnak támogatást. 
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Az agrár-környezetgazdálkodási programok nemzeti szinten tervezhetőek annak 

érdekében, hogy a célzott támogatások igazodjanak a konkrét gazdálkodási rendszerekhez és 

a helyi környezeti feltételekhez. A célzott támogatás a hatékony környezetvédelem 

elengedhetetlen feltétele az európai tájak jellegzetességeinek óriási változatosságára való 

tekintettel. A gyakorlatban a célzott támogatások néhány (univerzális) intézkedésre 

korlátozódnak. A gazdákat általában az egyes környezetmenedzselési feladatok 

végrehajtásáért kompenzálják a konkrét méréssel ellenőrzött környezeti eredmények díjazása 

helyett, ráadásul a támogatások összege egységes, azaz nem igazodik az egyes gazdaságok 

tényleges költségeihez.  

A biodiverzitás fenntartásában és helyreállításában játszott fontos szerepe ellenére az 

agrár-környezetgazdálkodási programok ökológiai hatása alig kimutatható és ellentmondásos. 

Az IDEMA öt tagállamra kiterjedő értékelése szerint az agrár-környezetgazdálkodási 

programok biodiverzitásra kifejtett hatása általában csekély mértékű, legfeljebb közepesen 

pozitív (Kleijn et al., 2006). A célzott támogatásokat a közönséges és a veszélyeztetett fajok 

változatossága alapján célszerű megkülönböztetni.  A közönséges fajok száma ugyanis a 

gazdálkodási gyakorlat viszonylag egyszerű módosításaival növelhető, ezzel szemben a 

veszélyeztetett fajok megőrzése költségesebb intézkedéseket igényel. 

III. tengely: tágabb értelemben vett vidékfejlesztés (vidéki életminőség, diverzifikáció) 

E körbe tartozó intézkedések célja az agrár-vidékfejlesztés előmozdítása, mert vidéken 

a spontán fejlődés önmagában nem elégséges a vidéki életminőség javításához. Számos vidéki 

régió komoly kihívásokkal küzd a mezőgazdaság gazdasági jelentőségének folyamatos 

csökkenése, a magas munkanélküliség, az alulfoglalkoztatottság, valamint az új bevételi 

források és a munkahelyek hiánya miatt. Továbbá óriási különbségek figyelhetők meg az 

egyes régiók teljesítményei között. Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy a tagállamok 

által választott stratégiai intézkedések mennyire befolyásolják a marginális területek 

fejlődését. Közismert, hogy a hosszú távú gazdasági tendenciák a gazdasági tevékenység 

szétaprózása helyett a koncentrációnak kedveznek. Ha az agglomerációs erőviszonyok a 

régiókat stabil centrum-periféria rendszerbe kényszerítik, akkor a gazdaságpolitika kevés teret 

kap a fejlődés térségi eloszlásának módosítására. Számos kutatási beszámolóból kiderül, hogy 

a K+F intézkedések hozzájárultak a vidéki munkahelyek létrehozásához, a vidék 

elnéptelenedésének megakadályozásához, de nem tudják bizonyítani, hogy valójában milyen 

mértékben befolyásolták a kutatási és fejlesztési intézkedések a vidéki népesség létszámának 

vagy a foglalkoztatási szint alakulását.  

A vidékfejlesztési programok nem voltak elégségesek a leszakadó régiók 

marginalizációjának kivédéséhez, mert nem alkalmasak az elhibázott nemzeti stratégia 

kiváltására. Például a pénzügyi tervezés és az alapvető szolgáltatások támogatásának jótékony 

hatásai is vannak, de tüneti kezelésről lévén szó nem orvosolják az érintett régiók 

problémáinak okait: a távolságot, az alacsony termelékenységet, a képzett munkaerő és a 

szolgáltatások hiányát. A projektek induló támogatása (seed money) fedezheti ugyan a 

tranzakciós költségeket, de ez csak életképes üzleti elképzelések esetében hasznos, egyébként 

a támogatás pazarlásáról van szó. 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy hiányoznak a vidékfejlesztési támogatások 

határon átnyúló hatásai, ugyanis az elsődleges motiváció a kohézió. A kohéziós politikával 

ellentétben a szóban forgó intézkedések azonban lefedik a vidéki területeket, de egyelőre nem 

bizonyulnak hatékonynak. 

 

5.2.1.3. A támogatások alakulása a tagországokban 
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Az EU-27 tagországaiban 172 millió hektár mezőgazdasági területre 2013-ban 45,6 

milliárd euró közvetlen támogatás jut, ami hektáronként átlagosan 265 eurót jelent. Az 

átalánytámogatás bevezetése az összes közvetlen támogatás közel 16%-ának újraelosztását 

jelentené. Az egyes tagállamok között igen nagy eltérések figyelhetők meg a közvetlen 

támogatásban (4. ábra). 2013-ban az új tagországok is megkapják a teljes összeget, mivel a 

közvetlen kifizetések fokozatosan kerülnek bevezetésre. Görögország áll a csúcson, 

hektáronkénti 544 euró összeggel, míg Lettország az utolsó, csekély hektáronkénti 83 euró 

kifizetéssel. Magyarország az átlagosan mintegy 5 millió hektár támogatásra jogosult 

területtel  kalkulálva hektáronként mintegy 264 euróra számíthat (5.4. ábra). Ez éles vitákat 

vált ki a régi tagországokban, valamint a régi és új tagországok között. A termeléshez nem 

kapcsolt közvetlen kifizetéseket is megkérdőjelezik, elsősorban a magas termelői árak 

időszakában (lásd gabona 2007/2008-ban).  

A második pilléres vidékfejlesztési kifizetések elosztásának irányelvei nem igazodnak 

sem az elérendő célokhoz, sem az aktuális tagországi helyzethez. Meghatározó 

kritériumokként a regionális konvergencia célkitűzéseire, vidékfejlesztési támogatások 

korábbi szintjére és meg nem határozott speciális helyzetekre és szükségletekre utalnak. A 

vidékfejlesztési pénzek 2007-2013 közötti elosztását sokkal inkább az Európai Unió Tanácsa 

2005. decemberi határozatának politikai dinamikája, mintsem a második pillér célkitűzéseire 

vonatkozó kritériumok határozták meg. Az új tagországokban magasabb az egy hektárra jutó 

vidékfejlesztési támogatás összege, mint a régi tagországokban. Az EU-27 2013-ban 12,75 

milliárd euró vidékfejlesztési támogatásra lesz jogosult, ami 172 millió hektár 

mezőgazdasági területre számítva hektáronként 74 eurót jelent (5.5. ábra). Magyarország 

esetében 5 millió hektár támogatásra jogosult területtel kalkulálva ez hektáronként 115 

eurót jelent (közel felét az I. tengely támogatásai teszik ki).  

 

5.4. ábra: Az 1. pillér közvetlen támogatásainak 2013. évi alakulása 
*Bulgária és Románia: 2015. évi jogosultságok 

Forrás: Zahrnt (2009) 

Az uniós tagországok között nagy különbségek vannak az 1. és a 2. pillér megoszlása 

között. Egyes tagországokban, mint Dániában, Hollandiában és Németországban az 1. pillér 

részesedése magas (80% feletti), míg például Ausztriában a 2. pillér súlya megközelíti az 

50%-ot.  
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5.5. ábra: A 2. pillér támogatásainak 2013.évi alakulása 
Forrás: Zahrnt (2009) 

A közvetlen támogatás jelenlegi indoka, hogy az EU-ban a harmadik országokkal 

szemben szigorúbb előírásokat kell teljesíteni a természeti erőforrások megőrzése, a 

környezetvédelem és az állatjólét érdekében. Továbbá ez a támogatás hivatott ellensúlyozni 

az erősen ingadozó termelői árakból származó jövedelem-kiesést. Szükség esetén biztonsági 

háló is bevezethető piaci intézkedés keretében (a piaci intézkedésekre vonatkozó 

támogatásokkal nem foglalkozunk). 

A 2. pillér kifizetései csak a mezőgazdasági terület egy részére vonatkozik, attól 

függően, hogy az egyes gazdaságok milyen vidékfejlesztési intézkedéseket választanak 

gazdaságuk mekkora területén. Ez természetesen attól függ, hogy az egyes intézkedések 

teljesítése kifizetődő-e a gazdaságok számára. A már ismert agrár-környezetgazdálkodási 

programok mellett ebbe a körbe tartozhat a klímavédelem, a vízgazdálkodás és a biodiverzitás 

megőrzése is. Fontos szempont, hogy könnyen meghatározható és ellenőrizhető mutatókról 

legyen szó, hogy a végrehajtási és ellenőrzési költségeket ésszerű határok között maradhasson 

(Amstrong-Brown et al., 2009). 

A klímavédelem szempontjából a talajok széntartalma bír a legnagyobb jelentőséggel. 

Ez esetben meg kell különböztetni az egyes termőhelyi adottságok számára kínálkozó 

lehetőségeket, mivel az egyes funkciók és azok jövedelemre gyakorolt hatása között 

kompromisszum állhat fenn. Ugyanakkor a kutatások mindinkább a pozitív szinergikus 

hatások kiaknázása irányába mutatnak, amikor az említett két vagy akár több funkció 

együttesen kerül optimalizálásra. Kiemelést érdemel még a tájszerkezet szerepe, mert jelentős 

mértékben hozzájárulhat a biodiverzitás fenntartásához. A tájszerkezeti elemek egymáshoz 

viszonyított aránya meghatározza a gazdálkodási többletköltségeket. Ennek tervezésében, 

szabályozásában és ellenőrzésében a jövőben különösen fontos szerepet játszik a 

térinformatika és a távérzékelés. 

 

 

5.2.1.4. Hosszabb távú kihívások 
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Az 1957. évi Római Szerződésben lefektetett hivatalos célkitűzések – a 

mezőgazdasági termelékenység növelése, a piacok stabilizálása, a gazdák tisztességes 

életszínvonalának biztosítása, az élelmezésbiztonság garantálása, a piacok stabilizálása, a 

méltányos fogyasztói árak garantálása – formálisan továbbra is érvényben vannak. Mivel az 

eredeti célkitűzések megfogalmazására több mint fél évszázada került sor, felülvizsgálatuk 

indokolt lehet. Az új intézkedések kidolgozása komoly erőpróbát jelent, a végrehajtás során 

figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét is, továbbá a szűkös közösségi költségvetési 

erőforrások elosztásánál az egyéb felhasználási célok mérlegelése is fontos feladat. 

A politikai beavatkozást indokolja a piaci kudarc, például a közjavak előállításának 

hiánya, az externáliák kezelése és a határokon átnyúló hatások elősegítése. Az EU-nak több 

támogatást kellene nyújtani a határokon átnyúló hatások előmozdítását célzó intézkedésekre, 

de erre nem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi forrás (Korkman, 2008) E célok eléréséhez a 

korábbinál sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani az energiával, a 

környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos beruházásoknak, az alternatív 

energiaforrások kutatásának, valamint az emberi erőforrást érintő felsőfokú oktatást és 

kutatást elősegítő beruházásoknak. 

Méltányos vagy ésszerű fogyasztói árak  

A gazdák és fogyasztók közös érdekvédelme kizárják egymást (pl. magas termelői és 

alacsony fogyasztói árak), de egyébként sem került sor a hierarchia megállapítására. A Római 

Szerződés méltányos fogyasztói árakra vonatkozó célkitűzését aligha vette valaki is 

komolyan, a hitelesség érdekében pedig e célkitűzés megszüntetése az egyetlen racionális 

lépés. A méltányos fogyasztói áraknak és a gazdák tisztességes megélhetésének azonos 

szinten történő kezelése megkérdőjelezhető, legalábbis morális szempontból. Az európai 

fogyasztók védelme a magas fogyasztói árakkal szemben jelentős negatív hatást fejtene ki a 

harmadik országok szegénységére, ha számításba vesszük a világ élelmiszerpiacának 

globalizációját és az EU részesedését a globális kereskedelemben. Különösen az 

exporttilalmak alkalmazása magas világpiaci árak időszakában (lásd 2007/2008. évi 

élelmiszerár-sokk) azt jelentené, hogy az EU-ban a gazdag fogyasztókat védjük a szegény 

nettó importőr országokkal szemben, mivel az exportkorlátozások növelnék a világpiaci 

árakat. 2007/2008-ban az EU nem alkalmazott exportkorlátozásokat, de korábban már sor 

került hasonló intézkedésekre, sőt a további alkalmazás lehetőség is fennmaradt. 

Jövedelemtámogatás 

A gazdák bevételének támogatása mindig is a KAP fő célja volt. Terjedelmes 

szakirodalom bizonyítja, hogy e célkitűzés hosszú távon nem érhető el, mert a támogatások az 

eszközértékben tőkésednek. OECD elemzések szerint számos tagországban a gazdák 

jövedelme nem alacsonyabb a társadalom egyéb rétegeinél (OECD, 2002b). A mezőgazdasági 

háztartások teljes bevétele többé-kevésbé független a gazdaság nagyságától, mivel a kisebb 

gazdaságok mezőgazdaságon kívüli forrásokból kiegészítik jövedelmüket. A mezőgazdasági 

háztartások nagy része tehát képes a megélhetésükhöz szükséges jövedelmet elérni. A sok 

törpegazdaság között kifizetett filléres támogatások csak szerény mértékben befolyásolják 

azok megélhetését. Ugyanakkor a támogatások döntő részét élvező nagy gazdaságok aligha 

szorulnak rá jövedelemtámogatásra, mivel az átlagosnál magasabb jövedelemmel és nagyobb 

vagyonnal rendelkeznek. 

Vitathatatlan tény, hogy a prosperáló mezőgazdasági szektor létfontosságú a 

vidékfejlesztés, a tájkép megőrzése és a hosszú távú élelmezésbiztonság érdekében. A gazdák 

által előállított piaci magánjavakat azonban a fogyasztóknak kell(ene) megfizetni, a 

közpénzeket pedig a közjavak előállításának ösztönzésére célszerű felhasználni. 
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Amennyiben a mezőgazdasági jövedelem alakulása továbbra is prioritás marad, akkor 

azt összhangba kell hozni a szociálpolitikával. Az ártámogatással szemben a közvetlen 

támogatások a gazdák jövedelmét nem kollektíven, hanem egyénileg növelik. A 

szociálpolitikában szokásos gyakorlat nem érvényesül, mert nem ellenőrzik, hogy a 

kedvezményezett számára indokolt-e a jövedelem kiegészítése. A támogatások nagy része 

tehát egyéni jövedelemtranszfer, jóllehet a kifizetéseket sokkal inkább az egyén anyagi 

helyzetétől kellene függővé tenni, s nem a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléstől, 

ami szintén ellentmond a szociálpolitika alapelveinek és gyakorlatának. A gazdaságok 

jövedelemnövelési célkitűzése a szubszidiaritás elve alapján sem közösségi szabályozás 

kérdése, ezért e célkitűzést össze kell hangolni a nemzeti szociálpolitikával, ha továbbra is 

fennmarad. 

Versenyképesség és termelékenység 

A Római Szerződés eredeti szövegezése szerint a termelékenység javítása a 

mezőgazdasági szektor jövedelem-növekedésének eszköze. Az EU legújabb stratégiai 

dokumentumai a termelékenység helyett inkább a versenyképességre helyezik a hangsúlyt 

(Commission of the European Communities, 2009) A termelékenység a versenyképesség 

fontos előfeltétele, az utóbbi azonban tágabb fogalom. A jövőben várhatóan tovább 

folytatódik a kereskedelem liberalizációja és a globalizáció, így az éleződő nemzetközi 

verseny hatására a versenyképesség növelése kerül előtérbe, ami egyébként is összhangban 

van a lisszaboni stratégiával is. 

A versenyképesség javításához szükséges gazdaságpolitikai eszközök többsége a 

nemzeti kormányok kezében van. Az innováció, a kutatás és a műszaki fejlesztés uniós szintű 

ösztönzése hozzáadott értéket képvisel. Az innováció ugyanis a gazdasági növekedés 

kulcsfontosságú hajtóereje, ezért a KAP-nak is az innováció elősegítésére kellene 

koncentrálnia. Európa nagyobb régióiban a hasonló gazdasági, agronómiai, környezeti és 

szociális feltételeknek köszönhetően nagyságrendi megtakarítások érhetők el a kutatási 

erőforrások összevonásával, ráadásul igen magas a mezőgazdasági K+F beruházások 

megtérülési rátája. 

Az innováció az új technológiák ösztönzésével és elterjesztésével mozdítható elő, amit 

azonban akadályozhat a hiányos információ és a kockázatkerülő magatartás. Az új 

technológiákra vonatkozó információnyújtás pedig alapvető feltétel az újabb technológia 

elterjedéséhez, amiben nagy hiányosságok tapasztalhatók. Ebből következik, hogy célszerű az 

információáramlást elősegítő tevékenységek, demonstrációs projektek, új technológiák 

tesztelésének és tanúsítási rendszerének, a tanácsadási szolgáltatások és tudásparkok 

támogatása (Blackman, 1999). 

2. pillér 

A 2. pillér keretében nyújtott versenyképességi támogatásokat az új technológiák 

létrehozására és elterjesztésére kellene fordítani a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és 

a vidéki erőforrások területén. A beruházási támogatások az új tagországokra korlátozva 

felzárkóztatási célból átmeneti időszakra fenntarthatók. A beruházási támogatásokat 

innovációs támogatásokká célszerű átalakítani jelentős innovációs potenciált képviselő 

kockázatos beruházások ösztönzése érdekében a kapcsolódó kutatási és tanácsadó 

rendszerekkel együtt, benchmarking alapján modellgazdasági hálózatba beágyazva 

(Isermeyer, 2008). 

Piaci stabilitás 

A Római Szerződés további célkitűzése a mezőgazdasági termékek stabil piacának 

biztosítása. Miután a mezőgazdaságot a rugalmatlan kínálat és kereslet jellemzi, a legkisebb 
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piaci zavar is jelentős ingadozást okozhat a termékek árában. A piacok stabilizálására irányuló 

támogatáspolitika csökkenti az árak volatilitását, a termelők kockázatait, vagyis hozzájárulhat 

a mezőgazdasági termelés és az élelmezésbiztonság növekedéséhez.  A célkitűzés megfelel a 

szubszidiaritás elvének, mivel a kis tagországok számára igen költséges a mezőgazdasági 

termelés ingadozásait egyedül semlegesíteni. A stratégiai intézkedések körébe tartozik az 

importvámok, az exporttámogatások, a kvóta és az intervenciós ár alkalmazása, de uniós 

szinten is egyre nagyobb költségeket jelentett a stabil piac fenntartása, ugyanis az 1950-es 

évek óta bekövetkezett technológiai fejlődés folyamatosan növelte a termelékenységet, ami 

túltermelési problémákhoz vezetett. Ezért a KAP 1992., 2000. és 2003. évi reformjai során az 

importvámokat és az exporttámogatásokat, illetve az intervenciós árakat csökkentették (az 

éppen aktuális WTO tárgyalások is szerepet játszottak ebben). 

A KAP reformok sikeresnek bizonyultak, mert a túltermelés évekig nem jelentett 

súlyos problémát az EU-ban. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság hatására a tejpor- és a 

vajkészletek ismét felhalmozódtak, a remények szerint azonban átmeneti jelenségről van szó. 

Az alacsonyabb intézményi árak bevezetése összhangban van a versenyképességi 

célkitűzésekkel, ugyanis a versenyképesség növelése feltételezi az erőforrások hatékony 

allokációját, ezzel párhuzamosan az áringadozásokat is a fogyasztói preferenciák és a 

termelési adottságok változásainak tükrében. 

Ez felveti a kérdést, hogy milyen alacsony legyen az intervenciós árak szintje. Egyes 

szakértők szerint az intervenciós árakat a nemzetközi referenciaárak mozgó átlagainak 

figyelembe vételével kellene meghatározni, ami nagyon alacsony árszintet jelentene a 

biztonsági háló működtetéséhez (Bureau és Mahé, 2008) A szerzők megjegyzik, hogy hosszú 

távon még ez sem lenne járható út, mivel még a biztonsági háló kialakításához is szükség van 

komoly vámvédelemre, a WTO tárgyalások pedig rákényszeríthetik az EU-t a vámok 

csökkentésére, aminek következtében még alacsonyabb árszint mellett működhetne a 

biztonsági háló. 

A piaci stabilitás garantálása abból indul ki, hogy a gazdákat meg kell védeni a 

kockázattól, pedig más eszközök is rendelkezésre állnak az árstabilizációval kapcsolatos 

problémák kezelésére a szubszidiaritás elvének alkalmazásával. Az Európai Bizottságban is 

többször szóba került egy közös kockázatkezelő rendszer kialakítása a termelés- és 

áringadozás kompenzálása céljából. 

Meg kell jegyezni, hogy az egyéni termelők rossz eredményeinek pénzügyi 

kompenzálására a piac is képes. Piaci megoldást jelentenek például az előszerződések, a 

közös alapok létrehozása, a biztosítás, valamint a határidős és opciós ügyletek. Piaci kudarcok 

is előfordulhatnak az információhiány vagy aszimmetrikus információ miatt. Sőt a 

rendszerszintű kockázatok (ha az egyének kockázata erőteljes pozitív korrelációt mutat) 

ugyancsak piaci kudarc forrását képezhetik. A kockázatok diverzifikálhatóak (kevésbé 

rendszerszintű), ha a különböző régiókból a különböző termékeket előállító gazdákat, vagy 

akár a mezőgazdaságon kívüli ágazatok termelőit is bevonjuk a rendszerbe. Ez valószínűleg 

akadályozná a versenyt alacsony kockázatkezelés és magas költség mellett. A határidős és 

opciós ügyletek azonban megoldást jelenthetnek az utóbbi problémára, az egyéni gazdáknak 

azonban komolyabb piaci ismeretekre lenne szükségük az ügyletekről és a mezőgazdasági 

termékekről. További komplikációt jelent a termékek szabványosítása (Hull, 1997). Közös 

kockázatkezelő rendszer bevezetése is megoldás lehet, ha az EU több információval 

rendelkezik a kockázatok nagyságrendjéről és megoszlásáról, valamint a különféle típusú 

kockázatok ellensúlyozási lehetőségeiről, mint a gazdák és az egyes tagországok. 

Nem valószínű, hogy az EU több információval rendelkezik az egyéni kockázatokról, 

mint a gazdák vagy az egyes tagországok. A gazdákkal ellentétben az EU ösztönözheti a 
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törvényhozást a kockázatkezelő rendszerekben való részvétel kötelezővé tételére a 

kontraszelekciós problémák elkerülése érdekében. Ezt az egyes tagországok is megtehetik 

(hiszen a termelési kockázatok elleni biztosítás kötelező Cipruson és Görögországban), 

ugyanakkor az egyes tagországok nem összehangolt akciói piaci zavarokhoz vezethetnek a 

belső piacon. Ez a megoldás az EU beavatkozását a törvényhozási kérdésekre korlátozná, míg 

a kockázatkezelési probléma tényleges megoldását a piacokra lehet hagyni. A rendszerszintű 

kockázatok magas biztosítási díjait támogatással lehetne mérsékelni az egyes tagországok 

hatáskörében. Problémát jelenthet viszont, hogy a tagországok különböző támogatási szintek 

alkalmazásával piaci zavarokat is okozhatnak a belső piacon, ezért szükség van a támogatások 

törvényi kereteinek uniós szintű meghatározására (European Commission, 2006).  

Az előre nem látható árzuhanások következményeivel szemben védelmet jelenthet a 

pénzügypolitika (azon belül az adópolitika) is, ha lehetőséget ad a nyereségek és veszteségek 

több éven át tartó kiegyenlítésére, valamint kamatmentes hitelek felvételére. A 

pénzügypolitika nem a KAP, hanem a tagállamok hatáskörébe tartozik, így egyes tagállamok 

(pl. Hollandia, Olaszország) már ma is alkalmaznak ehhez hasonló megoldásokat a pénzügyi 

és gazdasági válság hatásainak enyhítése céljából. Továbbá a tagországok rendelkeznek 

nemzeti katasztrófa alapokkal is, amelyekből szükség esetén sürgősségi segélyeket nyújtanak. 

Az EU az Európai Állatgyógyászati Alap és az Európai Unió Szolidaritási Alap keretében is 

nyújt segélyeket az egyes tagállamok nemzeti alapjai mellett a fertőző állatbetegségek és 

természeti katasztrófák által okozott károk fedezésére. 

A KAP szerepe a piaci stabilitás kérdésében tehát arra korlátozódna, hogy a jelenlegi 

piaci intervenciókat felváltaná a biztonsági háló kiépítése (rövidtávon) és jogi kereteket 

biztosítana az egyéb kockázatkezelő rendszerek működtetéséhez (támogatás az egyénileg 

megkötött biztosításokhoz, kötelező részvétel stb.). Esetleg anyagi többletforrásokat is 

nyújthat a katasztrófák által okozott károk enyhítését szolgáló nemzeti sürgősségi 

segélyalapokhoz (a katasztrófák igen ritkán következnek be, de jelentős és kiterjedt 

következményekkel járnak). 

Élelmezésbiztonság 

Az EU tagországai is vonakodhatnak attól, hogy kizárólag a piacra bízzák az 

élelmezésbiztonság garanciáját, amelyet veszélyeztethet az élelmiszervásárlást 

ellehetetlenítő gyors piaci árnövekedés, háború vagy embargó. A gazdag EU-ban az 

élelmiszerek árának gyors emelkedése aligha fordulhat elő, mivel a belső árak jóval 

meghaladják a világpiaci árakat. Az áruhiányt pótolhatja a termelés növelése, a termelési 

kapacitások fenntartása, a készletezés és a széleskörű nemzetközi piac. A nemzeti vagy uniós 

termelésre való kizárólagos hagyatkozás két okból is veszélyt jelenthet. Egyrészt nemzeti, 

regionális szinten mindig fennáll a terméskiesés lehetősége, másrészt a fő mezőgazdasági 

inputok (például üzemanyag) kínálatának mesterséges befolyásolása szintén komoly 

mértékben sebezheti az élelmiszerellátást (OECD, 2001d).  

Az élelmezésbiztonság a lakosság élelmiszerellátását jelenti bizonytalan jövő esetében 

is. A globális élelmezésbiztonság lényege, hogy a globális termelés és a globális készletek 

mennyisége meghaladja a globális szükségletet. Az egyes országok vagy az EU 

élelmiszertermelése nem csupán a nemzeti és az uniós, hanem a globális 

élelmezésbiztonsághoz is hozzájárul, vagyis országhatárokon átnyúló közjavakról 

beszélhetünk. Az élelmezésbiztonság kérdését gyakran érvként használják a mezőgazdasági 

támogatások további fenntartása érdekében. Az élelmiszer a magánjavak kategóriájába 

tartozik, így a piac alkalmas az élelmiszertermelést és élelmezésbiztonságot összehangolni, 

mivel „kapcsolt termékekről” van szó. A kérdés úgy vetődik fel, hogy az élelmiszerpiac tud-e 

megfelelő élelmezésbiztonságot garantálni, de nincs bizonyíték arra, hogy a piac nem képes 
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megfelelő mértékben garantálni az élelmezésbiztonságot. Ha erre lenne bizonyíték, akkor is 

csak a termeléshez kötött támogatás jöhet(ne) szóba az élelmezésbiztonság garantálásához 

(termeléstől elválasztott támogatások ugyanis nem befolyásolják a termelést). 

Hogyan járulhat hozzá az EU a globális élelmezésbiztonság eléréséhez? A globális 

élelmezésbiztonság világszerte a hatékony élelmiszertermelés diverzifikációját feltételezi, 

ugyanis adott régió túlspecializálódott termelése más régió termelésének csökkenését 

előidézve növeli a globális élelmiszerhiány kockázatát. Az uniós gazdáknak nyújtott 

támogatás következményeként a világ más régióiban visszaszorul a termelés, ezzel 

párhuzamosan csökken a nettó exportőrök élelmezésbiztonsága is. Az EU agrártámogatásai 

hozzájárulnak az alacsonyabb világpiaci élelmiszerárak kialakulásához, ami kedvező a 

szegény nettó élelmiszerimportőr országok számára, de ez önmagában gyenge érv az uniós 

támogatási rendszer fenntartása mellett. Ugyanakkor az EU újabb kezdeményezése, a 

mezőgazdasági termelés növelésének támogatása (inputok támogatása) Afrikában a globális 

élelmezésbiztonságot fokozó lépésnek tekinthető. Az EU a fejlődő országokat a következő 

három évben egy milliárd euróval támogatja, hogy ott a mezőgazdasági termelők olcsóbban 

jussanak vetőmaghoz és műtrágyához a fajlagos hozamok növelése érdekében. Kérdés 

ugyanakkor, hogy e támogatással a fejlődő országokban vajon nagyobb eredményt érnek-e el 

az EU-hoz viszonyítva. Ugyanakkor ez a döntés a migrációs hajlam visszaszorításának is 

egyik eszköze.  

Egyes érvek szerint az élelmezésbiztonság azért tartozik a közjavak körébe, mert 

hozzájárul a jövőbeni termelésnövelés lehetőségének fenntartásához. Az élelmezésbiztonság 

nem garantált, ugyanis a világnépesség és a jövedelmek emelkedésének együttes hatása 

folyamatosan növekvő élelmiszerkeresletet eredményez. A művelésbe vonható földterületek 

növelése korlátozott, így csak erdőirtással bővíthető jelentős mértékben a mezőgazdasági 

terület, de ezzel párhuzamosan nő az üvegházhatású gázok kibocsátása is. A környezeti 

problémák (főleg vízhiány) miatt is a ma megművelt mezőgazdasági területen kell növelni 

termelékenységet, vagyis a fajlagos hozamokat. A „vízbuborék” ugyanis nem fenntartható és 

törékeny: ma 7 milliárd ember ugyanannyi vízmennyiségen osztozik, mint a 300 millió 

globális népesség a római birodalom idején. Az élelmiszerlánc mintegy 30-40%-os 

veszteségének (termesztési, szállítási, raktározási, feldolgozási, marketing és fogyasztási 

veszteségek) mérséklésével változatlan feltételek mellett egyrészt növelhető az élelmiszer 

kínálata, másrészt csökkenthető a fajlagos vízfelhasználás (Popp et al., 2010).  

Az urbanizációs folyamat is értékes termőföldet vesz el a mezőgazdaságtól (1 millió fő 

40 ezer hektár területet igényel). Az urbanizációval átmenetileg emelkedhet az egy főre jutó 

GDP, de hosszabb távon ez a földterület értékesebb lenne a mezőgazdaság számára, mert a 

klímaváltozás felgyorsulása többe kerül az emberiségnek, mint az urbanizáció rövid távú 

haszna. Mindez a földterületért folytatott ádáz harcot feltételez, vagyis a pénzügyi és 

gazdasági válság után ez visszatérő probléma lesz.  

Ebből következik, hogy az élelmiszertermelés növekedéséhez elsősorban a fajlagos 

hozamok emelkedése járulhat hozzá, vagyis technológia fejlődése lesz a meghatározó, ami a 

kutatási és fejlesztési támogatások növelését feltételezi. Az élelmiszer-termelésnek évi 2%-kal 

(a mai 1% helyett) kell emelkedni, hogy a világnépesség számára 2050-re elegendő élelmet 

állítsunk elő. Ez elkerülhetetlenül még inkább előtérbe helyezi a biotechnológia alkalmazását. 

A világ mind több országában fognak GM növényeket termeszteni függetlenül attól, hogy az 

Európai Unió milyen gyorsan, illetve egyáltalán engedélyezi azokat vagy sem. Az is 

nyilvánvaló, hogy a Közösség nem képes csökkenteni függőségét a mezőgazdasági 

nyersanyagimporttól. Az EU tehát két lehetőséggel áll szemben: vagy elfogadja élelmiszer-

kibocsátásának visszaesését és az import (különösen húsfélékből) növekedését, vagy 
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tudomásul veszi a nemzetközi piac változásait, és ennek veti alá a GM növények politikai és 

emocionális motivációktól sem mentes engedélyezési eljárását a szigorú kockázatbecslés 

érvényesítése mellett. A GM növények egyértelműen hozzáadott-értéket jelentenek az 

állattenyésztés számára (DG AGRI, 2007).  

 

 

5.2.1.5. Kohézió és tágabb értelemben vett vidékfejlesztés 

 

A szegénység vagy a relatív lemaradás az EU számos vidéki régiójában létező realitás, 

különösen az új tagállamokban és a régi tagországok marginalizálódott régióiban, ugyanakkor 

virágzó és jó teljesítményt nyújtó vidéki régiókra is van példa. A szegényebb régiókban 

általában nagyobb a mezőgazdaság súlya. Érvelhetnénk azzal, hogy a KAP célkitűzése a 

szegénység csökkentése és a kohézió elősegítése. A vidéki szegénységnek azonban két 

dimenziója van: a vidéki régiók szegénysége (a vidéki régiók összehasonlítása más régiókkal) 

és a vidéki régiókban előforduló szegénység (a vidéki régiók legszegényebb rétegeinek 

összehasonlítása a vidéki régiók átlaglakosságával). A KAP hatáskörébe tartozik az első 

probléma, de a második probléma a szociálpolitika része tagállami hatáskörben.  

A vidékfejlesztés és a kohézió támogatását célzó új intézkedések kidolgozásánál a 

szegénység csökkentését közvetett módon, vagyis a szegény régiók növekedési és fejlődési 

potenciáljának fokozásával célszerű elérni a közvetlen pénzjuttatások helyett. A szélesebb 

körű vidékfejlesztés támogatását térségi alapon és általános stratégia keretében kell 

meghatározni projekttámogatás helyett. A térségi politika azt jelenti, hogy a régiókat 

elősegítjük térségi vagyonuk (tőkéjük) növelésében kisebb hangsúlyt fektetve a különbségek 

csökkentésére, míg fokozottan támogatjuk a lehetőségek megteremtését a térségi 

versenyképesség növelése érdekében.  

Ezzel szemben a strukturális politika célja az egy főre jutó GDP konvergenciája, 

vagyis a cél önmagában jelzi a támogatások allokációs jellegét (Begg, 2006). A szóba jöhető 

agrárpolitikát az agglomeráció fejlődésének az érdekébe kell állítani: a vidéki munkaerő 

minőségének növelése (a munkaerő minősége és szerkezete tekintetében), az üzleti 

szolgáltatásokhoz és a műszaki ismeretekhez való hozzáférés biztosítása, az infrastruktúra 

javítása és a szolgáltatások és szórakozási lehetőségek garantálása. A humán tőkébe történő 

befektetések különösen növelik a munkatermelékenységet és a munkaerő ágazatközi és 

regionális mobilitását. A vidékfejlesztési politikát tehát célszerű összehangolni a regionális és 

tagállami politikákkal is (5.6. ábra). 
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5.6. ábra: A KAP-reform koordinált és integrált végrehajtása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Az EU szegényebb régióit támogató kohéziós politikával szemben a vidékfejlesztési 

politika valamennyi régióra vonatkozik, beleértve a gazdag régiókat is (az új tagállamok 

magas száma ellenére). Felmerül a kérdés, hogy a vidéki régiókra vonatkozó, de határon 

átnyúló hatással nem bíró fejlesztési politika a KAP része legyen-e a virágzó régiókban. A 

gazdag tagországok saját hatáskörben is alkalmazhatnának ilyen jellegű fejlesztési politikát, 

habár valószínűleg feleslegesen, ráadásul kereskedelemtorzító hatásokkal is járna. Az 

ellenérvek szerint a KAP tapasztalatcserén alapuló tanulási elemeket is magában foglal, sőt 

jobb lehetőségeket nyújt a visszaélések megelőzésére. Ugyanakkor a lemaradó vidéki térségek 

és az új tagállamok számára indokolt a preferenciák biztosítása. 

 

 

5.3. A 2004-2020 közötti költségvetési időszak pénzügyi keretei 

 

Az 5.3. pont tárgyalása kizárólag az Agrárgazdasági Kutató Intézet könyvére 

támaszkodik (Biro et al., 2012). A KAP forrásait 2013. évi nominálértéken befagyasztják, így 

összesen 435,5 milliárd euró jut majd az agrárpolitikai célok megvalósítására. Ebből az első 

pillér 317,2 milliárd euróval, míg a második pillér, a vidékfejlesztés 101,2 milliárd euróval 

részesedik. A két pillér kiadásai mellett többletforrásként 17,1 milliárd eurót lehet a 

következőkre fordítani (EC, 2011a): 

 élelmezésbiztonsághoz és fenntartható mezőgazdasághoz kapcsolódó kutatások és 

fejlesztések (5,1 milliárd euró); 

 élelmiszerbiztonság erősítése (2,5 milliárd euró);  

 élelmiszersegély a leginkább rászorulóknak (2,8 milliárd euró); 

 sürgősségi tartalék piaci beavatkozásokra (3,9 milliárd euró); 

 nemzetközi kereskedelmi megállapodások hatásainak mérséklésére (legfeljebb 2,8 

milliárd euró az Európai Globalizációs Alapból). 
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A KAP első pilléréhez rendelt források kisebb átcsoportosítására kerülhet sor 2014-

2020 között. A tervezet értelmében, ha egy tagország első pilléres forrásainak összege egy 

hektárra vetítve nem éri el az EU-27 átlagának 90%-át, akkor az adott tagország első pilléres 

forrásai 2014-től az EU-27 átlagának 90%-a és a saját forrásszint különbségének 

egyharmadával nőne. E kiigazítást az EU-27 2013. évi átlagát meghaladó közvetlen 

támogatásban részesülő tagországok finanszíroznák (5.7. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.7. ábra: A közvetlen támogatások újraelosztása a tagországok között 
Forrás: Európai Bizottság 

Ugyanakkor az első pilléres források nominálértéke nem vagy alig észrevehetően 

változna azon tagországok esetében, amelyek közvetlen támogatásai nem érik el az EU-27 

átlagát, de meghaladják annak 90%-át. Ezek közé tartozik Magyarország is. Az Európai 

Bizottság évi mintegy 1,3 milliárd euró közvetlen támogatással számol Magyarország 

esetében.  

A második pillér forrásainak 50%-át történelmi, 50%-át objektív kritériumok alapján 

osztanák szét a tagországok között 2014-től, de egy-egy tagország uniós vidékfejlesztési 

támogatása az EB háttérszámításai szerint nem lesz kisebb, illetve nagyobb a jelenlegi összeg 

90%-ánál, illetve 110%-ánál. Az uniós társfinanszírozás mértéke 50-100% között változna 

(EC, 2011b) 

A tagországok a 2014-2019 közötti időszakra megállapított első pilléres támogatásaik 

legfeljebb 10%-át átcsoportosíthatnák a második pillérbe. Azon tagországok, amelyek első 

pilléres támogatásai továbbra sem érik el az EU-27 átlagának 90%-át, a 2015-2020 közötti 

időszakra megállapított második pilléres támogatásaik legfeljebb 5%-át áthelyezhetnék az 

első pillérbe (EC, 2011c). 

 

 

5.3.1. A közvetlen támogatások javasolt új rendszere 

 

5.3.1.1. Alaptámogatás 

 

A jövőben a közvetlen támogatások között összegét tekintve a legjelentősebb tétel a 

tagországok első pilléres forrásainak – saját döntésüktől függően – kb. 40-70%-át képviselő 

ún. alaptámogatás lesz. E termeléstől függetlenített, területalapú támogatást újonnan 

létrehozott jogosultságok „aktiválásával” lehet majd lehívni, ezért az összevont területalapú 

támogatási rendszert (Single Payment Scheme; SPS) alkalmazó tagországokban a 2004-2007 
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között bevezetett támogatási jogosultságok 2013. december 31-én hatályukat veszítik. Ez az 

időpont egyben az egyszerűsített kifizetési rendszer (Single Area Payment Scheme; SAPS) 

végét is jelenti (Biro et al., 2012). 

Az új jogosultságok alapjának a 2014. május 15-ig bejelentett, támogatásra jogosult 

hektárok számát tekintenék. Támogatásra jogosult lenne minden terület, amelyen elsősorban 

mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, illetve amely 2008-ban még támogatásra jogosult 

volt, de azon bizonyos környezetvédelmi okokból kifolyólag mezőgazdasági tevékenységet 

már nem folytatnak, ezért a jogosultság a jelenleg hatályos jogszabályok szerint megszűnt. 

Támogatási jogosultságokat tehát elvileg a jelenleginél nagyobb területre is kioszthatnak a 

rendszer bevezetésekor.  

Támogatási jogosultságot kaphatna minden gazdálkodó, aki  

 2011-ben az SPS keretében legalább egy támogatási jogosultságot aktivált vagy 

kizárólag zöldséget és/vagy gyümölcsöt termelt és/vagy szőlőt művelt;  

 2011-ben a SAPS keretében területalapú támogatást igényelt, illetve ha nem igényelt, 

kizárólag olyan mezőgazdasági földterülettel rendelkezett, amely 2003. június 30-án 

nem minősült kultúrállapotban tartottnak.  

Ugyan az új támogatási jogosultságokhoz rendelt összegek megállapításakor az egyes 

gazdaságok támogatottságában meglévő különbségeket még figyelembe lehet venni, 

tagországi, illetve régiós szinten legkésőbb 2019. január 1-jéig azonos szintre kell hozni az 

alaptámogatás hektáronkénti összegét. Ez lehet tehát a gazdaságok eltérő történelmi 

bázisaiból (termelési szerkezet) fakadó különbségek tagországon, illetve régión belüli 

felszámolásának határideje.  

Az új támogatási jogosultságok – akárcsak a jelenlegiek – forgalomképesek lesznek, 

de csak ún. aktív gazdálkodókra ruházhatók majd át, ugyanakkor szabadon örökölhetők. 

Aktív gazdálkodónak az a természetes vagy jogi személy minősülne, aki, illetve amely  

1. összes nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének legalább 5%-ával 

egyenlő közvetlen támogatásban részesült az előző pénzügyi évben, vagy 

2. mezőgazdasági földterületein a tagállam által meghatározott alaptevékenységeket 

elvégzi.  

Az első kitétel csak az 5000 eurót meghaladó összegű közvetlen támogatásra jogosult 

gazdaságokra vonatkozik. Ennek ellenére jelentős adminisztrációs terhet rónának a 

tagállamokra, hiszen a közvetlen támogatások kifizetése – a nem mezőgazdasági 

tevékenységből származó bevételek és a támogatások ellenőrzése miatt – az adóhatóság 

közreműködése nélkül nem történhetne meg.  

Az alaptámogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés rendelkezéseinek betartása. 

Ezeket azonban egyszerűsítik és ésszerűsítik, aminek nyomán a jogszabályba foglalt 

gazdálkodási követelmények (JFGK) száma a tervezet szerint öttel (13-ra), míg a helyes 

mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) előírásainak száma héttel (nyolcra) csökken. 

Ugyanakkor a víz-keretirányelv (2000/60/EK) és a növényvédő szerek fenntartható használata 

irányelvének (1107/2009/EK) hatályba lépésével az ezekben rögzített szabályok fokozatosan 

megjelennek a kölcsönös megfeleltetés rendelkezései között. 

Az adminisztráció könnyítése érdekében 100 eurónál kisebb összegű támogatást nem 

fizetnek ki, illetve az egy hektárnál kisebb jogosult területre nem jár támogatás, jóllehet, az 

előterjesztők a tagállamok számára felkínálják a lehetőséget e határok módosítására az egyedi 

adottságokra tekintettel. A tagállamoknak az alaptámogatás legfeljebb 3%-át nemzeti 
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tartalékként kell elkülöníteniük. Ebből az újonnan belépőknek adhatnak támogatási 

jogosultságokat, illetve megemelhetik a támogatási jogosultságok névértékét olyan 

térségekben, ahol ezt különleges körülmények indokolttá teszik.  

 

5.3.1.2. Zöld komponens 

A környezetbarát gazdálkodási gyakorlat ösztönzésére a tagállamoknak első pilléres 

forrásaik 30 százalékát kellene elkülöníteniük. E direkt szubvenciót (ún. zöld komponens), 

amely kiegészíti az alaptámogatást, a tervezet szerint az alábbi feltételekhez kötik:  

1. ha a gazdaság szántóterülete meghaladja a 3 hektárt, azon – ha a földhasználó termelő 

tevékenységet folytat (kivéve a gyepgazdálkodást és az időszakosan vízzel borított 

kultúrákat) – legalább három különböző növényt kell vetni, amelyek egyenként a 

terület több mint 5 százalékát foglalják el, de egyikük részaránya sem lehet nagyobb 

70 százaléknál;  

2. az új támogatási rendszerre történő áttérés évében bejelentett állandó gyepterületeket 

meg kell őrizni, azok a gazdaságok szintjén a 2014. évi bázisidőszakhoz képest 

legfeljebb 5 százalékkal csökkenhetnek;  

3. a gazdaság által használt, alaptámogatásra jogosult terület legalább 7%-át (az állandó 

gyepterülettel nem számolva) ökológiai célokra kell hasznosítani (pl. tájvédelem, 

teraszok kialakítása, védőzónák létesítése, erdősítés vagy területpihentetés).  

Azon gazdaságoknak, amelyek része vagy egésze Natura 2000 területen helyezkedik 

el, a zöld komponens elnyeréséhez szintén meg kellene felelniük e fenti elvárásoknak. Ezzel 

szemben az ökológiai (bio-) gazdálkodást folytatók automatikusan jogosultak lennének a 

kiegészítő támogatásra.  

A zöld komponensre a tagállamoknak első pilléres forrásaik jelentős hányadát, 30 

százalékát kellene elkülöníteniük. Amennyiben az igénylők az előírásokat nem teljesítik, 

akkor az alaptámogatást sem vehetik fel, vagyis az alaptámogatás lehívásához nem csak a 

kölcsönös megfeleltetés rendelkezéseit kell betartani – legalábbis ez olvasható ki a 

jogszabálytervezetből. Brüsszeli jogi szakértők szerint azonban nem ez a jogalkotói szándék. 

Mindenesetre az előírások megszegésének büntetéséről, illetve a tagországokban így 

„felszabaduló” pénzek felhasználásának, átcsoportosításának lehetőségeiről e kiadvány 

nyomdába kerüléséig nem készült a nyilvánosság számára is elérhető módosított javaslat. 

Nem világos, hogy mi a különbség az első pillér úgymond „zöldítése” és az agrár-

környezetgazdálkodási intézkedések között, amelyekre a második pillérből lehet támogatást 

nyújtani. Ha az ökológiai gazdálkodás automatikusan jogosulttá tesz valakit a zöld 

komponensre, akkor vajon a többi agrár-környezetgazdálkodási intézkedés miért nem?  

Több tagállam, termelői szervezet és érdekképviselet véleménye szerint a termelés 

diverzifikálására vonatkozó előírás a gazdaságok egy csoportjára nézve nem életszerű, a 7%-

os ökológiai célterület megkövetelése pedig túlzás (gondoljunk pl. olyan gazdaságokra – 

jellemzően Spanyolországban –, amelyek az öntözésbe ruháztak be). Felvetődik, hogy az 

ökológiai célterület kialakítását nem az egyes gazdaságokra, hanem több gazdaság 

összességére kellene előírni, az esetleges meg nem felelés miatt kiszabott büntetések 

felosztása azonban nem lenne könnyű feladat.  

A gazdálkodók döntő hányada értelemszerűen a területpihentetés lehetőségét választja 

majd, aminek az ökológiai hozadéka csekély. Ráadásul a mérvadó nemzetközi előrejelző 

műhelyek abban egyetértenek, hogy a terményárak az elkövetkező tízéves időszakban is 

viszonylag magasak lesznek, és hosszabb távon a globális termőterület csak igen szűk 

korlátok között és többnyire komoly környezeti következmények árán növelhető.  



155 

 

5.3.1.3. Kedvezőtlen természeti adottságú területek támogatása 

A tagállamok első pilléres forrásaik további legfeljebb 5%-ának erejéig, bizonyos 

kritériumok alapján, külön támogatást nyújthatnának a kedvezőtlen természeti adottságú 

területeken gazdálkodóknak. Ez a második pillérből részben e gazdálkodói körnek fizethető 

szubvenció megfejelése lenne. 

 

5.3.1.4. Fiatal gazdálkodók támogatása 

A 40 évesnél nem idősebb, gazdaságukat az igénylést megelőző öt esztendőnél nem 

korábban elindító fiatal gazdálkodók támogatására a tagállamok közvetlen támogatási 

forrásaik legfeljebb 2%-át használhatnák fel. E kötelező jogcím, amely megfejelné az 

alaptámogatást és mértéke legfeljebb az adott tagországban a támogatási jogosultságok 

hektárra vetített átlagának 25%-a lehetne, továbbá egy-egy igénylő legfeljebb 25 hektárra 

(azon tagországokban, ahol a gazdaságok átlagmérete a 25 hektárt meghaladja, legfeljebb az 

átlagnak megfelelő területre) vehet fel, a kedvezményezetteknek legfeljebb öt évig lehetne 

folyósítani. A jogosultság időtartama a gazdaság elindítása és a fiatal gazdálkodók 

támogatásának igénylése között eltelt évek számával csökkenne.  

5.3.1.5. Termeléshez kötött támogatások 

A tagállamok első pilléres forrásaik legfeljebb 5%-áig, míg Málta és a 2013-ban még 

egyszerűsített kifizetési rendszert (SAPS) alkalmazó országok, továbbá azok, amelyek  

 2013-ig támogatják a húshasznosítású tehenek tartását; 

 vagy 2010-2013 között legalább egyszer összes közvetlen támogatási keretük több 

mint 5%-ából termeléshez kötött támogatást nyújtottak a marhahizlalóknak (hazai 

viszonylatban értsd: bikahizlalóknak), juh- és kecsketartóknak, illetve átmeneti 

támogatást adtak a zöldség- és gyümölcstermelőknek; 

 vagy 2010-2013 között legalább egyszer összes közvetlen támogatási keretük több 

mint 5%-át a környezetet kímélő vagy a környezet állapotát javító gazdálkodás 

ösztönzésére, a mezőgazdasági termékek minőségének és forgalmazásának javítására, 

a magasabb szintű állatjóléti előírások megvalósítására fordították; 

 vagy 2010-2013 között legalább egyszer összes közvetlen támogatási keretük több 

mint 5 százalékát a rizs és/vagy a keményítőburgonya és/vagy a fehérjenövények 

és/vagy a héjas gyümölcsűek és/vagy a vetőmagvak és/vagy a cukorrépa és cukornád 

termelésének támogatására és/vagy a zöldség- és gyümölcstermelés átmeneti 

támogatására és/vagy a juh- és kecsketartás és/vagy a hízómarhák és húshasznosítású 

tehenek tartásának támogatására költötték,  

első pilléres forrásaik legfeljebb 10%-áig termeléshez kötött támogatásokat 

nyújthatnak olyan mezőgazdasági tevékenységek ösztönzésére, amelyek bizonyos 

térségekben fontos gazdasági, környezetvédelmi vagy szociális szerepet töltenek be. A 

tervezet e tevékenységek között említi többek között a tejtermelést, a kecske-, juh- és 

hízómarhatartást, a durumbúza-, rizs-, fehérjenövény-, zöldség- és gyümölcstermelést. A 

támogatások fajlagos összegét azonban nem számszerűsíti. A tagállamok a termeléshez kötött 

közvetlen támogatásokat 2016. augusztus 1-ig felülvizsgálhatják annak érdekében, hogy 

2017-től azok összegét esetleg növeljék, csökkentsék vagy egyes jogcímeket akár 

megszűntessenek, illetve a kifizetés feltételeit módosítsák. A termeléshez kötött támogatások 

legfeljebb a termelés szinten tartását szolgálhatnák. 

 

5.3.1.6. Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása 



156 

Az adminisztráció terheinek csökkentése érdekében a tagállamok – saját döntésük 

alapján – a kisgazdaságoknak 500-1000 euró közötti átalánytámogatást adhatnak 

(egyszerűsített kifizetés), amely kiváltaná az összes közvetlen támogatást, vagyis az igénylők 

más direkt szubvencióra, így például a zöld komponensre sem lennének jogosultak. Az 

egyszerűsített kifizetésben (Small Farmers’ Scheme; SFS) részesülők mentesülnének a 

kölcsönös megfeleltetés előírásai alól (a vonatkozó jogszabályok megsértése nemzeti 

hatáskörben büntethető lenne, de az uniós támogatás emiatt nem csökkenne.) A támogatás egy 

kedvezményezettre jutó összege nem haladná meg az adott tagországban az összes 

támogatásra jogosult igénylő gazdaságra vetített átlagos közvetlen támogatási szintjének 

15%-át vagy az összes közvetlen támogatás hektárra vetített átlagának háromszorosát. E célra 

az első pilléres források legfeljebb 10%-át lehetne felhasználni. A kisgazdaságok legkésőbb 

2014. október 15-ig jelezhetik, ha ezen átalánytámogatásban szeretnének részesülni, azt 

később (2020-ig) már nem igényelhetik. A kisgazdaságok támogatási jogosultságait nem lehet 

átruházni, csak örökölni.  

 

5.3.1.7. Közvetlen kifizetések korlátozása 

Korlátozni kívánják az egyes igénylőknek kifizethető közvetlen támogatások összegét:  

 150 ezer és 200 ezer euró között 20%; 

 200 ezer és 250 ezer euró között 40%;  

 250 ezer és 300 ezer euró között 70%;  

 300 ezer euró felett 100% elvonását javasolja.  

 

Ez azonban nem vonatkozna a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatot folytatók 

alaptámogatást megfejelő támogatására, vagyis a zöld komponensre. Ráadásul annak 

érdekében, hogy a direkt szubvenciók megnyirbálása (brüsszeli szakzsargonnal capping) 

miatt ne essen vissza a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, a jogalkotók figyelembe 

vennék az alkalmazottak után fizetett béreket, valamint azok adó- és járulékterheit: a 

közvetlen támogatásokból ezeket – a zöld komponens mellett – le lehetne vonni, így csupán a 

150 ezer euró feletti maradványösszeget csökkentenék. Fontos megjegyezni, hogy 

Németország, az Európai Unión belül meghatározó politikai erő, mereven elutasítja a 

közvetlen kifizetések gazdaságonkénti korlátozását, amely a német politikusok szerint 

hátrányosan érintheti a keleti országrészben működő mezőgazdasági szövetkezeteket.  

 

 

5.4. A közvetlen támogatások javasolt rendszerének hatásvizsgálata Magyarországon 

 

Az 5.4. pont tárgyalásának alapja is az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos 

közleménye (Biro et al., 2012). A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek termelésében, 

belföldi felhasználásában és külkereskedelemében várható folyamatokat az Agrárgazdasági 

Kutató Intézet (AKI) saját gazdasági modellezési eszköztárával vetíti előre. Kiindulásnak a 

2013. évet vették figyelembe, amelyet azonosnak tekintettek a 2010. esztendővel. A közvetlen 

támogatások jövőbeli arányait és kihasználását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) 2010. évi közvetlen támogatási adatbázisára, valamint a tesztüzemi rendszer (FADN) 

futóátlagaira és 2010. évi adatbázisára (ld. Keszthelyi és Pesti, 2010) alapozva becsülték. A 

számítási eredmények tárgyalásánál a közvetlen támogatások sorában az alaptámogatást tették 

az utolsó helyre, hiszen ennek keretösszege egy maradvány. 

 

 

5.4.1. Zöld komponens 
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A környezetbarát gazdálkodási gyakorlat támogatása az EB javaslata alapján az első 

pilléres források 30 százalékát emésztené fel, ami Magyarország esetében évi kb. 390 millió 

eurót jelentene. Becsléseink szerint e támogatás hektáronkénti összege évi 80 euró körül 

alakulna, ami persze attól is függ, hogy hányan preferálják a kistermelők egyszerűsített 

támogatását. Ugyanis az átjelentkező gazdálkodók sem az alaptámogatásra, sem más 

közvetlen támogatásra nem lesznek jogosultak. A zöld komponens értékelésekor figyelembe 

kell venni a környezetbarát gazdálkodási gyakorlat feltételeinek történő megfelelés költségeit 

és alternatívaköltségeit. Költségvonzata elsősorban az ökológiai célokra hasznosított terület 

kialakításának van, ugyanakkor e területeken alternatívaköltséggel is kalkulálunk, hiszen 

ezeken nem lehet haszonnövényeket termeszteni.  

 

A 2010. évi adatok alapján 101,9 ezer gazdaságnak kellene legalább 7%-os ökológiai 

célterületet kialakítania. A jövedelmek megfelelés miatt várható visszaesése számításaink 

szerint e gazdaságok 80%-ánál nem haladná meg a 20 eurót hektáronként (5.2. táblázat). 

 

E 101,9 ezer gazdaság összesen 4706,7 ezer hektáron folytatott mezőgazdasági 

tevékenységet 2010-ben. E terület 7%-a 329,5 ezer hektárra rúgott – az újonnan kijelölt  

5.2. táblázat: Az ökológiai célterület kialakítása által érintett gazdaságok a jövedelem 

megfelelés miatti csökkenésének kategóriái szerint 

0 EUR/ha 0>10 EUR/ha 10≤20 EUR/ha 20≤40 EUR/ha >40 EUR/ha 

Igénylők 

(db) 

Terület 

(ezer ha) 

Igénylők 

(db) 

Terület 

(ezer ha) 

Igénylők 

(db) 

Terület 

(ezer ha) 

Igénylők 

db) 

Terület 

(ezer ha) 

Igénylők 

(db) 

Terület 

(ezer ha) 

10 360 385,0 3119 739,2 68 325 3244,9 2082 132,4 18 057 205,1 

Forrás: az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások 
 

ökológiai célterületek összessége persze ennél kisebb lesz, hiszen a földek egy része 

pihentetett, illetve gyepterület volt.  

Három hektárnál nagyobb szántóterületet 86,4 ezer gazdaság művelt 2010-ben, 

közülük 34,9 ezer azonban csak egy vagy két különböző növényt termesztett (e gazdaságok 

átlagterülete 12,6 hektárra rúgott). A megfelelés érdekében tehát e körnek változtatnia kellene 

termelési struktúráján. Elsősorban a kukoricatermelők érintettek: 2010-ben 92,7 ezer gazdaság 

összesen 1145,8 ezer hektáron termesztett kukoricát, közülük 27,2 ezren (272,8 ezer hektár 

összes művelt földdel) a terület több mint 70%-án (összesen 240,4 ezer hektáron). Mivel az 

SFS számításaink szerint 11,6 ezer kukoricatermelő számára lehet vonzó alternatíva, a 

többieknek együttesen 38 ezer hektárral kellene csökkenteniük a növény vetésterületét.  

Fontos aláhúzni, hogy azoknak a gazdaságoknak, amelyek kis területen kiemelkedően 

nagy termelési értéket állítanak elő (pl. vetőburgonya-, csicsóka- vagy máktermesztés stb.) és 

jellemzően csak egy növénykultúrával foglalkoznak, az ökológiai célterület kialakítása 

és/vagy a termelési szerkezet diverzifikálása hektáronként 80 eurónál nagyobb 

jövedelemcsökkenést okozna, amit a zöld komponens nem kompenzál. Az ilyen gazdaságok 

száma 300 körül volt 2010-ben, átlagosan 22 hektárt műveltek meg. 

Az állandó gyepterületekre vonatkozó megkötés – a fentiekkel ellentétben – 

számításaink szerint nem okozna költségnövekedést vagy bevételkiesést. 
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A diverzifikáció vonatkozásában célszerű azon tagállamokhoz csatlakozni, amelyek a 

3 hektár alsó határ legalább 10 hektárra emelését javasolják, míg az ökológiai célterület 

esetében megfontolandó csak a már (2014-ben) így hasznosított területek megőrzésének 

előírása – hasonlóan az állandó gyepekhez. Ez ugyanis, amellett, hogy a piac aspektusából 

racionálisabb megoldás, lehetőséget adna arra, hogy a zöld komponens az első pillér 

forrásainak 30%-nál kisebb hányadát tegye ki.  

 

 

5.4.2. Kedvezőtlen természeti adottságú területek támogatása 

 

Magyarországon az EU átlagához képest kicsi a kedvezőtlen természeti adottságú 

területek aránya. Mivel az ilyen területeken gazdálkodók egy része a második pillérből is 

részesülhet hasonló, de más feltételekhez kötött támogatásban, nem indokolt az első pillérből 

e célra forrást elkülöníteni, hiszen így csökkenne az alaptámogatásra fordítható összeg. 

 

 

5.4.3. Fiatal gazdálkodók támogatása 

Az EU és ezen belül Magyarország agrárgazdaságának egyik súlyos gondja a 

gazdálkodók kedvezőtlen korösszetétele, a fiatal gazdálkodók kis aránya. Az előterjesztés az 

alaptámogatás megfejelésével a 40 éves kort még be nem töltött, gazdaságukat az igénylést 

megelőző öt esztendőnél nem korábban elindító fiatal gazdálkodóknak kíván ösztönzést 

nyújtani. Kifogásolható azonban a támogatásra jogosult terület felső határa. Ez Magyarország 

esetében 25 hektár lenne, pedig így – miként az EB háttérszámításaiból (EC, 2011b) is kiderül 

– az e célra fordítható források csupán tizedrészét lehet kifizetni a pályakezdőknek. Hazai 

viszonyok között a fiatal gazdálkodók által vezetett életképes vállalkozások rendszerint 25 

hektárnál nagyobb területet művelnek (üvegházak esetében persze ennél lényegesen kisebb a 

terület).  

Magyarországon csak a kor és a birtokméret alapján kevesebb, mint 9500 gazdálkodó 

venné igénybe e támogatást. Ezek közel 76%-a 25 hektárnál kisebb területet művel meg, 

összesen 77,3 ezer hektárt, míg a maradék 160 ezer hektáron gazdálkodik. Utóbbiak azonban 

a 25 hektár felső határ miatt a 160 ezer hektár alig harmadára igényelhetnék a fiatal 

gazdálkodók támogatását. Ha megemelhetnénk a korlátot, akkor 50 hektár felső határ esetén 

38 ezer hektárral (összesen mintegy 1000 gazdaság lenne érintett), míg 100 hektáros limitnél 

70 ezer hektárral (400 gazdaság lenne érintett) nagyobb lehetne a jogosult terület. A fiatal 

gazdálkodók támogatásának potenciális finanszírozási igénye 25 hektár felső határnál az első 

pilléres források mindössze legfeljebb 0,7%-ára, de a 100 hektáros limitnél is csupán egy 

százalékára rúgna. E támogatási lehetőség maximális kihasználása érdekében tehát 

kezdeményezni kell a területi korlát feloldását, továbbá célszerű felvetni, hogy 40 éves korig 

minden igénylő részesülhessen a szubvencióból, ne csupán azok, aki öt éven belül indították 

el gazdaságukat. 

 

 

5.4.4. Termeléshez kötött támogatás 

 

Az elmúlt években többször felmerült, hogy Magyarország áttér az SPS-re annak 

érdekében, hogy a tejtermelőknek, a szarvasmarha- és juhtartóknak több támogatást lehessen 

nyújtani. Mivel a tervezet értelmében a kérődző állatok tartása 2014-2020 között is 

támogatható lesz, ráadásul a szubvenciókat termeléshez lehet kötni, nincs értelme az SPS 

bevezetésének 2013-ban. Magyarországon a 10%-os opció elegendő az állattartás jelenleg 
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termeléshez kötött támogatásainak kiváltására, sőt, a tejtermelést kivéve ezek növelésére is 

lehetőséget kínál. Ezek a támogatások (5.3. táblázat) a források közel 85%-át kötnék le. 

Fontos azonban emlékezni, hogy a termeléshez kötött támogatások legfeljebb a termelés 

szinten tartását szolgálhatják.  

5.3. táblázat: A kérődző állatok tartásához kapcsolható támogatások 2014. évi becsült 

összege a kvóták jelenlegi kihasználtsága alapján 
ezer euró 

Húshasznú 

tehenek 
Marhahizlalás Tejtermelés Anyajuhtartás 

25 535 9 961 54 546 19 699 
Forrás: az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások 

 

 

5.4.5. Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása 

Az SFS olyan új lehetőség, amely harmonizál a magyar agrárpolitika elképzeléseivel. 

A tervezet alapján azonban egyelőre nem egyértelmű, hogy Magyarországon 500 vagy 1000 

euró, illetve valahol e két szélsőérték között lesz majd az egy-egy igénylőnek kifizethető 

összeg. Informális értesülések szerint az EB a kisgazdaságok egyszerűsített támogatására 

Magyarország esetében 891 euróval kalkulált. Ugyanakkor, ha a javaslat értelmében az első 

pilléres források összegét elosztjuk a közvetlen támogatásra jogosultak számával, majd 

vesszük a kapott összeg 15%-át, akkor elérjük az 1000 eurót. Ha 1000 euróval számolunk, 

akkor a támogatásban részesülő gazdaságok szignifikáns része kerül olyan helyzetbe, hogy a 

nagyobb támogatási összeg miatt inkább ezt az átalánytámogatást választja. Ezzel viszont 

egyrészt kizárja magát a többi közvetlen támogatásból, másrészt támogatási jogosultságai 

nem lesznek szabadon forgalmazhatók, csupán örökölhetők, ami hátráltatja a 

birtokkoncentrációt. Mivel a kisgazdaságok egyszerűsített támogatására a hétéves pénzügyi-

tervezési időszakban egy alkalommal, legkésőbb 2014. október 15-ig lehet bejelentkezni, 

kulcsfontosságú a gazdálkodók megfelelő tájékoztatása.  

Számítások szerint a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását a jelenleg közvetlen 

támogatásra jogosultak 39%-a, 69 ezer igénylő preferálja majd. Hozzájuk a támogatásra 

jogosult földterület alig több mint 3%-a, összesen 160 ezer hektár tartozik, ami így kikerül az 

alaptámogatás vetítési alapjából. E lépésnek köszönhetően az érintett gazdálkodói kör 32,6 

millió euróval (gazdaságonként átlagosan 470 euróval) több támogatáshoz juthat, vagyis 

közel kétszer annyi szubvenciót vehet fel, mint 2013-ban.  

 

5.4.6. Alaptámogatás 

 

Az alaptámogatás keretösszege minden tagországban annak függvényében változik, 

hogy a szabadon választható közvetlen támogatások közül melyeket alkalmazza, továbbá 

hogy a kötelező és szabadon választható jogcímek finanszírozására, valamint a nemzeti 

tartalékra a források mekkora hányadát különíti el. 

A kalkulációk szerint az összes első pilléres forrás 54%-át fordítaná az 

alaptámogatásra (ebből a nemzeti tartalék 3%-pontot tesz ki), ami éves szinten kb. 0,7 

milliárd eurót jelent. Amennyiben a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását 69 ezren 

igénylik, akkor hektáronként 140 euró körüli alaptámogatással számolhatunk (5.8. ábra). 
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5.8. ábra: Az első pilléres források lehetséges felosztása Magyarországon 
Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások 

Magyarországon a SAPS támogatás mellett a nemzeti kiegészítő támogatásokból, 

illetve a Tanács 73/2009/EK rendeletének (2009. január 19.) 68. cikke alapján a közvetlen 

támogatások keretéből elkülönített 10 százalékos forrásból elsősorban az állattartók és a 

kézimunka-igényes növénytermesztési ágazatok részesedtek 2011-ig. E források összesítve 

megközelítették a 180 millió eurót. A nemzeti kiegészítő támogatások összege a Koppenhágai 

Megállapodás értelmében 2011 és 2013 között fokozatosan nullára csökken (Popp et al., 

2004), így az ágazatok közötti differenciálás fenntartása végett a közvetlen támogatási 

keretből elkülöníthető, eddig csak kb. 60 százalékig kihasznált források teljes kihasználása 

szükséges. E keret terhére hirdették meg a tejtermelők speciális támogatását, a dohány- és a 

rizságazat, a húsmarha- és a juhtartás, továbbá a zöldség- és a gyümölcságazatok 

szerkezetátalakítási programjait, valamint a biztosítási díjak támogatását. E szubvenciók 

2012-től mintegy 130 millió euró forrást jelentenek ezeknek az ágazatoknak. A kieső 

támogatások egy részét a tejtermelésben ellensúlyozza a piaci helyzet normalizálódása, egy 

átmeneti jogcím13, valamint a még rendelkezésre álló nemzeti források. Egyes ágazatokban 

azonban csökkennek a támogatások. 

A 2011. évi status quo fenntartására a közvetlen támogatási források 10%-ának (kb. 

130 millió euró) termeléshez kötésén túl a nemzeti tartalék kínálna lehetőséget, ez azonban a 

tervezet értelmében legfeljebb 20,5 millió eurót tenne ki Magyarország esetében. Ezért 

célszerű felvetni, hogy a nemzeti tartalék ne csupán az alaptámogatás legfeljebb, hanem az 

első pilléres források 3 vagy akár 5%-a legyen, hiszen a támogatási jogosultságok 

névértékének megemelésére azon térségekben, ahol ezt a körülmények indokolják, egyébként 

rendkívül szűk lesz a mozgástér. 

 

 

5.4.7. Közvetlen kifizetések korlátozása 

 

                                                 
13

 A vidékfejlesztési miniszter 22/2012. (III. 9.) VM rendeletét a húsmarha- és a juhágazatokban nyújtott 

szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges 

támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról. 
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A javaslat értelmében a kifizetések igénylőnkénti korlátozása akkor lépne életbe, ha 

egy gazdaság zöld komponens nélkül számított közvetlen támogatásainak munkavállalók után 

fizetett bérekkel, valamint azok adó- és járulékterheivel csökkentett összege meghaladná a 

150 ezer eurót. Az MVH és az FADN adatbázisából kiindulva, amennyiben hektáronként 143 

euró alaptámogatással számolva a csökkentés a 760 hektárnál nagyobb területet használó 

vegyes profilú gazdaságok elenyésző hányadát, valamint az 1400 hektárnál nagyobb területet 

megművelő szántóföldi növénytermesztő gazdaságok egy részét érintené (5.4. táblázat).  

 

5.4. táblázat: A közvetlen kifizetések korlátozása által potenciálisan érintett  

gazdaságok száma Magyarországon 

 

Közvetlen 

kifizetések 

csökkentésének 

lépcsői  

Csökkentés mértéke 
Potenciálisan érintett 

gazdaságok  

Összes elvonás az 

érintett 

gazdaságoktól 

(EUR-tól) (%) (db) (mio EUR) 

150 000 20 209 1,44 

200 000 40 107 1,57 

250 000 70  61 1,82 

300 000 100  40 6,87 

Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások 

A rendelkezés a munkabérek megemelésére és a foglalkoztatás kifehérítésére 

ösztönöz, ezért az alsó korlát minden bizonnyal felfelé tolódik majd el. A számítások szerint a 

capping csupán 209 gazdaságot érintene és összesen 11,7 millió euró átcsoportosításával járna 

a második pillérbe. Reálisan ennél nyilván kisebb lesz a nagyobb gazdaságoktól elvont 

összeg. Ezt egyébként Magyarország az Európai Innovációs Partnerségen keretében 

elsősorban a termelékenységre és fenntarthatóságra fókuszáló innovációs projektek 

finanszírozására fordíthatná, nemzeti társfinanszírozás nélkül.  

 

 

5.4.8. A modellezési hatásvizsgálatok eredményei 

 

A jelenlegi, bizonytalan gazdasági környezetben nehéz olyan modellezési 

keretrendszert felállítani, amely a KAP kontextusaként 2014-2020 között elfogadható 

állapotok hű leképezése. Mivel a különböző árindexek hektikus ingadozásai erősítik a 

számítások bizonytalanságát, a közelmúlt eseményeit egyszeri sokknak vettük. 

Vizsgálatunkban a 300 forint/euró árfolyam által definiált gazdasági környezetben 

modellezték a közvetlen támogatások új rendszerének hatásait. E hatások a 2014-2020 közötti 

gazdasági évek mindegyikére közel azonosak, hiszen a gazdasági környezetet állandónak 

feltételezték.  

Ugyan a növénytermesztés kibocsátásának növekedése megtorpanhat a „zöldítés” 

miatt, az allokációs tendenciák azonban nem változnak: előreláthatóan folytatódik a kukorica 

és az olajosmagvak térnyerése a kalászos gabonafélék és a kisebb növénykultúrák rovására 

(5.5. táblázat), amely folyamat katalizátora egyértelműen a globális és európai piaci 

konstelláció (Potori, 2011; Popp és Potori, 2010). 

5.5. táblázat: Hatásvizsgálatok eredményei a növénytermesztésben 

Ágazat Vetésterület-index  Kibocsátás-index  
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Búza 0.98 0.98 

Kukorica 1.02 1.02 

Árpa 0.93 0.93 

Repce 1.02 1.02 

Napraforgó 0.99 0.99 

Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán a tesztüzemi rendszer adatai alapján készült számítások 

Az állattenyésztési ágazatok esetében az állatállomány változását modellezték eltérő 

gazdasági környezetben (5. 6. táblázat). Miként az leszűrhető, a korábbi tendenciák (Popp és 

Potori, 2009) középtávon többnyire folytatódnak az állattenyésztésben is. A közvetlen 

támogatásokból kizárt baromfiágazatok stagnálása vagy visszaesése egyértelműnek tűnik, 

kivéve a kacsahizlalást, ahol a termelés jövedelmezősége nőhet, így az ágazat mérsékelt 

fellendülésével lehet számolni. A direkt szubvencióban szintén nem részesíthető 

kocatartásban és sertéshizlalásban továbbra is lejtmenet valószínűsíthető, függetlenül a 

gazdasági környezettől és a támogatási struktúrától. A kérődző állatok tartását stabilizálhatja 

az új támogatási rendszer, így a kibocsátás szerény mértékben akár nőhet is. Noha a tervezett 

termeléshez kötött támogatások közvetlenül nem indukálhatnak növekedést, a marhahizlalás 

jövedelmezőségét mégis javíthatják.  

Összességében megállapítható, hogy a magyar mezőgazdaság főbb reálváltozóira, 

termelési szerkezetére a közvetlen támogatások javasolt átalakítása nem gyakorolna 

szignifikáns hatást. A változtatások elsősorban a jövedelemtömeget és a jövedelemeloszlást 

érintenék. A jövedelemtömeg a termelésből kikerülő földterületek miatt 3%-kal csökkenne, 

míg az SFS révén a legkisebb gazdaságokhoz évi 32,6 millió euró áramlana a többi 

gazdaságtól.  

5.6. táblázat: Hatásvizsgálatok eredményei az állattenyésztésben 

Ágazat Állomány-index  

Csirkehizlalás 1.00 

Pulykahizlalás 0.96 

Kacsahizlalás 1.05 

Libahizlalás 1.00 

Sertéshizlalás 0.95 

Kocatartás 0.97 

Húsmarhatartás 1.01 

Tejtermelés 1.00 

Juhtartás 1.02 

Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán a tesztüzemi rendszer adatai alapján készült számítások 

 

 

Nyilvánvaló, hogy a gazdálkodók számára a KAP átalakítása fontos, de nem egyedüli 

tényező, amely a jövőt alakítja. Mivel Magyarország nyitott gazdaság, a mezőgazdasági 

termelés jövedelmezőségére 2014-2020 között sokkal nagyobb hatással lehet – a hatékonyság 

javítása mellett – majd az olyan faktorok összjátéka, mint például a tőkeellátottság, a kőolaj 

világpiaci árának alakulása, a feltörekvő országok gazdaságának teljesítménye, a lokális 

időjárási szélsőségek gyakoribb előfordulása és a fontosabb exportőr országok nemzetközi 

kereskedelmet megrendítő reakciói, továbbá a valutaárfolyamok ingadozása vagy akár az 

indexkereskedők és makroista befektetők aktivitása a határidős árupiacokon. 
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5.5. Javasolt fontosabb piaci intézkedések 

 

Az egységes piacszervezésről szóló jogszabálytervezet (EC, 2011e) kevés olyan 

módosítást tartalmaz, amely piaci intézkedéseket, illetve ezekhez kapcsolódó támogatásokat 

érint. Új tartalmi elemként a borszőlő-telepítési jogok eltörlése és a cukortermelési kvóták 

2015. évi megszűntetése került a tervezetbe, jóllehet, az ágazati szereplők számára egyik lépés 

sem számít újdonságnak. A legjelentősebb változtatás a termelői szerveződésekre vonatkozó 

szabályozás. 

 

 

5.5.1. Intervenció 

 

A piaci intézkedések (intervenciós felvásárlás, magántárolás támogatása és export-

visszatérítés) kikerülnek az első pillérből, finanszírozásuk a jövőben egy 3,9 milliárd euró 

nagyságrendű ún. sürgősségi tartalékból történik majd. Intervenciós felvásárlásra felajánlható 

termények, illetve termékek lesznek  

 november 1. és május 31. között a búza, az árpa és a kukorica (referenciaár: 101,31 

euró/tonna);  

 április 1. és július 31. között a hántolatlan rizs (referenciaár: 150 euró/tonna);  

 március 1. és augusztus 31. között a vaj (referenciaár: 2463,9 euró/tonna) és a 

soványtejpor (referenciaár: 1698 euró/tonna);  

míg egész évben a friss vagy hűtött marha- és borjúhús (referenciaár: 2224 euró/tonna  

            R3 hasított test).  

A referenciaáron búzából legfeljebb 3 millió tonnát, soványtejporból 109 ezer tonnát, 

míg vajból a referenciaár legfeljebb 90%-ával egyenlő összegért 30 ezer tonnát lehet 

felvásárolni uniós szinten. Az e mennyiséget meghaladó felajánlások esetében – akárcsak az 

árpánál, a kukoricánál, a hántolatlan rizsnél, valamint a marha- és borjúhúsnál – tendert 

hirdetnek. Magántárolási támogatást többek között a fehér cukorra (a cukorkvóták 2015. 

szeptember 30-án esedékes eltörléséig, vagyis a termelés korlátozásának megszüntetéséig), a 

friss vagy hűtött marhahúsra, a vajra, a soványtejporra, a sertés-, kecske- és juhhúsra lehet 

majd adni14. (A soványtejpor piacán 2014-ig csak intervenciós felvásárlásra van lehetőség.) A 

sertéshús referenciaára 1509,39 euró/tonna (hasított test) marad (EC, 2011e).  

 

 

5.5.2. Rendkívüli intézkedések 

 

A tervezet értelmében az EB felhatalmazást kapna arra, hogy jogi aktusokat fogadjon 

el, amikor az árak jelentős emelkedése vagy csökkenése, illetve valamilyen más tényező egy 

adott ágazat belpiacán vagy akár külpiacán zavart okozhat. Amennyiben a piaci zavar 

kockázata fenyegető, az EB sürgősségi eljárás keretében haladéktalanul alkalmazandó 

intézkedéseket hozhat. 

Az EB rendkívüli támogatási intézkedéseket foganatosíthat az állatbetegségek 

terjedésének megakadályozása, továbbá a közegészségügyi, illetve az állat- és növény-

egészségügyi veszélyek miatt megrendült fogyasztói bizalom helyreállítása, a fogyasztói 

                                                 
14

 E termékek körébe tartozik még – a teljesség kedvéért – az olívaolaj és a lenrost, amelyek Magyarország 

esetében nem relevánsak. 
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bizalomvesztésből eredő súlyos piaci zavarok kezelése végett. Az EU ezen intézkedésekhez a 

tagállamokat terhelő kiadások 50%-áig (a húsmarha-, a tej-, a sertés-, valamint a juh- és 

kecskeágazat esetében a száj- és körömfájás elleni fellépéshez kapcsolódó kiadásaik 60%-áig) 

társfinanszírozást nyújt. Az EB a kellően indokolt, rendkívül sürgős egyedi ágazati problémák 

kezelése, megoldása érdekében azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat is elfogadhat.  

A rendkívüli intézkedések egyelőre a Tanács hatáskörébe tartoznak, az EB a 

beavatkozás gyorsítása miatt szeretné e lehetőséget magához ragadni. Sokan úgy vélik 

azonban, hogy ez nem szükséges, hiszen tanácsi ülést (agrárminiszterek) is össze lehet hívni 

néhány napon belül, amire egyébként volt is már példa. Megjegyzendő, hogy a 

rendelettervezet értelmében az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 

EB rendkívüli intézkedések hozatalára szóló felhatalmazását. 

 

 

5.5.3. Termelői szerveződések ösztönzése 

A termelői szerveződésekre vonatkozó szabályozási javaslat a termékpályák 

kiegyensúlyozottabb működését, ezen belül elsősorban a mezőgazdasági termelési struktúra 

javítását, valamint a mezőgazdasági termelők pozíciójának erősítését célozza. Az EB 

elképzeléseit a zöldség- és gyümölcságazatban, valamint az olívaágazatban már működő 

rendszer tapasztalataira alapozza, de figyelembe veszi a tejágazatra vonatkozóan, annak 

2008/2009. gazdasági évi válsága nyomán a közelmúltban hozott piacszabályozási 

döntéseket15. A termelői szerveződések (termelői szervezetek és ezek társulásai, valamint 

szakmaközi szervezetek) önszabályozó, koordináló, termelésszervező tevékenységét – annak 

előnyeit kihasználva – a mezőgazdaság egészére alkalmazható új piacszabályozó eszközként 

vezetnék be. A jogalkotók gondolatmenete alapján ettől egy-egy termék piacának 

stabilizálását, a szélsőséges áringadozások csökkenését, a piaci zavarok hatékonyabb 

kezelését, átláthatóbb kapcsolatrendszerek kialakítását lehet várni. Összegezve: a 

piacszabályozás az ágazati szereplők kezdeményezéseire épülhet16. 

A tervezetben foglaltak szerint az EB a jövőben fokozatosan kivonulna a 

termékpályákról, csupán a minimális biztonsági háló fenntartására törekszik és a működési 

kereteket adja meg. Ugyanakkor önálló határozathozatalra is felhatalmazást kapna, ami 

korlátozná a tagállamok intézkedési hatáskörét. 

Az EB három, különböző céllal, feladatkörrel és tagi összetétellel a mezőgazdaság 

bármely ágazatában, illetve vertikumában létrehozható szervezet szabályozásának alapjait 

fekteti le (5.9. ábra). A termelői csoportok tevékenységét a termelők önszervező, a 

foglalkoztatást és a vidék élhetőségét elősegítő tevékenységnek tekinti, amely jövedelmet, 

munkalehetőséget biztosít. A termelői szervezetek és azok társulásai, valamint a szakmaközi 

szervezetek szerepéről, működéséről és elismeréséről a piaci intézkedések (EC 2011e) között 

rendelkezik, míg ezek és a termelésszervezés közvetlen feladatait ellátó termelői csoportok 

támogatásának feltételeit a vidékfejlesztésről szóló tervezetben (EC 2011c) határozza meg.  

                                                 
15

 Ld. az Európai Parlament és a Tanács 261/2012/EU (2012. március 14.) rendeletét. 

16
 Mindezt Dacian Cioloş, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos a Future for Agriculture 2012 konferencián 

(Brüsszel, 2012. március 27.) külön kiemelte és hangsúlyozta: a jövőben nem Brüsszelben határoznak arról, 

hogy miből mennyit termeljenek és mennyi kerüljön a külpiacokra; nem lesznek centralizált döntések. 
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5.9. ábra: A termelői szerveződések struktúrája 
Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás 

A tagállamoknak 2014-től el kell ismerniük a termelői kezdeményezésre létrehozott 

termelői szervezeteket, illetve azok társulásait, amelyek célja többek között a kínálat 

koordinálása és koncentrálása, a termelői árak stabilizálása, a termelési költségek 

optimalizálása, a környezetvédelem, a hulladékkezelés vagy a fenntartható gazdálkodás 

elősegítése. 

Az egy-egy vertikumban tevékeny szervezetek vagy azok társulásai által életre hívott 

szakmaközi szervezetek – tagi összetételükből adódóan – a termékpályákon belüli magasabb 

szintű, vertikális együttműködést, piacszervezést, koordinációt segíthetik elő, illetve 

valósíthatják meg. A szakmaközi szervezetet, amely egy vagy több ágazat termékeinek 

előállításához, forgalmazásához és/vagy feldolgozásához kapcsolódó gazdasági 

tevékenységeket folytató piaci szereplők kezdeményezésére jött létre, kérelem alapján szintén 

el kell ismerni. A szakmaközi szervezet célja lehet többek között a termékforgalmazás 

koordinálásának javítása, az uniós szabályoknak megfelelő szerződésminták kidolgozása, a 

szerződéses árakra, mennyiségekre és a szerződések időtartamára vonatkozó statisztikák 

közzététele, a regionális vagy nemzeti piaci folyamatok elemzése, termelési eljárások 

fejlesztésének elősegítése, az eredetmegjelölés, minőségtanúsító védjegyek és földrajzi 

árujelzők alkalmazásának előmozdítása a fogyasztói tudatosság javítása érdekében stb.  

Amennyiben egy szakmaközi vagy termelői szervezet egy tagországban vagy egy 

gazdasági térségben a termelés, a kereskedelem vagy a feldolgozás kétharmadát (a zöldség- és 

gyümölcstermelői szervezetek esetében 60%-át) lefedi és a termelői szervezet esetében a 

termelők legalább fele tag, reprezentatívnak minősül. (A termelő fogalma előreláthatóan 

ágazatonként mást és mást takar majd.) A tagállam a reprezentatív szervezethez nem tartozó 

piaci szereplők számára korlátozott időre kötelezővé teheti a szervezeten belüli 

megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat, és előírhatja számukra a 

rendes tagok pénzügyi hozzájárulása részének vagy egészének befizetését17. Vagyis a 

                                                 
17

 Az EB tájékoztatása szerint hasonló rendelkezésre mindössze hat élő példa van az EU-ban. Például 

Franciaországban egy termelői szervezet termésbecslésre, vetőmaghasználatra, betakarítás ütemezésére, 

minimális minőségi követelményekre, csomagolásra és címkézésre, továbbá műtrágyahasználat korlátozására és 
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reprezentatív szervezeteket igen komoly jogosítványokkal ruházhatja fel. A reprezentatív 

szervezethez nem tartozó piaci szereplőkre kiterjesztett, szervezeten belüli megállapodások, 

döntések vagy összehangolt magatartások célja lehet többek között a termelési és piaci 

jelentéstétel, szerződésminták, uniós vagy nemzeti előírásoknál szigorúbb termelési, 

forgalmazási, környezetvédelmi szabályok, minőségi minimumkövetelmények, csomagolásra 

és kiszerelésre vonatkozó minimumszabályok kidolgozása stb.  

Az EB felhatalmazást kapna jogszabályok kidolgozására a termelői és szakmaközi 

szervezetek olyan tevékenységeinek ösztönzésére, amelyek elősegítik a kínálat piaci 

követelményekhez igazítását – kivétel ezek közül a feleslegek piacról történő kivonása. E 

tevékenységek irányulhatnak a minőség javítására, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás 

szervezettségének javítására, a piaci tendenciák értékeléséhez szükséges adatgyűjtés 

megkönnyítésére stb. Az intézkedések a vágott virágok kivételével az élő növényeket18, 

továbbá a sertés-, a baromfi-, a marha-, a juh- és a kecskehús-, valamint a tojástermelést 

érinthetik. 

A termelői és szakmaközi szervezetek azon tevékenységei, amelyek célja az EU 

működéséről szóló szerződés 39. cikkében foglaltak (mezőgazdaság termelékenységének 

javítása, termelők megfelelő életszínvonalának biztosítása, piacok stabilizálása stb.) 

megvalósítása, mentességet kaphatnak a szerződés versenyszabályozásra vonatkozó 101. 

cikkének 1. pontja alól. (A 101. cikk 1. pontja kimondja, hogy a belső piaccal 

összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, 

vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a 

tagországok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli 

verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.) E tevékenységek azonban nem 

vezethetnek megkülönböztetéshez, a piac felosztásához, szükségtelen torzításához vagy a 

verseny megszűnéséhez. A termelői és szakmaközi szervezetek nem rögzíthetik az árakat. 

Fontos aláhúzni, hogy kizárólag az EB jogosult megállapítani, hogy egy adott megállapodás, 

döntés vagy valamilyen összehangolt magatartás esetében indokolt-e a versenyszabályoktól 

eltérni vagy sem. 

A termelői szervezetek és társulásaik, illetve a szakmaközi szervezetek elismerése 

csak belépő a hatóságokkal való együttműködésre, az nem jelent automatikusan elérhető 

támogatást. A második pilléres forrásokból azonban az elismert termelői és szakmaközi 

szervezetek részére támogatás adható többek között a horizontális és vertikális 

együttműködésre (pl. az ellátási lánc rövidítése érdekében), új termékek és technológiák 

fejlesztésére, kísérleti projektekre stb., amennyiben ezek szerepelnek a tagállam 

vidékfejlesztési programjában (ld. EC 2011c, 36. cikk). 

 

 

5.5.4. Termelői szervezetek, termelői csoportok 

 

A zöldség- és gyümölcstermelői szervezetek esetében az EB a jövőben fokozottabban 

szeretné ellenőrizni a kifizetések hasznosulását. Ennek megfelelően a termelői szervezetek 

működését meghatározó operatív programok jóváhagyása nemzeti hatáskörből az EB 

hatáskörébe kerülhet át. A tagállamok jelenleg teljes szabadságot élveznek az operatív 

                                                                                                                                                         
maximális szermaradvány-értékere vonatkozó előírásait terjesztették ki a karfioltermelőkre. A pénzügyi 

hozzájárulás mértéke 4 euró/ezer darab, ebből 1,1 eurót kutatásra, a többi az intézkedések végrehajtására 

fordítják. Ugyancsak Franciaországban egy szakmaközi szervezet forgalmazási előírásait terjesztették ki a 

mogyoróhagyma-termelőkre. 

18 Élő fák és egyéb növények, hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint díszítőlombozat. 
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programok összeállítása és finanszírozása terén, a közösségi támogatás kifizetése az operatív 

program terveihez kapcsolódó kiadások alapján történik. Ezzel szemben a rendelettervezet 

értelmében az EB a jövőben a ráruházott jogkörök által szabályozhatja az operatív programok 

finanszírozására létrehozott működési alapok, a nemzeti keret és a nemzeti stratégia 

felépítését és tartalmát.  

Az új tervezési periódusban megváltoznak az operatív programok nemzeti 

támogatásának uniós forrásból történő visszatérítésének feltételei. A tagországok azon 

régióiban, ahol a termelői szerveződéseken keresztül értékesített zöldségek és gyümölcsök 

aránya különösen kicsi, az EB engedélyezheti a tagok és/vagy a termelői szervezet által a 

működési alapba befizetett összeg legfeljebb 80%-ával egyenlő nemzeti támogatás fizetését. 

A hatályos jogszabályok értelmében, ahol a termelői szervezetek a zöldség- és 

gyümölcstermés mennyiségének kevesebb, mint 15%-át értékesítik, továbbá ahol a zöldség- 

és gyümölcstermelés részesedése a mezőgazdasági termelésből legalább 15%, az EU ezt a 

támogatást a tagállam részére visszatérítheti. A működési alapok legfeljebb 80%-os 

támogathatósága a következő költségvetési periódusban sem változna, azonban az EB a 

jövőben meghatározhatja a nemzeti támogatások visszatérítésének maximális értékét, továbbá 

előírhat a nemzeti támogatás engedélyezésére vonatkozó intézkedéseket. Ezen túl az EU csak 

abban az esetben finanszírozná utólag a nemzeti támogatásokat, amennyiben a termelői 

szervezetek, a termelői szervezetek társulásai, illetve a termelői csoportok együttesen az 

összes zöldség- és gyümölcstermelés értékének kevesebb, mint 15%-át értékesítik.  

Az EB a jövőben a termelői szervezetek működésének a koordinálásával szeretné 

megvalósítani a hatékony piacszabályozást annak érdekében, hogy az EU a jelenleginél 

hatékonyabban és gyorsabban reagálhasson a zöldség- és a gyümölcságazatban jelentkező 

piaci zavarokra és válsághelyzetekre. Ennek megfelelően a közös piacszervezésről szóló 

rendelettervezet számos válságmegelőzésre és -kezelésre vonatkozó átruházott hatáskört 

tartalmaz. Így például a jövőben az EB szabályozhatja az intézkedések megválasztását, a 

piacról történő árukivonást, illetve a zöld szüretre és a be nem takarításra vonatkozó 

feltételeket.  

Az EB-nek az elkövetkező időszakban alapvetően két célja van a termelői 

csoportokkal kapcsolatban:  

a. Az alapvetően kisebb termelőket tömörítő termelői csoportok az ötéves átmeneti 

periódust követően életképes termelői szervezetekké alakuljanak, amelyek 

szervezettségükből és árualapjukból adódóan erősebb tárgyalási pozícióba kerülnek, 

ebből adódóan kedvezőbb feltételekkel tudnak érvényesülni a kiskereskedelemben.  

b. Az EU kulcsfontosságúnak ítéli meg a termelői csoportok szerepét a vidéki népesség 

helyben tartásában és jövedelmi helyzetének a javításában, ezért a termelői csoportok 

létrehozása prioritásként szerepel a vidékfejlesztési intézkedések között.  

A tagállamok jelenleg az előzetes (termelői csoportként történő) elismeréstől számítva 

öt éven keresztül az EU által utófinanszírozott nemzeti támogatást adhatnak a termelői 

csoportok létrejöttének ösztönzésére, illetve adminisztratív és beruházási költségeinek 

csökkentésére. A gyakorlatban a termelői csoportok ebből a támogatásból fedezik az EU felé 

teljesítendő adminisztrációs költségeiket, illetve ebből a forrásból finanszírozzák a 

beruházásaikat. A működési támogatás mértéke minden termelői csoport esetében a 

forgalmazott termékek értéke alapján kerül meghatározásra: az első és a második évben 10%, 

a harmadikban 8%, a negyedikben 6%, az ötödikben 4%. A beruházási támogatások esetén az 

EU legfeljebb a költségek 50%-át finanszírozza, bizonyos esetekben, így például 

biotermékeket előállító termelői csoportok esetén, illetve azokban a tagországokban, 
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amelyekben a termelői szervezetek a gyümölcs- és zöldségtermesztés kevesebb, mint 20%-át 

forgalmazzák, ez az arány elérheti a 60%-ot. Ugyanakkor az uniós támogatás maximális 

mértéke a termelői szervezetek által értékesített termelés értékének legfeljebb 4,1%-a lehet. 

Ez a keretszabályozás a jövőben sem változik, azonban az új céloknak megfelelően az 

új tervezési periódusban számos feltétellel bővül a termelői csoportok támogatása. Ennek 

megfelelően az EB a jelenleginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az öt éven keresztül 

finanszírozott csoportok támogatása megtérüljön, azaz a szerveződések az ötéves átmeneti 

periódusban mindent megtegyenek, hogy azt követően magasabb szerveződési szintre 

léphessenek, és termelői szervezetté alakuljanak. Ennek megfelelően a termelői csoportok 

elismerésének a tagállamok által elfogadott üzleti terv lesz a feltétele, amelynek 

megvalósítását a tagállamoknak ellenőrizniük kell. Az ötödik évben csak megvalósult üzleti 

terv esetén fizethető ki a támogatás a termelői csoportok részére.  

Az új szabályozás második hangsúlyos irányvonala a kistermelők kiemelt támogatása. 

Ennek megfelelően a jövőben csak a mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak (kkv) minősülő 

termelői csoportok lesznek támogathatók. A támogatás mértéke 1 millió euró értékesített 

termelés alatt a jelenlegi szabályozáshoz képest nem változik, e felett azonban megfeleződik: 

az első és a második évben 5%, a harmadikban 4%, a negyedikben 3%, az ötödikben 2%. A 

támogatás maximális összege 100 ezer euró lesz. Ez az intézkedés szintén azt hivatott 

ösztönözni, hogy a termelői csoportok a megalakulásukat követően a termelői együttműködés 

minél hatékonyabb szervezésében és a forgalom növekedésében legyenek érdekeltek és ezt 

követően, kilépve a vidékfejlesztés „keretei közül” egy adott méretet elérve, termelői 

szervezetekké alakuljanak. Szintén fontos eleme az új szabályozásnak, hogy míg jelenleg a 

termelői csoportok 100%-os támogatási intenzitás mellett a működési támogatás egy részét 

beruházásaik finanszírozására fordíthatják, addig az EMVA-ból társfinanszírozással 

megvalósítató támogatásokat a termelőknek egyénileg kell igényelniük. Bár ebből adódóan 

feltehetően szűkül az a termelői kör, amely hozzájuthat a beruházási forrásokhoz, ez az 

intézkedés is rámutat az EU azon szándékára, hogy a vidékfejlesztés keretein belül elsősorban 

a kisebb termelők és vállalkozások erősödjenek meg. Ezt mutatja azon beruházások köre is, 

amelyet támogat az EU:  

 az üzem összteljesítményét javító beruházások; 

 a feldolgozás fejlesztéséhez hozzájáruló beruházások; 

 az értékesítés fejlesztéséhez hozzájáruló beruházások; 

 a fejlesztéshez és korszerűsítéshez kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházások. 

 az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítéséhez hozzájáruló 

beruházások. 

 

 

5.5.5. Borszőlő telepítési jogok eltörlése 

 

A hatályos uniós jogszabályok tiltják a borszőlőfajták telepítését és átoltását. 

Borszőlőt telepíteni csak új telepítési joggal (ilyen pl. kísérletekre, oltványtermesztéshez, 

illetve saját fogyasztásra történő termeléshez adható) vagy újratelepítési joggal lehet. Az 

újratelepítési jog egy azonos nagyságú ültetvény kivágásával keletkezik. A termelő az 

újratelepítési jogát bármely, a tulajdonában lévő és szőlő telepítésére alkalmas területen 

felhasználhatja vagy átruházhatja. A bizonyos időn belül ki nem használt újratelepítési jogok 

az ún. nemzeti jogtartalékba kerülnek, ahonnan meghatározott ideig még kioszthatók és 

felhasználhatók. Ez biztosítja, hogy az újratelepítési jogok tagországi szinten nem vesznek el, 

és a szőlőtermesztési potenciál ellenőrizhető, illetve fenntartható legyen. (A közelmúltban 
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lezárult kivágási támogatási program keretében felszámolt szőlőültetvények után 

értelemszerűen nem keletkezett újratelepítési jog.) 

A borszőlő telepítésének tiltása és a hozzá kapcsolódó telepítési jogok rendszere 2015. 

december 31-ig marad érvényben uniós szinten, ám tagállami hatáskörben a szőlőtelepítések 

tiltása legkésőbb 2018. december 31-ig meghosszabbítható. A szőlőtelepítési tilalom 

megszüntetéséről még a 2008-ban bevezetett borreform rendelkezett. A szőlőtelepítési jogok 

eltörlésére a borpiaci egyensúly megteremtését követően azért került sor, mert a hatékonyabb 

termelőket korlátozta abban, hogy tevékenységüket bővítsék és versenyképességüket javítsák.  

A szőlőtelepítési jogok eltörlését követően az EU-ban bárki bárhol telepíthetne szőlőt. 

Ez a minőségi szabályozás lehetőségének végét jelenti: az újratelepítési jogok felhasználását 

ugyanis akár jobb minőséget, keresettebb fajtát termő ültetvény létesítéséhez köthette a 

tagállam. Az újratelepítési jogok eltörlése tehát inkább a tömegborok előállítóinak kedvez. 

Magyarországon jelenleg csak a termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területekre lehet 

borszőlőültetvényt telepíteni, és egyelőre nem tisztázott, hogy a jövőben nemzeti szabályozás 

keretében fenntartható lesz-e az eddig alkalmazott eljárás. Magyarország szempontjából a 

szőlőtelepítési jogok eltörlése azért sem kívánatos, mert könnyen versenyhátrányba kerülhet a 

tőkeerősebb szőlőtermelő tagországokkal szemben, aminek következménye a termelői 

jövedelmek visszaesése és a hazai szőlőterületek további csökkenése lehet. Magyarország 

ezért a telepítési jogok rendszerének fenntartása mellett foglalt állást. Ez azonban nem 

jelentené a szőlőterület befagyasztását a jelenlegi szinten, mivel a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsának adatai szerint a nemzeti jogtartalékban és a termelőknél meglevő újratelepítési 

jogok elegendőek a termelés esetleges növelését célzó szőlőtelepítésekhez. 

A szőlőtelepítési jogok eltörlését Magyarország mellett Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország, Portugália, Németország, Ausztria, Románia, Bulgária Luxemburg, Ciprus, 

Csehország, Szlovákia, Görögország és Szlovénia egyaránt ellenzi. Az EB a tagállamok 

tiltakozása miatt az újratelepítési jogok rendszerét felülvizsgáló magas szintű tanácsadó 

csoportot hozott létre, amelytől 2012 végéig vár megoldási javaslatot. 

 

 

5.5.6. Cukorkvóták megszüntetése 

 

Az EB a cukortermelési kvóták és a cukorrépa minimálárának eltörlését irányozza elő 

a 2014/2015. szezon végén. Noha erről már sokkal korábban, a cukorpiaci rendtartás 

megreformálásakor döntés született (IP/05/1473), a KAP átalakítása ismét felizzította a régi 

vitát. A lépéssel az EU legnagyobb cukortermelő tagországainak gazdálkodói és cukorgyártói 

sem értenek egyet, mivel a cukor világpiaci árának esetleges csökkenésekor aligha tudnak 

majd versenyezni a tengerentúlról importált nádcukorral19. Emellett többek között azzal 

érvelnek, hogy a piacszabályozás megszüntetése miatt erősödhet a belpiaci árak volatilitása és 

kiszámíthatatlanná válhat az EU cukorellátása. Magyarországon a cukorkvóta eltörlésének 

következményeként a cukorrépa-termelés további visszaesésével lehet számolni, ami egyrészt 

a gyengébb hatékonysággal, másrészt a kaposvári cukorgyár európai összevetésben kis 

kapacitásával magyarázható.  

Magyarországon a közelmúltban felmerült a cukorkvóta önellátási szintre, vagyis a 

jelenlegi 105 ezer tonnáról 280-300 ezer tonnára emelése (ld. pl. a VM Agrárgazdaságért 

                                                 
19

 Magyarország mellett a cukorkvóta fenntartása mellett érvel Franciaország, Németország Lengyelország, 

Belgium, Spanyolország, Litvánia, Finnország, Románia, Ausztria, Szlovákia, Görögország és Hollandia 

(Európai Cukorrépa Termesztők Nemzetközi Szövetsége, 2012).  
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felelős államtitkárságának 2011. november 15-i sajtóközleményét). Tudni kell, hogy  

Magyarországon a cukorpiaci rendtartás korábbi átalakításakor, 2006/2007-ben a 

répatermelők és a cukorgyárak között konszenzus alakult ki a cukorkvóta 50%-ának 

visszaadásáról. (Az EU jogszabályok szerint azon tagországokban, amelyekben a cukorkvóta 

legalább felét visszaadták, a répatermelők termeléshez kötött támogatásban részesülnek öt 

éven keresztül.) Mivel azonban a Mátra Cukor Zrt. saját cukorkvótájának kitöltéséhez 2008 

márciusában nem tudta megkötni a termeltetési szerződéseket, a cukorgyártók végül a kvóta 

75%-áról mondtak le. Ebben a piaci szereplők anyagi érdekeltsége is szerepet játszott, 

ugyanis az EB a cukorkvóta visszaadásának erőteljesebb ösztönzése érdekében a 

répatermelőknek a 2008/2009. gazdasági évtől kiegészítő támogatás nyújtásáról is 

rendelkezett (IP/07/1401).  

Erősen kétséges tehát, hogy Magyarország cukorkvótájának megháromszorozása uniós 

szinten politikai támogatást nyerne, ugyanis azon túl, hogy a kvóták visszaadását jelentős 

összeggel támogatta az EU (pontosabban a cukor magas árán keresztül maguk a fogyasztók), 

a reform keretében engedélyezett pótlólagos kvóták megszerzéséért a cukoripar szereplői igen 

magas árat fizettek. 

Magyarország cukorönellátásához évi 2 millió tonna cukorrépát kellene feldolgozni. A 

kaposvári cukorgyár kapacitása napi 7-8 ezer tonna, így tehát – 100 napos 

kampányidőszakkal számolva – további napi 12-13 ezer tonna kapacitásra lenne szükség. 

Cukoripari szakemberek véleménye szerint Kaposvár kedvező feltételek mellett legfeljebb 

150 ezer tonna cukor előállítására lenne képes (ez 50%-os önellátottságot jelentene) és az 

alapanyagot is legfeljebb ekkora mennyiséghez lehetne optimálisan biztosítani. Még egy 

üzemnek kellene tehát épülnie, ennek költsége azonban a szükséges infrastrukturális 

beruházások nélkül is elérné a 60 milliárd forintot.  

A hazai cukortermelés önellátási szintre emeléséhez persze nem csak egy új cukorgyár 

létesítésére lenne szükség, hanem a répatermelés műszaki feltételeinek fejlesztésére, 

elsősorban betakarítógépek beszerzésére is. Ez becsléseink szerint mintegy 33 millió euró (kb. 

10 milliárd forint) forrást igényelne. Ráadásul az ágazat jövedelmezőségének biztosításához 

elengedhetetlen a hozamok stabilizálása, ami az inputok felhasználásának növelésén túl csak 

öntözéssel érhető el. Ilyen nagyságrendű beruházáshoz csak a hosszabb távon kiszámítható 

piaci és szabályozási környezet adhatna ösztönzést. Ehhez azonban a kvótaszabályozás, a 

minimálár és a piacvédelem fenntartása csupán 2020-ig nem elegendő. 

 

 

5.5.7. Tejkvóták megszüntetése 

 

A tejkvóták hatályát az EB még 2003-ban, a KAP Franz Fischler mezőgazdasági 

biztos nevével fémjelzett reformja keretében hosszabbította meg 2015. március 31-ig. A 2003. 

évi reform 2008-ban végrehajtott felülvizsgálata (Health Check) során döntöttek a tejkvóták 

fokozatos emeléséről azok kivezetése előtt. Első lépésként, tekintettel a tejpiaci helyzetre, a 

termelői és fogyasztói árak szárnyalására, 2008. április 1-jén az EU valamennyi 

tagországában 2 százalékkal növelték a büntetés nélkül előállítható tej mennyiségét. Ezt 

követően 2009. április 1. és 2014. március 31. között, öt lépcsőben, évi 1%-kal emelik a 

tejkvótát 26 tagországban, míg Olaszországban 2009. április 1-jén egyszeri 5%-os 

kvótaemelést hajtottak végre. 

A nemzeti kvóta túllépéséért a tagállam büntető illetéket fizet, amelynek összege már 

néhány százalékos túltermelés esetén is jelentős lehet egy-egy kvótaévben. A nemzeti kvótát 

jellemzően Hollandia, Dánia, Ausztria, Ciprus és Luxemburg lépi túl, míg a kvóta 
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kihasználtsága közel teljesnek mondható Lengyelországban, Franciaországban, 

Németországban, Belgiumban és Írországban (5.10. ábra). A többi tagország tejtermelése 

jelentősen elmarad a megállapított limittől, így ezekben a kvótarendszer elvileg már nem 

korlátozza a termelést20. A nemzeti kvótát túllépő tagországok többlettermelésük zömét a 

kvótát ki nem használó tagországokban vezetik le, rendszerint nyomott áron. A kvótaemelés 

felfüggesztésére, valamint a kvóták újraosztására azonban 2012-ben, mindössze két évvel az 

utolsó kvótaemelés és három évvel a kvóta megszüntetése előtt nincs esély. 

A termelési korlátok felszámolása előreláthatóan főleg az észak-nyugati 

tagországoknak kedvez. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az alaptámogatás hektáronkénti 

összegének tagországi, illetve régiós szinten legkésőbb 2019. január 1-jéig végrehajtott 

kiegyenlítése nyomán a kedvezőtlen adottságú területeken várhatóan ezekben a 

tagországokban is visszaszorul a tejtermelés. 

Legfontosabb exportpiacunkon, Olaszországban a 2009. évi (egyszeri) 5%-os 

kvótaemelés hatására a tejtermelés 2011-től érezhetően növekedésnek indult. Ennek nyomán 

egyrészt csökken az ország nyerstej-behozatala, másrészt éleződik a verseny az olasz 

 

 

                                                 
20

 Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a gyakorlatban komoly befektető nagyobb mennyiségű kvótát csak sok 

kistermelőtől tudna összevásárolni, ami bonyolult és költséges vállalkozás.    
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5.10. ábra: A tejkvóták kihasználtsága az EU-tagországokban  

(2010/2011. kvótaév) 
Forrás: Európai Bizottság 

 

piacra szállítók között, amit csak fokoz, hogy a szövetkezeti tulajdonú, francia Lactalis 

megszerezte az olasz Parmalat részvényeinek 83,3%-át21, amelynek a francia tulajdonosok is 

szállíthatnak tejet. Magyarországon a környező országok tejtermelésének előrelátható 

növekedésével párhuzamosan a nyerstejexport visszaesése valószínűsíthető. A belföldi piacon 

rekedt nyerstej egyre nagyobb nyomást gyakorol(hat) a hazai termelői árakra, ami felgyorsítja 

a tejtermelés elmúlt években tapasztalt csökkenésének ütemét. 

A tejvertikumnak időben fel kell készülnie a változásokra. A tejtermékek fogyasztása 

hosszabb távon előreláthatóan sem Magyarországon, sem az EU-ban nem csökken22, így a 

vertikum jövőjét tekintve alapvető kérdés, hogy a hazai tejipar képes-e őrizni, esetleg javítani 

tudja-e pozícióit vagy sem. A legsürgetőbb teendő a tejtermelés és -feldolgozás 

hatékonyságának, versenyképességének javítása, hogy az képes legyen akár a teljes hazai 

tejtermelést felvenni. Ösztönözni kell a piaci szereplőket termelői szervezetek, illetve azok 

társulásai, valamint szakmaközi szervezetek létrehozására, amelyek működésükkel 

átláthatóbbá tehetik a termékpályát, megszilárdíthatják a szerződéses kapcsolatokat, 

kiszámíthatóbbá tehetik a termelési viszonyokat és lökést adhatnak a fejlesztéseknek. 

 

 

5.6.Vidékfejlesztés 2000-2014 között 

                                                 
21

 Az EB 2011 júniusában adta áldását a Lactalis és a Parmalat frigyére. Így az évi mintegy 14 milliárd liter tejet 

felvásárló Lactalis cégcsoport világelső lett a tejtermékek piacán. 

22 Egészen pontosan az EU átlagában hosszabb távon a sajt, a teljes- és a soványtejpor fogyasztásának 

növekedése valószínűsíthető, míg a vajé várhatóan kismértékben visszaesik (DG Agriculture and Rural 

Development, 2011b).  
. 
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A mezőgazdaság versenyképességének javítása, a természeti erőforrásokkal való 

fenntartható gazdálkodás és a közjavak előállítása mellett a vidéki életminőség emelése, a 

népesség megtartása jelentik a vidékfejlesztés legfontosabb területeit. A kiegyenlített területi 

fejlődés érdekében a jövőben várhatóan nagyobb hangsúlyt kapnak az „elhelyezkedés-alapú” 

megközelítések, amelyek az együttműködésre építve kívánják kiaknázni az endogén fejlődés 

lehetőségét (Flament, 2011). Ennek legfontosabb feltétele a különböző szinteken jelentkező 

kompetenciák megfelelő felmérése és döntéshozatali érvényesítése. Ez különösen igaz a 

LEADER és a komplex beavatkozások esetén (Zawalińska, 2011). 

Az EB javaslatának (EC, 2011c) hátteréül szolgáló hatástanulmány (EC, 2011b) és 

annak mellékletei (EC, 2011f) a lehetséges következmények bemutatására a KAP átfogó 

szakpolitikai célkitűzéseit eltérő hangsúllyal kezelő és más-más lehetőségeket felvázoló 

szakpolitikai forgatókönyveket is megvizsgáltak, így nem zárható ki, hogy a végső 

szabályozás az egyes forgatókönyvek részelemeiből alakul ki. A lefolytatott hatásvizsgálatok, 

valamint munkacsoporti megbeszélések alapján az „integráció” forgatókönyvben foglaltak 

érvényesülése tűnik a legvalószínűbbnek23 a vidékfejlesztésben24.  

Az „integráció” forgatókönyv a célirányosabb és „zöldebb” közvetlen kifizetések 

mellett, a korábbinál komplexebb megközelítésű vidékfejlesztéssel kívánja az 

agrárgazdaságot és a vidéki területeket fenntartható fejlődési pályára állítani. A hatékonyabb 

működtetés követelménye mellett, ugyanakkor a vidékfejlesztés forrásait reálértelemben 

befagyasztanák, a tagállamok közötti elosztásban viszont nagyobb szerephez jutnak a 

vidékfejlesztési célkitűzésekhez és prioritásokhoz igazodó objektív kritériumok25. A 

forgatókönyv elfogadásával a vidékpolitika az EU 2020 stratégiájához illeszkedik, valamint 

szorosabb koordináció valósul meg a vidékfejlesztési célkitűzések megvalósulásához is 

hozzájáruló EMVA-n kívüli alapok beavatkozásaival. Az innováció érvényesítését 

„Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság” elnevezésű Európai Innovációs 

Partnerségi hálózat segítheti. Hangsúlyt kapnak a környezet védelméhez és az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez kapcsolódó szolgáltatások is. Végül olyan kockázatkezelési 

eszközök is bevezetését kezdeményezik, mint a „Globális Mezőgazdasági Kockázatkezelési 

Alap”, amely az EU Szolidaritási Alaphoz hasonló elven működne. 

Az integráció forgatókönyv vidékfejlesztési intézkedéseinek gazdasági hatásai 

tekintetében az innovációs tevékenységek és a szélesebb körű együttműködések gyorsabb 

terjedése, valamint ezzel párhuzamosan az élelmiszerellátási láncok hatékonyságának 

növekedése várható. Az együttműködés ismert formáin túl új lehetőségeket a szakmaközi 

szervezetek, valamint a szerződéseken alapuló, akár határokon is átnyúló együttműködési 

formák támogatási lehetősége teremt. A vidékfejlesztési programok hatékonyabb 

megvalósulását az ex-ante értékelések eredményeinek érvényesítése, valamint a 

teljesítménytartalék elkülönítése is ösztönzi. A helyi gazdasági-társadalmi szükségletekhez 

történő igazodást az alulról jövő kezdeményezések felkarolása, LEADER „kezdőcsomagok” 

                                                 
23

 A másik két forgatókönyv jelentősebb változásokat eredményeznének, amely politikailag nem tekinthető 

valószínűnek. 

24
 Kijelenthető, hogy a szakpolitika folytonosságát a „kiigazítás” forgatókönyv képviselné. Végrehajtása 

érezhető javulást eredményezne a mezőgazdasági termelés versenyképessége, illetve a környezeti teljesítmény 

terén. Ugyanakkor kétséges, hogy a fundamentális változásoktól mentes megközelítés elfogadható választ adhat-

e a jelenlegi és a várható kihívásokra. A „hangsúlyváltás” forgatókönyv ezzel szemben a beavatkozásokat a 

környezet védelmére és a klímaváltozás területére szűkítené le, viszont a kiegyenlített területi fejlődést szolgáló 

vidékfejlesztést más szakpolitikák fennhatósága alá vonná. 

25
 Erre a későbbiekben konkrét példát is hozunk. 
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bevezetése, valamint a különböző alapokból származó források kombinálásának lehetősége 

segíti.  

A javaslat kiemelten foglalkozik az egyszerűsítés kérdéseivel is. Ennek keretében a 

pillérek irányítási és ellenőrzési előírásainak egymáshoz igazítása és harmonizálása is 

megtörténik. A vidékfejlesztésben az egyszerűsítést szolgálja továbbá a tárgyi beruházások, 

az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások külön intézkedéscsomagba sorolása. A 

végrehajtás a monitoring és értékelés közös mutatórendszerének kialakításával 

egyszerűsödhet. 

 

5.6.1. Elosztási szempontok 

 

Az agrárgazdaság európai modelljében a többfunkciós mezőgazdaság és a vidék az 

élelmiszer-termelés mellett ökológiai-környezeti, valamint társadalmi-, gazdasági-, szociális-, 

illetve kulturális funkciókat is betölt. A vidékfejlesztés keretében a versenyképesség javítását 

szolgáló támogatások a beruházásokon, a környezeti állapot fenntartását, javítását elősegítő 

támogatások a közjavak előállítása során felhasznált többletmunkaerőn keresztül, míg a 

vidéki életminőség javítására irányuló támogatások a fogyasztás bővülésével idéznek elő 

multiplikátorhatásokat. A vidékfejlesztési támogatások jelenlegi, tengelyenkénti elosztási 

rendszere korántsem hatékony, és a támogatások egy része – a közvetlen kifizetésekhez 

hasonlóan – a vidéki térségeken kívül fejt ki jelentős hatást, „elszivárog”: 

 A mezőgazdasági beruházások haszna az input és output oldalon is jelentkezik 

(Viaggia et al., 2011a). A hatás mérséklésére a támogatások beruházástól 

„függetlenített”, az üzem munkaerő-ellátottságán, a specializáció mértékén, illetve az 

üzemvezetői várakozásokon alapuló üzemspecifikus kifizetésekké alakítandók. 

(Viaggia et al., 2011b)  

 A környezeti állapot javításához az üzemi szintű támogatások nem megfelelőek, mivel 

a környezeti állapot megőrzéséhez, a biodiverzitás fokozásához viszonylag nagyobb 

kiterjedésű területeken elvégzett komplex beavatkozások támogatása szükséges. 

(Mouysset et al., 2012). 

 Psaltopoulos et al. (2011) a támogatások hatásait a helyi gazdaság 

kapcsolatrendszerére vezetik vissza és megállapítják, hogy a vidéki területek 

veszteségeket szenvedtek el a városi területekkel összehasonlítva. 

A vidékfejlesztésben továbbra is érvényes összefüggés, hogy a központi gazdasági 

térségek megközelíthetősége a gazdasági teljesítmény meghatározó tényezője és feltétele. A 

gazdasági aktivitás színvonala alacsonyabb a külsőbb, periférikus térségekben26, mint a 

központi városi térségekben. A munkanélküliségi mutatók – különösen a tartós 

munkanélküliség – tekintetében főleg távoli, periférikus helyzetű vidéki térségek mutatnak 

jellemzően magasabb értékeket (McQuaid and Gregg, 2006). Eupen et al. (2012) a vidéki 

térségek új típusú lehatárolásánál a területi jövedelmeket, a megközelíthetőséget és a 

természeti értékeket veszik figyelembe. A területi fejlődést e változások határozzák meg. 

Michalek és Zarnekow (2012) szerint a jövedelmek, az elérhetőség, a környezetminőség, 

valamint a népesség aktivitása által befolyásolt migráció alapján kialakított komplex 

vidékfejlesztési index is jelentős területi különbségekre, azok folyamatos növekedésére, a 

vidéki területek kiegyensúlyozott területi fejlesztésének szükségességére hívja fel a figyelmet. 

A vidékfejlesztési támogatások tagállamok közötti elosztását ezért objektív 

követelményrendszer alkalmazásával indokolt megoldani. 

                                                 
26

 A külső perifériák mellett „árnyékhelyzetben lévő” belső periférikus területek is léteznek.  
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A támogatások tagállami felosztásának paradoxona, hogy a támogatások 

hatékonyságának növelése mellett a tagállamok közül a nettó befizetők hozzájárulásuk 

csökkentésében, míg a kifizetésekből nagyobb arányban részesülők a támogatási szintjük 

további növelésében érdekeltek (O'Driscoll, 2011). A tagállami befizetési arányok szerint 

három csoport különíthető el: a nettó befizetőké27, a kiegyenlített arányban28, valamint a 

befizetett összegnél jóval nagyobb kifizetésben részesülőké29. A gazdasági fejlettség 

különbségei alapján is azonosíthatóak az egyes tagállami csoportok. A déli tagállamok 

elsősorban a közvetlen kifizetések növelésével, míg az új tagállamok többsége inkább a 

vidékfejlesztés, mint szektorális politika részeként a strukturális átalakulás erősítésével jutna 

nagyobb forrásokhoz. Az Egyesült Királyság vezetésével több tagállam – például Hollandia, 

Svédország – is a vidékfejlesztés radikális reformját szorgalmazta. Franciaország és 

Németország viszont csak a kisebb „kiigazítások” mellett foglalt állást. 

 

 

5.6.2. Magyarországi elképzelések 

 

Magyarország vidékfejlesztési politikája – a KAP javasolt vidékfejlesztési 

prioritásait30 elfogadva – a mezőgazdaság élelmiszertermelő funkcióját továbbra is 

elsődlegesnek tekinti, mivel az semmi mással sem helyettesíthető. Az elmúlt időszak 

tapasztalatait összegezve (Hungarikum Konzorcium, 2010; VM, 2011a) elmondható, hogy az 

ÚMVP a vidéki gazdaság, a környezet és a társadalom számára fejlesztési lehetőséget 

teremtett, közösségi kezdeményezéseket indukált, anyagiakban és szellemiekben egyaránt 

megmozgatta a vidéket. Ugyanakkor a program inkább a tüneteket enyhítő, és nem pedig a 

kreatív megoldásokat kereső fejlesztéseket ösztönözte. A környezet és a vidék állapotának 

javításában a környezeti hozzáadott érték növelése kevésbé volt jellemző, azt elsősorban a 

források egyszerű lehívásának igénye motiválta. A vidéki térségeket inkább szociális 

kényszerek és az alapvető infrastrukturális szükségletek, mintsem a vállalkozás-fejlesztés 

igénye vezérelték. A LEADER-ben a helyi döntési lehetőségek korlátozottak. Az ÚMVP 

hatásait tengelyenként értékelve: 

 Az I. tengely (a mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása) 

támogatásai a mezőgazdasági alapanyag-termelés beruházásaira összpontosultak, így 

kevés lehetőség maradt a feldolgozás, illetve a piacra jutás segítésére. A technológia 

fejlesztése inkább a munkaerőigény csökkenését eredményezte, és a humán 

erőforrások minőségi paraméterei sem javultak számottevően.  

 A II. tengely (a környezet és a vidék fejlesztése) intézkedései (leginkább az AKG, a 

NATURA 2000, illetve az erdőtelepítések) a termelés fenntartása mellett teremtettek a 

gazdálkodók, valamint a mezőgazdaságban, erdészetben dolgozók számára legfeljebb 

kiegészítő munkalehetőséget. 

 A III. tengelyben (a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása) az 

alacsony abszorpciós kapacitást figyelembe véve inkább a szociális ellátásokat, 

alapszolgáltatásokat érintő fejlesztések valósultak meg. 

 A IV. tengely (LEADER) eredménye, hogy a vidéki térségeket lefedő, a települési 

önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködésén alapuló helyi 

                                                 
27

 Belgium, Hollandia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Németország, Svédország, Málta, Olaszország, Ciprus. 
28

 Dánia, Franciaország, Ausztria, Finnország, Szlovénia. 
29

 Portugália, Spanyolország, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Írország, Románia, Észtország, 

Görögország, Magyarország, Bulgária, Lettország, Litvánia. 
30

 A mezőgazdaság versenyképessége; természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás; vidéki térségek 

kiegyensúlyozott területi fejlesztése. 
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irányítási rendszer alakult ki, de a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (például 

szegények, romák) a döntési folyamatban alulreprezentáltak. 

A vidékfejlesztésben továbbra is kihívás maradt a hozzáadott érték és a 

munkahelyteremtés egyidejű növelése, valamint az ezt megalapozó innovatív ötletekre, 

elképzelésekre épülő vállalkozás- és gazdaságfejlesztés és az ezeket keretbe foglaló 

együttműködések kialakítása.  

A növekedés hajtóerejét – az EU 2020 „intelligens, fenntartható és inkluzív” 

középtávú növekedési stratégiájához illeszkedve – az új kihívásokra is választ adó innovatív 

megoldások és az alkalmazásukhoz szükséges jól képzett munkaerő, valamint a 

munkahelyteremtésből és a társadalmi jólét növekedéséből származó életszínvonal 

emelkedése fokozza (EC, 2010). A beavatkozási területek fejlesztési szükségletei alapján a 

következők tekintetében szükséges döntést hozni, hogy meg lehessen határozni a 

vidékfejlesztés jövőbeli irányvonalát: 

 Gazdaságszerkezet, üzemstruktúra. Az életképes gazdaságok megerősítése, a 

szerkezetátalakítás, a diverzifikáció növeli a gazdaságok túlélési esélyeit, jövedelmet 

és megélhetést biztosít. A fejlesztések kedvezményezettjeinek meghatározásakor az 

üzemméret kapcsán mérlegelni kell a specializációból, mérethatékonyságból, 

tőkeellátottságból és a foglalkoztatási szerepből eredő különbségeket. 

 Ágazati preferencia, hozzáadott érték, piacra jutás. Alacsony foglalkoztatási szint és 

hozzáadott érték helyett az élőmunka-igényes, magas hozzáadott értéket tartalmazó 

élelmiszerek előállítása támogatandó megalapozott piaci lehetőségek megléte esetén. 

 Együttműködés. A piaci folyamatok elengedhetetlenné teszik az együttműködést, 

amelynek érdekében a termelők közötti (horizontális), valamint az élelmiszerlánc 

szereplői közötti (vertikális) integráció módjának kiválasztása és területi szintjének 

lehatárolása szükséges. A termelői összefogás a tranzakciós költségek csökkentéséhez 

és a piaci alkuerő növeléséhez is hozzájárul, a piacra jutást is segíti, valamint növeli a 

transzparenciát. 

 Kockázatkezelés. A mezőgazdasági beruházások megtérülése, a termelők 

jövedelemstabilitása az agrárkockázat-kezelés új alapokra helyezését, a kárenyhítés 

jelentős kibővítését igényli
31

. A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények káros 

következményeinek elhárítására szolgáló intézkedések alkalmazása mellett elsősorban 

a termésbiztonságot veszélyeztető elemi károk (például aszály, felhőszakadáskár, 

fagykár) díjtámogatott biztosítási rendszerének bevezetésével, illetve a későbbiekben a 

jövedelembiztosítás (ún. csoportkockázati biztosítás) feltételeinek megteremtésével 

bővítendő. 

 A vidékfejlesztés szociális szerepvállalása. A szociális szerepvállalás növelése, a 

vidéki szegénység mérséklése biztonsági hálóként is szolgál. A munka világába 

visszavezető, helyi erőforrásokra épülő célprogramokhoz közmunka, szociális 

földprogram és szövetkezetek kialakítása is szükséges. 

Lemaradásunk mérsékléséhez kiemelt feladat a hozzáadott-értéket teremtő fejlesztések 

növelése, amelynek érdekében a következő beavatkozási területek azonosíthatók: 

 A mezőgazdaság versenyképességének javítása a helyi, a hazai, az uniós és a 

világpiacon egyaránt. A minőségi termékek, biztonságos élelmiszerek-előállítása, a 

környezetvédelmi és állatjóléti előírások betartása mellett fontos a mezőgazdasági 

                                                 
31

 Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy megfelelő megelőző intézkedések nélkül az állami intervenció 

szükségessége, hatékonysága megkérdőjelezhető. 
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termelés hatékonyságának javítása, a szükséges beruházások biztosítása. Növelni 

indokolt a feldolgozottság és a megújuló energiatermelés szintjét, innovatív 

fejlesztések útján ösztönözni az új termékek piaci megjelenését, illetve a meglévők 

továbbfejlesztését, korszerűsítését. Ehhez kapcsolódik a szerkezetátalakítás 

ösztönzése, ami a meglévő gazdaságok korszerűsítésével, életképes gazdaságok, 

mezőgazdasági vállalkozások számának növelésével, a termékek és tevékenységek 

diverzifikációjának elősegítésével érhető el. Ezzel kapcsolatban kiemelt feladat a 

mezőgazdasági termelést és a gazdaságok életképességét javító, egyben a természeti 

erőforrások fenntartható használatát elősegítő birtokrendezés. A termelők piaci 

alkuerejének növeléséhez a termelői együttműködés és összefogás erősítése, a piacra 

jutás segítése (pl. helyi piacok fejlesztése), valamint a marketing tevékenység egyaránt 

szükséges.  

 A vidéki környezet egészére kiterjedő, a környezeti elemek állapotát védő hatékony 

természeti erőforrás-gazdálkodás elengedhetetlen az ökoszisztéma-szolgáltatások 

biztosításához. A megújuló energiaforrások fokozott hasznosítása mellett az 

üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, valamint a szénmegkötés 

együttesen hozzájárulnak az éghajlatváltozás ütemének mérsékeléséhez. Az ésszerű 

földhasznosítás pedig az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást segíti elő. A 

támogatások elsődlegesen többlet környezeti közjavak előállítására és a klímaváltozás 

hatásainak csökkentésére irányulhatnak. A környezeti szempontok esetében 

figyelembe kell venni az ökoszisztéma fenntarthatóságát, a biodiverzitás megőrzését 

és a vízgazdálkodási célok érvényesülését. 

 A vidék gazdaságának bővítése a helyi erőforrásokra alapozott, sokszínű helyi 

élelmiszertermelés és a feldolgozottság fokának növelése mellett munkahelyek 

megőrzésével és újak teremtésével (pl. „zöldfoglalkoztatás”), továbbá az alap- és 

közösségi szolgáltatások, illetve infrastruktúrák megerősítésével, vonzásközpontok 

bővítésével és fejlesztésével érhető el. A sikeres helyi fejlesztések fellendítésének 

alapja az értékmegőrző, aktív, innovatív és jól működő vidéki közösségek kialakítása, 

működése, amely a LEADER elvek32 következetes érvényesítésével érhető el. A vidéki 

településen növelni kell a vidéki közösségek önszervező képességét. A legalacsonyabb 

jövedelmű vidéki háztartások részére segélyprogramok beindítása, az önellátás 

bővítése, a munka világába visszavezető aktív eszközök alkalmazása nélkülözhetetlen. 

A vidékfejlesztésre rendelkezésre álló források célorientált és koncentrált 

felhasználását, továbbá a vidékfejlesztési, a regionális és a kohéziós támogatási rendszerek 

összehangolását a közpénzek hatékony felhasználásának igénye indokolja. A vidékfejlesztés 

színvonalának emelése olyan beavatkozásokat igényel, amelyek a természeti és termelési 

erőforrások optimális kihasználását, a fenntarthatóságot és a társadalmi kohéziót egyidejűleg 

erősítik. A szinergikus hatások érvényesítésével kiegyensúlyozottabb területi fejlődés érhető 

el. A területi és az ágazati szempontok figyelembevételével komplex és kiemelt programok 

indítására van szükség.  

További beavatkozási terület a humán és intézményi feltételek javítását megalapozó 

kapacitásépítés (pl. a fiatal agrárvállalkozók pályakezdésének elősegítése), a felkészültséget 

javító szakképzés és tanácsadás. Az innovációt katalizáló környezet, termelési, pénzügyi, 

tudományos és technikai igazgatási módszerek, technológiák intézményi információs és 

értékelési rendszerek (pl. távérzékelés) széleskörű alkalmazása, közszolgálatba állítása mind 

                                                 
32

 Integrált megközelítés, partnerség, területalapú megközelítés, hálózatépítés, együttműködés, alulról jövő 

kezdeményezések támogatása. 
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az eredményes fejlesztések hátterét biztosítják. A programozás és végrehajtás esetén a 

beavatkozás a bürokrácia egyszerűsítésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére, az 

átláthatóság javítására irányul. 

A vidékfejlesztési támogatások a fejlesztések legfontosabb forrásai maradnak a 

következő évtizedben is. A fejlesztési támogatások lehívása azonban elmarad a 

várakozásoktól, különösen az állattartók részéről, hiszen az akut tőkehiány, a drága hitelek, a 

piaci körülmények és kilátások, továbbá a támogatások feltételeként előírt termelési 

kötelezettség sokéves fenntartása a szereplők döntő többségét nem serkenti modernizációra. 

A társadalmi elvárás és a reális cél egyértelmű: az adott világgazdasági feltételek, a 

KAP szabályai, illetve a nemzeti keretek között agrárerőforrásainkat a lehető 

legnagyobb mértékben a GDP növelése és a foglalkoztatás (a megélhetés) szolgálatába 

állítani. Enélkül az agrárszereplők (értelmiség, gazdálkodók, feldolgozók) is úgy ítélik 

meg, hogy a magyar agrárgazdaság továbbra is strukturális feszültségekkel és gyenge 

versenyképességgel lesz jellemezhető. Így alapvető fontosságú az élelmezés-, energia- 

és környezet-biztonság érdekében a természeti és humán erőforrásaink magasabb 

szintű kihasználására építő stratégia megvalósítása (Popp et al., 2008). 
 

 

 

 

5.6.3. Változások a vidékfejlesztés mozgásterében 

Az EMVA rendelettervezet javaslata (EC, 2011c) szerint a KAP keretén belül a 

vidékfejlesztés támogatásában a mezőgazdaság versenyképessége, a természeti erőforrásokkal 

való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés, valamint a vidéki 

térségek kiegyensúlyozott területfejlesztése átfogó célként jelennek meg. Megvalósításukhoz 

igazodik a programozási folyamat, az intézkedések végrehajtásának keretei, illetve a pénzügyi 

források elosztása is. 

A végrehajtási mechanizmus a stratégiai megközelítésre épül, amelynek legfontosabb 

elemei az egyértelműen meghatározott közös prioritások, a hozzájuk rendelt, valamennyi 

tagállamra érvényes közös célok, valamint az eddigi tapasztalatok alapján szükséges 

kiigazítások. A KAP reformjának forgatókönyvei közül 2014-2020 között az integrációra 

irányuló szcenárió érvényesül, amelynek főbb céljai:  

 a források hatékony, méltányos, célirányos elosztása;  

 a kifizetések „zöldítése”; 

 az ágazati versenyképesség, a fenntartható fejlődés és az innováció, valamint az 

együttműködések ösztönözése;  

 a gazdasági és környezeti kihívásokhoz történő alkalmazkodás elősegítése. 

Az új keretrendszerben – az Európa 2020: „Az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés” stratégiájával (EC, 2010) való összhang megteremtése érdekében – a környezet, 

az éghajlatváltozás és az innováció olyan kihívások, amelyek a vidékfejlesztés irányát minden 

eddiginél markánsabban meghatározzák. Ezzel összefüggésben a KAP második pillére a 

következő vidékfejlesztési prioritásokra és azon belül pontosan lehatárolt területekre épül: 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a 

vidéki térségekben, valamint a kutatás, illetve az egész életen át tartó tanulás és a 

szakképzés területein. 
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2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelésben, illetve a mezőgazdasági 

üzemek életképességének javítása a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítása és a 

generációs megújulás területén. 

3. Az élelmiszerlánc szervezés és a kockázatkezelés előmozdítása a mezőgazdaságban, 

az elsődleges termelők élelmiszerláncba integrálása, minőségrendszereken, a helyi 

piacokon és a rövid ellátási láncokban folytatott promóción, valamint termelői 

csoportokon és szakmaközi szervezeteken keresztül. 

4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 

megőrzése, valamint a víz- és talajgazdálkodás javítása. 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid-kibocsátású 

és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás 

támogatása a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és erdészeti ágazatban. A víz-, az 

energia- és a megújuló energiaforrások, valamint a melléktermékek és a hulladékok 

hasznosításának fokozása, illetve a dinitrogén-oxid- és metánkibocsátás csökkentése, a 

szénmegkötés növelése. 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése, továbbá a gazdasági 

fejlődés támogatása a vidéki térségekben, a diverzifikáció, új kisvállalkozások 

alapítása, a munkahelyteremtés, valamint a helyi fejlesztések, illetve információs és 

kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele érdekében. 

A prioritások mindegyike hozzájárul az innovációval, a környezettel, valamint az 

éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célok 

eléréshez. Ugyanakkor hiányzik a horizontális megközelítésben nélkülözhetetlen 

együttműködések előmozdításának prioritása, amely a többi prioritás hatékony érvényesülését 

fokozhatná. 

Az új prioritási rendszer kialakításán kívül a KAP-reform másik alapvető szempontja 

az egyszerűsítés, amely nemcsak az új szabályozással szemben, hanem a tagállamok 

vidékfejlesztési programjainak tervezése során is elvárás. Az egyszerűsítést célzó 

intézkedések: 

 Közös Stratégiai Keretrendszer (KSK) létrehozása. Az EU-alapok közös 

keretrendszerben kerülnek kialakításra, úgynevezett KSK alapot hoznak létre, illetve 

egyszerűsítik és harmonizálják a szabályozást. Az új szerkezetben a vidéki térségek 

fejlesztésére irányuló támogatások integrált vidékfejlesztési, szakpolitikai eszközként 

működnek.  

 Partnerségi szerződés bevezetése. A tagállam és az EB valamennyi támogatást és 

alapot33 magában foglaló partnerségi szerződést köt. Ezzel a tagállamok – az EB-vel 

együttműködve – a források felhasználásáról nemzeti hatáskörben, érdekeik szerint 

viszonylag tág keretek között dönthetnek. 

Az EMVA rendelettervezet (EC, 2011c) az egyes prioritásokkal kapcsolatban előzetes 

elvárásokat fogalmaz meg, ezek a prioritásokhoz kapcsolódó előfeltételek (5.7. táblázat). 

A vidékfejlesztési programok hatékony végrehajtása érdekében horizontális előírások 

is megfogalmazásra kerültek a tagállamok számára: 

 az irányítás hatékonyságának javítását célzó, a közigazgatás reformjára is kiterjedő 

stratégia elkészítése; 

                                                 
33

 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), EMVA, 

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 
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 a végrehajtáshoz szükséges humán erőforrások biztosítása, valamint 

 a projekt-kiválasztási kritériumok pontos meghatározása, illetve a helyi fejlesztésekhez 

kiválasztott célok ismertetése és részletes indoklása. 

A feltételek egyidejű teljesítése teszi lehetővé a tagállamok, illetve a potenciális 

kedvezményezettek számára az EMVA-forrásokhoz történő hozzáférést, valamint 

megkönnyíti a támogatott projektek megvalósítását is. 

A tagállamok – a korábbi időszakhoz hasonlóan – egyaránt benyújthatnak egyetlen, a 

tagállam teljes területére vonatkozó vidékfejlesztési programot vagy több regionális 

programot. A vidékfejlesztési program az összes tagállamra érvényes közös célmutatók 

alapján magában foglalja a vidékfejlesztési prioritásokkal kapcsolatos célokat, az azok 

teljesítésére irányuló stratégiát, valamint a kapcsolódó intézkedéseket. A tagállami 

programozásnak meg kell felelnie az EU vidékfejlesztési prioritásainak, ki kell egészítenie az 

egyéb szakpolitikai programokat (különös tekintettel a mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos 

politikára, a kohéziós politikára és a közös halászati politikára), ugyanakkor alkalmazkodnia 

kell a sajátos nemzeti körülményekhez és a különböző potenciális kedvezményezettekkel 

jellemezhető vidéki térségekhez. A rendelettervezet a vidékfejlesztési programok 

kidolgozására, jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozóan olyan előírásokat tartalmaz, 

amelyek túlnyomórészt a meglévő szabályokat követik, ugyanakkor van néhány újszerű 

eleme is. A tagállami sajátosságok korábbinál hangsúlyosabb megjelenítése érdekében 

tematikus alprogramok építhetők be a vidékfejlesztési programokba (5. 8. táblázat). 

5.7. táblázat: Vidékfejlesztési prioritások megvalósításának előfeltételei 

Prioritás  Előfeltétel 

1. A tudásátadás és az innováció 

előmozdítása 

 Nemzeti és/vagy Regionális Innovációs Stratégia. 

 Tanácsadási kapacitás kialakítása. 

2.-3. A versenyképesség 

fokozása, az élelmiszerlánc 

szervezése és a kockázatkezelés 

előmozdítása 

 Vállalkozási tevékenység megkezdésének megkönnyítése: 

- a vállalkozás indításának időszükséglete legfeljebb három  

   munkanap, költsége legfeljebb 100 EUR; a működéshez  

    szükséges engedélyek beszerzése legfeljebb három hónap. 

- a jogszabályok kis- és közepes méretű vállalkozásokra  

    (KKV) gyakorolt hatásának rendszeres értékelése. 

4. Ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és 

javítása 

 A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó 

előírások nemzeti szintű meghatározása. 

 A műtrágyák és növényvédő szerek alkalmazására vonatkozó 

minimumkövetelmények kialakítása; és a vonatkozó kötelező 

nemzeti előírások meghatározás. 

 A katasztrófakezeléssel kapcsolatos, az éghajlatváltozáshoz történő 

alkalmazkodást segítő nemzeti kockázatkezelési rendszerek 

működtetése. 

5. Az erőforrás-hatékonyság 

előmozdítása 

 Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának mérséklését szolgáló 

terv kidolgozása. 

 Energiahatékonyság cselekvési terv kialakítása. 

 Vízár szabályozás kidolgozása. 

 Hulladékgazdálkodási terv elkészítése. 

6. A társadalmi befogadás 

előmozdítása 

 Az EMVA források hozzáférésének szabályozása (irányítási, 

végrehajtási, pályázatkezelési területeken). 

 Vállalkozási tevékenység megkezdését, működtetését elősegítő 

átfogó és inkluzív támogatási stratégia kidolgozása. 

 A nagyon nagy sebességű új generációs hálózatok (Next Generation 

Access Networks, NGA) nemzeti terveinek elkészítése. 
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Forrás: (EC, 2011c) IV. számú melléklete alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályán készült 

összeállítás 

A tematikus alprogramok34 a fiatal gazdák, a kisgazdaságok, a hegyvidéki területek, 

valamint a rövid értékesítési láncok támogatására hozhatók létre. A fentiek mellett az 

alprogramoknak lehetőséget kell teremteniük a vidéki térségek fejlődésére jelentős hatást 

gyakorló mezőgazdasági ágazatok szerkezetének átalakítására. A beavatkozások 

hatékonyságának fokozása érdekében a tagállamok az alprogramok hatálya alá tartozó 

műveletek esetében magasabb támogatási mértéket (legfeljebb 90%-ot) is előírhatnak. 

További egyszerűsítést jelent, hogy a korábbi tengelyek megszűnnek, így a 

vidékfejlesztési programok prioritásokon, illetve a hozzájuk rendelt intézkedéseken alapulnak 

(2. melléklet). Annak érdekében, hogy az egyes intézkedések a tagállamok, illetve a 

kedvezményezettek sajátosságaihoz illeszkedjenek, azoknak megfeleljenek, több intézkedés 

esetében – az EB által előzetesen meghatározott kritériumok figyelembevételével – lehetővé 

válik különböző küszöbértékek, kategóriák tagállami meghatározása, alkalmazása. (Például 

vidéki térség lehatárolása, mezőgazdasági üzemméret kategóriái). 

 

5.8. táblázat: Kiemelt intézkedések alprogramok szerint 

Intézkedések, műveletek 

Tematikus alprogramok 

Fiatal 

gazdák 

Kisgazda-

ságok 

Hegyvidéki 

területek 

Rövid 

értékesítési 

láncok 

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott 

támogatás fiatal termelők számára 
+ +   

Beruházások tárgyi eszközökbe + + + + 

Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek + + + + 

Tanácsadási, üzemvezetési, helyettesítési szolgáltatások + + + + 

Együttműködés + + + + 

Nem mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 

beruházások 
+ +   

Termelői csoportok létrehozása  + + + 

LEADER  + + + 

Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek 

minőségbiztosítási rendszerei 
 + + + 

Alapvető szolgáltatások, falumegújítás   + + 

Természeti és egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

területek támogatása 
  +   

Agrár-környezetvédelmi programok   +   

Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése   +   

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása   +   

Forrás: (EB, 2011a) III. számú melléklet alapján az AKI vidékpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás 

 

 

                                                 
34

 Amennyiben a tagállamok tematikus alprogramokat építenek be a vidékfejlesztési programjukba, az egyes 

alprogramokhoz SWOT analízis, az elérendő célok, megvalósításukat segítő intézkedések, valamint a tervezett 

költségek és a várható eredmények meghatározása is szükséges. Tematikus alprogramok irányítása és 

végrehajtása az irányító hatóság által kijelölt szerv feladata lehet. 
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A monitoring és értékelés egyszerűsítését átdolgozott közös monitoring és értékelési 

rendszer szolgálja, a szakpolitikai prioritásokhoz igazodó indikátorrendszerrel. Azokban a 

tagállamokban, amelyek a megfelelő ellenőrzési rendszereket alacsony hibaarány mellett 

működtetik, az EB lehetővé teszi a helyszíni ellenőrzések számának csökkentését. A program 

végrehajtásról az első éves jelentést csak 2016-ban kell elkészíteni, amely a 2014-es és 2015-

ös évekre vonatkozik majd. Nem lesz félidei értékelés, a tagállamok az előzetes és az utólagos 

értékelési jelentést készítik el. Ugyanakkor a 2017. évi végrehajtási jelentésnek ki kell térnie 

az addigi előrehaladás értékelésére. Az utóbbi 2023. december 31-ig nyújtható majd be. 

 

 

5.6.4. Intézkedések 

 

Tekintettel arra, hogy a legtöbb intézkedés egyszerre több célt vagy prioritást szolgál, 

már nem tengelyek mentén csoportosítottak. A rendelettervezet „intézkedés listát” határoz 

meg, amelyből a tagállamok a prioritásoknak megfelelő intézkedés-kombinációt 

kiválaszthatják. Egy-egy intézkedés egyszerre több prioritás megvalósulását szolgálhatja. A 

rendelettervezetben megjelenített intézkedések összetételét tekintve több változás is történt a 

2007-2013-as időszakhoz képest. A változtatások nagyobb részben a már meglévő, de nem 

megfelelően működő intézkedések korrekcióját célozták: 

 A kiigazítások az intézkedések végrehajtásával, a források igénybevételével 

kapcsolatos problémák rendezését (pl. az állatjóléti intézkedésnél csökkent, az agrár-

környezetvédelmi intézkedésnél pedig nőtt a potenciális kötelezettségvállalási 

időszak) szolgálják, nagyobb mértékű hozzáférést, a korábbinál célirányosabb, 

hatékonyabb forrásfelhasználást tesznek lehetővé (pl. a jövőben kizárólag a KKV-nak 

minősülő termelői csoport juthat támogatáshoz). 

 Intézkedések összevonása a magasabb hozzáadott értéket képviselő integrált projektek 

kidolgozása és megvalósítása érdekében (pl. tárgyi beruházások, tanácsadási 

üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások). 

 Intézkedések megerősítése, kiterjesztése: A rendelettervezet egyes, már jelenleg is 

hatályban lévő intézkedéseket megerősít, illetve a többi intézkedést meghatározó, 

horizontális intézkedés formájában kiterjeszt. (Az együttműködési intézkedés a 

potenciális kedvezményezettek széles körében gazdasági, környezetvédelmi és 

szociális területen is lehetővé teszi a kooperációt. Az intézkedés hatálya kísérleti 

projektekre, valamint a regionális és nemzeti határokon átnyúló együttműködésekre is 

kiterjed. A tudásátadás és az innováció is átfogó, horizontális célkitűzésként jelenik 

meg, terjedését több intézkedés, az Európai Innovációs Partnerségi Hálózat 

létrehozása, Innovációs díj bevezetése is segíti. Megerősített intézkedésként került 

meghatározásra a LEADER is, amelynek esetében a jövőben lehetővé válik az egyéb 

uniós alapokból történő finanszírozás.) 

 Új intézkedések kialakítása a gazdasági, társadalmi környezet változásaira (gazdasági 

válság, éghajlatváltozás, új tagállamok sajátosságai) reagálva. Az egyedi intézkedések 

jegyzéke több új intézkedést tartalmaz (pl. külön intézkedés az ökológiai termelés, a 

sajátos természeti hátrányokkal rendelkező területek, és a kockázatkezelési csomag 

részét képező jövedelemstabilizáló eszköz). 

 

Az új vidékfejlesztési politika az intézkedések tartalmi elemeit illetően jórészt a 

korábbi támogatási területeket viszi tovább (például versenyképesség, éghajlatváltozás, 

környezetvédelem), ugyanakkor egyes területek a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak 
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(például innováció, együttműködés, kockázatkezelés). Az éghajlatváltozás és az árak 

szélsőséges ingadozása következtében megnövekvő gazdasági kockázatok miatt megerősített, 

több pillérű kockázatkezelési csomag kerül bevezetésre. Ennek előfeltétele a kockázatok 

felméréséhez szükséges nemzeti értékelési rendszerek kialakítása. A kockázatkezelési 

csomagban a kialakult válsághelyzetek esetében alkalmazandó (a termelési potenciál 

helyreállítását, illetve a megelőzést is célzó) intézkedések mellett a termény-, állat- és 

növénybiztosításokhoz, valamint az állat- és növénybetegségek, illetve a környezeti károk 

ellen létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz is jár támogatás. Az 

intézkedéscsomag további eleme a természeti csapások következtében a gazdálkodók jelentős 

bevételkiesésének mérséklésére kialakított kölcsönös kockázatkezelési alapok által kezelt 

jövedelemstabilizáló eszköz. Az intézkedések érvényesülését egyfelől az alkalmazás jellege 

(önkéntes vagy kötelező), másfelől az intézkedésre előírt minimális forrásarány szolgálja. 

 

 

5.6.5. Pénzügyi keretek 

A vidékfejlesztés támogatása 2014-2020 között a KAP teljes költségvetésének közel 

negyedét (23,2%) kitevő EMVA-ból történik, ami a jövőben a Strukturális Alapokat 

összefogó, az Európa 2020 stratégia megvalósítását célzó már említett KSK része lesz (EC, 

2010a). Az új szerkezet a várakozások szerint mind a nemzeti irányító hatóságok, mind a 

kedvezményezettek szempontjából megkönnyíti a projektek kezelését, különösen az integrált 

projektek végrehajtását. A vidékfejlesztést közvetetten a többi KAP-forrás, a közvetlen 

kifizetések és piaci kiadások (első pillér) valamint az egyéb agrárcélokra fordítható 

elkülönített támogatások, köztük az élelmiszer-biztonság, a leginkább rászoruló személyek 

élelmiszertámogatása, a mezőgazdasági válság esetére fenntartott céltartalék az Európai 

Globalizációs Alap forrásai, valamint a Kutatás és innováció különtámogatása is segíti. 

A pénzügyi szabályok tekintetében – a többéves pénzügyi kerettel összhangban – a 

források évenkénti lebontására kerül sor. A vidékfejlesztési források elosztása a politikai 

célokhoz kötődő objektív kritériumok és a jelenlegi elosztási mechanizmus (múltbeli 

teljesítmény) figyelembevételével történik. Ahogyan a korábbi időszakban, a kevésbé fejlett 

régiókban a társfinanszírozás aránya 2014-2020 között magasabb, 85%-os (5.9. táblázat). Az 

intézkedések esetében az EMVA hozzájárulás legkisebb mértéke 20%, maximális mértéke 

80%, amely a legkevésbé fejlett régiók, illetve a külső régiók programjai, valamint a 

rendeletben meghatározott tematikus alprogramok esetén 90%-ra növelhető. Az innovációs 

projektek támogatási intenzitása – a régiók fejlettségétől függetlenül – 100%-os. 

5.9. táblázat: EMVA társfinanszírozási arányok 

Beavatkozási célterület Támogatási arány (%) 

Minimum EMVA társfinanszírozás 20 

Kevésbé fejlett régiókban* és a külső régiókban 85 

Minden más régióban 50 

Bizonyos intézkedések** esetében 80-90 

Innovációs projektekre 100 
* Ahol az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az EU-27 átlagának 75%-át;  

** Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek, termelői csoportok létrehozása, együttműködés vállalkozások 

beindításához nyújtott fiatal mezőgazdasági termelők támogatását célzó intézkedések, valamint a LEADER 

keretében megvalósuló helyi fejlesztések intézkedései esetében. 

Forrás: (EC, 2011c) alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás 
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Az EMVA forrásból a célterületek szintjén legalább: 

 25% az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz történő alkalmazkodással, 

valamint a földgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre fordítható. Megvalósítását 

az agrár-környezetvédelmi, az éghajlathoz, az ökológiai termeléshez, valamint a 

hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

területekhez kapcsolódó intézkedések segítik.  

 5% LEADER célokra költhető. Amennyiben több forrásból (alapból) kerül sor a 

LEADER fejlesztések megvalósítására, ún. vezető alapot kell kijelölni. Ebből 

finanszírozhatók a helyi fejlesztési stratégia működési, szervezési és kapcsolatépítési 

tevékenységeivel összefüggő költségei. 

 0,25% a technikai segítségnyújtást szolgálja. 

 5% az elkülönített teljesítménytartalék. Ez a keret abban az esetben osztható ki, ha a 

2017-re és a 2019-re tervezett felülvizsgálatokon bebizonyosodik, hogy a források az 

adott tagállamban a kitűzött céloknak megfelelően és időarányosan hasznosultak35. 

Az is újdonság, hogy a KAP első pillérében a közvetlen támogatásoknál bevezetett 

támogatási felső határ alkalmazása miatt felszabaduló forrásokat a mezőgazdasági termelők 

által megvalósított innovációs projektek finanszírozására kell elkülöníteni. A tagállamoknak 

az EB a teljes programozási időszakra vonatkozóan kezdeti előfinanszírozási összeget 

biztosít, amely az adott tagállami programhoz nyújtott EMVA hozzájárulás 4 százaléka. Az 

összeg folyósítását – a költségvetési lehetőségektől függően – legfeljebb három részletben 

lehet teljesíteni. Az első részlet az érintett programhoz nyújtott EMVA hozzájárulás 2%-a. A 

rendelettervezet alapján lehetővé válik a pillérek között bizonyos fokú – a közvetlen 

kifizetések 5%-áig terjedő – átcsoportosítás. Az első pillérből a másodikba történő 

átcsoportosítás esetén a tagállamok vidékfejlesztési politikájukat erősíthetik, míg a második 

pillérből történő átcsoportosítással azok a tagállamok élhetnek, amelyekben a közvetlen 

kifizetések szintje nem éri el az uniós átlag 90%-át. 

A vidékfejlesztési célok megvalósítása kapcsán az is alapvető kérdés, hogy az egyes 

tagállamok között milyen arányban oszlik meg az erre a célra rendelkezésre álló forrás. Az 

EMVA rendelettervezet (EC, 2011c) alapján a források tagállamok közötti felosztása 

figyelembe veszi: 

 A vidékpolitikai céljait, 

-  a mezőgazdaság versenyképességének fokozását; 

- a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást és az éghajlatváltozás  

   következményei elleni fellépést, valamint 

- a vidéki térségek kiegyensúlyozott fejlesztését. 

- a múltbeli teljesítményt (a jelenlegi EMVA forráselosztás). 

A jelenlegi „sajátos helyzetek és szükségletek” megoldására szolgáló forráselosztás 

helyett javasolt cél- és teljesítményorientált felhasználás a vidékfejlesztés hatékonyabb 

működését célozza. Ehhez az EB hatásvizsgálata (EC, 2011b) mutatószámokon, 

indikátorokon (3. melléklet) alapuló elosztási képleteket is megad.  

 

 

Összefoglalás 

A világgazdaság felgyorsult fejlődése, a globalizáció az élelmiszergazdaságot is 

befolyásolja. A termelés feltételrendszere világszerte gyorsan változik és új kihívásokat 

                                                 
35 A teljesítménytartalékkal kapcsolatos döntés késői időpontja a források lehívását könnyen meghiúsíthatja. 
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támaszt az ágazattal szemben. A változások legfontosabb meghatározói: az átalakuló kereslet, 

a tradicionális mezőgazdasági termékek csökkenő relatív árai, az integrált vertikális 

termékpályák egyre nagyobb jelentősége, a gyorsuló koncentráció az élelmiszer-

kereskedelemben és -feldolgozásban, a súlyosbodó környezeti problémák, a klímaváltozás 

hatásai, a globális kereskedelem liberalizációja és az agrárpolitikai reformok.  

Első helyen a kereslet átalakulását indokolt említeni. A gabonafélék iránt mutatkozó 

élelmiszer célú kereslet növekedésének üteme fokozatosan mérséklődik, ugyanis az 

élelmiszer-fogyasztás mellett egyre jelentősebb lesz az állatállomány takarmányigénye. Ennek 

oka, hogy folyamatosan bővül az állati termékek, valamint a gyümölcs- és zöldségfélék iránti 

kereslet. Emellett egyre inkább előtérbe kerül a biztonságos, egészséges élelmiszerek 

fogyasztásának igénye. Ugyanakkor az egy főre jutó élelmiszerfogyasztás mennyiségi mutatói 

nem növekednek, sőt egyes termékeknél – például a gabonaféléknél – tartós csökkenés 

figyelhető meg az étrend folyamatos minőségi javulásával párhuzamosan a hús-és tejtermékek 

javára. 

Új fejlemény, hogy nő az igény a bioenergia termelés alapanyagai iránt. A fosszilis 

energia-hordozók gyorsan emelkedő árai és csökkenő készletei felértékelték a 

mezőgazdaságban rejlő energiatermelési lehetőségeket. A biomassza mellett az olajos 

növények és a gabonafélék, elsősorban a kukorica jön szóba energiatermelési alapanyagként. 

Ma a bioenergia-termelés inkább a jövő lehetősége, de már közeljövőben a bioenergia- 

termelés alapanyag igénye meghatározó szerepet tölt be a mezőgazdasági termelésben.  

Fontos tényező a nemzetközi árak alakulása. Az elmúlt években megtört a relatív 

árak csökkenő trendje és várhatóan ez a tendencia érvényesül az elkövetkező években is. 

Egyre inkább összekapcsolódik az energia és a mezőgazdasági termékek globális áralakulása. 

Ugyanakkor a mezőgazdasági termelés szempontjából fel kell készülni a mezőgazdasági 

termelői árak nagymértékű volatilitására.  

Az elmúlt évtizedben komoly szerepet játszott az integrált vertikális termékpályák 

kialakulása Ez a jelenség az élelmiszer-kereskedelem gyors koncentrációjával, vagyis a 

szuper- és a hipermarketek térhódításával párosult. Az élelmiszer-feldolgozás és - 

kereskedelem egyre magasabb fokon integrálja az élelmiszerlánc szereplőit az alapanyag 

termeléstől a végső fogyasztóig. Az élelmiszerek útját a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig 

integrált rendszerek fogják át, ahol a feldolgozók és a kereskedelmi láncok követelményei, 

szabványai a meghatározóak. Közép-Kelet Európában is hasonló folyamat figyelhető meg. Az 

élelmiszer forgalom kétharmadát az öt legnagyobb kereskedelmi lánc adja Magyarországok 

(Lengyelországban „csak” a felét).  

A mezőgazdaság termelést az agrárpolitikai és intézményi környezet alakulása is 

befolyásolja. A WTO tárgyalások eredményeképpen előbb vagy utóbb a nemzetközi piacok 

további liberalizációja elkerülhetetlen, ugyanakkor megkönnyíti a fejlődő országok 

termékeinek nemzetközi piacra jutását (ha a megfelelő minőségű és mennyiségű terméket 

állítanak elő). A fejlett országokban viszont a tradicionális mezőgazdasági támogatási 

rendszer átalakulásával és ezzel együtt növekvő piaci versennyel kell számolni, ezen belül a 

KAP reformjával is.  

A változó kereslettel együtt a nemzeti és a nemzetközi mezőgazdasági piacok egyre 

nagyobb mértékű integrációja valósul meg. Ennek eredményeként a mezőgazdasági 

termelésben a tradicionális mennyiségi megközelítés helyett a piacra termelés és a jövedelem-

centrikusság lesz meghatározó. A termelők sikerének záloga a teljes élelmiszerláncban való 

gondolkodás. A mezőgazdasági termelést tradicionálisan meghatározó emberi munka szerepe 

is átalakul, mert a fizikai erő helyett mindinkább a termelést szervező és vezető tényező, azaz 

a munkaerő minőségi oldala kerül előtérbe. A piaci kereslet határozza meg a termelői 
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döntéseket, így a gazdaságok szintjén a termelés specializációjával számolhatunk, regionális 

szinten a termelés diverzifikációjával párosulva. 

A piaci kapcsolatok erősödésével párhuzamosan a termelési méretek is gyors 

növekednek, különösen az állattenyésztésben. Az iparszerű állattartó telepek a baromfi- és 

sertéshús-, valamint a tojástermelés egyre nagyobb hányadát adják. Hasonló tendenciák 

érvényesülnek a tejtermelésben kisebb méretnövekedés mellett. A modern nagyüzemi 

állattenyésztési technológiák könnyen alkalmazhatók a világ különböző régióiban. Az 

állattenyésztési technológiák fejlődése viszont egyre nehezebb helyzetet teremt a kisüzemek 

és a családi gazdaságok számára. A közelmúltban készült elemzések és előrejelzések szerint a 

nyitott piaci versenyben csak azok a termelők tudnak fennmaradni, akik képesek termelési 

méreteik számottevő növelésére a fentebb említett szektorokban. 

A kisüzemek hatékonysági előnye a hagyományos agrárgazdaság körülményei között 

nem vonható kétségbe. A családi munka nagyobb termelékenysége és a kisebb gazdaságok 

alacsonyabb vezetési-, irányítási költségei általában kompenzálták a nagyobb üzemek 

fejlettebb technológiájából eredő előnyöket. Ma azonban nagy kérdés, hogy a kisüzem és 

családi gazdálkodás képes lesz-e megőrizni korábbi hatékonysági előnyeit az integrálódó 

élelmiszergazdasági piacok körülményei között. A tapasztalatok szerint csak szorosabb 

együttműködés, valamint egységes és szervezett piaci fellépés esetén lesznek képesek a tartós 

fennmaradásra. 

A mezőgazdasági termelésben egyre gyakrabban és hatványozottabban jelentkeznek a 

környezeti problémák, amelyek összefonódnak a globális klímaváltozás kihívásaival. Az 

intenzív mezőgazdasági termelési rendszerek környezet-károsító hatásának mérséklése 

komoly erőfeszítéseket igényel. A környezeti szempontból fenntartható, a klímaváltozás 

hatásait mérséklő mezőgazdasági termelés megvalósítása nem opció, hanem elengedhetetlen 

szükségszerűség. 

A tudomány eredményeire épülő gyors technológiai fejlesztés kiemelt prioritás. A 

világ mezőgazdaságában olyan termelési eljárások kifejlesztésére van igény, amelyekkel a 

fajlagos hozamok számottevően növelhetők a környezet károsodása nélkül szűkülő természeti 

erőforrások felhasználása mellett. A teljes élelmiszerlánc termelékenységének és 

minőségének a javításához a mezőgazdasági kutatási és fejlesztési ráfordítások gyors 

növelésére van szükség. 

A viszonylag jó ökológiai adottságokkal rendelkező magyar agrárgazdaság a globális 

és az európai integráció kihívásaihoz való hatékony adaptálódásához a nyitottság, a sokoldalú 

partnerség és az együttműködés mellett nélkülözhetetlen a legkorszerűbb technológia és 

szakismeret alkalmazása. Az élelmezés-, energia- és környezet-biztonság hármas prioritása 

által meghatározott erőtérben új, tudatos és harmonizált alkalmazkodási stratégiára van 

szükség. Az alkalmazkodási kényszer nem pusztán agrárérdek, ugyanis versenyképes 

mezőgazdaság ma már nem képzelhető el versenyképes feldolgozás, kereskedelem, oktatás-

kutatás, innováció és versenyképes intézményrendszer nélkül.  

A „betegeskedő” magyar élelmiszergazdaság terápiájának talán legfontosabb eleme a 

tudás, a kutatás, az oktatás infrastruktúrájának és széles körű elérhetőségének megteremtése, 

valamint a nemzetközi tapasztalatcsere (nem szégyen másoktól tanulni). Magyarországon ma 

nem ebbe az irányba halad! A hazai élelmiszergazdaság sem képes komoly pénzforrásokat 

költeni kutatásra, fejlesztésre és innovációra. Ebben a helyzetben a kutatás, a fejlesztés és az 

innováció a bérmunka szintjére süllyedt, jóllehet jelentős hozzáadott értéket termelne a 

végtermék értékesítésében. Nem tudunk minden területen versenyképes lenni, de néhány 

szakágazatban talán igen, ahol érvényesülhetnének komparatív előnyeink. Hosszabb távon 

remélhetőleg erre is lesz példa. 
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Az 1992. évi reformja óta bekövetkezett változásait elemezve megállapíthatjuk, hogy 

az agrárpolitika jó irányba fejlődött, de a változások tempója lassú volt. Ennek figyelembe 

vételével most sem várható el, hogy a szükséges alapvető változások rövid időn belül 

megvalósuljanak. A korábbi KAP reformok fontos jellemzője volt, hogy a támogatások 

régiónkénti és gazdaságonkénti elosztása többé-kevésbé változatlan maradt. Az SPS 

támogatások szintje mind a mai napig szoros kapcsolatban áll az 1992. évi reformmal 

bevezetett kompenzációs célú közvetlen támogatásokkal. Ebből következik, hogy a 

legnagyobb gazdaságok és a legtermelékenyebb régiók kapják a legmagasabb támogatást. A 

modulációval az 5 000 eurót meghaladó közvetlen támogatások 10%-kal csökkennek 2012-ig 

(a támogatások további 4%-os csökkentése a 300 000 euró feletti kifizetésekre vonatkozik a 

progresszív moduláció keretében).  

A további modulációval a támogatási szintek kiegyenlítésére kerülhetne sor a régiók 

és a tagországok között a történelmi hozamok és az intervenciós árak csökkentéséhez kötődő 

támogatások korrekciója érdekében. A közvetlen támogatások adott referenciaszintre történő 

mérséklése jelentősen csökkentené a jelenlegi átlagtámogatási szintet, ezzel párhuzamosan 

pedig a KAP költségvetési terheit. Ez a támogatási szintek kiegyenlítése felé tett első lépés 

lenne, mert megszünteti a kiemelkedően magas támogatásokat. Sőt, a magas támogatások 

csökkentése nem lenne negatív hatással a strukturális változásokra sem, szemben a 

támogatások felső határértékének megállapításával. A költségvetési megtakarítások 

felhasználásánál prioritást élvezhetnének a Health Check keretében meghatározott új 

kihívások, elsősorban a klímaváltozás. A klímaváltozás korábban nem tapasztalt 

nagyságrendű kihívást jelent, ennek ellenére Európa reakciója eddig igen csekélynek 

bizonyult.  

A támogatások felső határának megállapítása számos hátránnyal jár. A Health Check 

során bevezetett marginális progresszív moduláció (capping) egyrészt nem fogja alapvetően 

megváltoztatni a támogatások torz eloszlását, másrészt a magas támogatások jelentősebb 

csökkentése befolyásolhatja a gazdasági hatékonyság alakulását. A támogatások felső 

határának önkényes meghatározása kihat a szerkezetváltásra is, mivel visszafogja a 

gazdaságok növekedését, hosszú távon pedig negatívan befolyásolja a versenyképesség 

alakulását. Továbbá az ilyen típusú szabályozás könnyen megkerülhető a gazdaságok 

mesterséges szétdarabolásával. Ennél is fontosabb, hogy a legmagasabb támogatások 

kivételével a közvetlen kifizetések nagyságrendje és a gazdaság jövedelme közötti kapcsolat 

nem mindig egyértelmű. A nagyobb támogatásban részesülő főfoglalkozású gazdaságok 

egyéb háztartási bevétele alacsonyabb lehet, mint a kisebb támogatást élvező, részmunkaidős 

gazdaságoké. Ugyanakkor a még viszonylag korlátozott jövedelemtámogatás is ellentmond a 

társadalom egészére vonatkozó szociálpolitikai alapelveknek. A támogatási felső határok 

körüli vita nem a megfelelő problémára koncentrál, mert nem a támogatás mértéke jelenti a 

problémát, hanem annak célja és hatása. A jelentős összegű jövedelemtranszfer ugyan 

megkérdőjelezhető, ugyanakkor a kiterjedt környezetvédelmi szolgáltatást jobban kell 

díjazni (egyébként nem létezne), mint a kisebb mennyiségben nyújtott hasonló 

szolgáltatásokat. 

A kölcsönös megfeleltetés (cross-compliance) a 2003. évi KAP reform keretében 

került bevezetésre a közvetlen támogatások szintjének esetleges csökkentésének megelőzése 

céljából. Így a gazdáknak 19 előírásnak, gazdálkodási követelménynek kell eleget tenniük a 

föld jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartása érdekében (az új tagországokban 

fokozatosan vezetik be az előírásokat). Ezen felül a tagállamoknak az állandó legelők arányát 

is fenn kell tartaniuk (a referenciaév állapotához viszonyítva) és átfogó tanácsadó rendszert 

kell kialakítaniuk a kölcsönös megfeleltetés biztosítása érdekében. A kölcsönös megfeleltetés 

egyes gazdák részéről jelentős ellenállásba ütközik, sőt jövője is megkérdőjelezhető. 
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Lehet érvelni azzal, hogy a kölcsönös megfeleltetésnek nincs hátránya, ugyanakkor 

jelentős előnye sincs. A Health Check sem változtatott a helyzeten, így továbbra is kétséges, 

hogy a kölcsönös megfeleltetés hatékonyan képes-e környezetvédelmi előnyöket biztosítani. 

A kölcsönös megfeleltetés két elemet tartalmaz, a jogszabályokat és a GAEC-et. A 

jogszabályok már érvényben vannak, így nem tekinthetők támogatási alapnak (valójában 

éppen fordított az érvelés: ha a gazdák nem tesznek eleget a vonatkozó törvényeknek, nem 

lehetnek jogosultak támogatásra). A periférikus régiókban a GAEC kötelezettség ténylegesen 

környezetvédelmi támogatásként funkciónál, sőt némi környezeti haszonnal is járt. A jelenlegi 

(vagy csökkentett) SPS támogatások ideje alatt ésszerű a kölcsönös megfeleltetés fenntartása, 

az előírások számának növelése azonban bonyolítaná az SPS fokozatos leépítését. 

A közvetlen támogatások jövőbeli arányait és kihasználását a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2010. évi közvetlen támogatási adatbázisára, valamint a 

tesztüzemi rendszer futóátlagaira és 2010. évi adatbázisára alapozva becsülte az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet. A reform központi eleme a közvetlen támogatások 30%-ának 

környezetbarát gazdálkodási gyakorlathoz kötése. Ez az első pilléres források 30%-át 

emésztené fel, ami Magyarország esetében évi kb. 390 millió eurót jelentene. E zöld 

komponensnek nevezett támogatás hektáronkénti összege évi 80 euró körül alakulna. A 

javaslatok értelmében a zöld komponens kifizetésének három feltétele lesz. Az MVH 2010. 

évi adatai alapján 101,9 ezer gazdaságnak kellene legalább 7%-os ökológiai célterületet (1. 

feltétel) kialakítania. A jövedelmek emiatt várható visszaesése számításaink szerint e 

gazdaságok 80%-ánál nem haladná meg a 20 eurót hektáronként. Ugyanakkor az állandó 

gyepterületek megőrzése (2. feltétel) nem okozna költségnövekedést vagy bevételkiesést. 

Három hektárnál nagyobb szántóterületet 86,4 ezer gazdaság művelt 2010-ben, közülük 34,9 

ezer azonban csak egy vagy két különböző növényt termesztett a tervezetben előírt három 

helyett (3. feltétel). A megfelelés érdekében tehát e körnek változtatnia kellene termelési 

struktúráján.  

A szántóföldi növénytermesztés diverzifikálása vonatkozásában célszerű azon 

tagállamokhoz csatlakozni, amelyek a 3 hektár alsó határ legalább 10 hektárra emelését 

javasolják, míg az ökológiai célterület esetében megfontolandó csak a már (2014-ben) így 

hasznosított területek megőrzésének előírása – hasonlóan az állandó gyepekhez. Ez ugyanis, 

amellett, hogy a piac aspektusából racionálisabb megoldás, lehetőséget adna arra, hogy a zöld 

komponens az első pillér forrásainak 30%-nál kisebb hányadát tegye ki. 

Magyarországon csak a kor és a birtokméret alapján kevesebb, mint 9500 gazdálkodó 

venné igénybe a fiatal gazdálkodók javasolt első pilléres támogatását. E jogcím potenciális 

finanszírozási igénye 25 hektár felső határnál a közvetlen támogatási források mindössze 

legfeljebb 0,7%-ára, de a 100 hektáros limitnél is csupán egy százalékára, vagyis az 

EB által javasolt pénzügyi keret felére rúgna. A támogatási lehetőség maximális kihasználása 

érdekében kezdeményezni kell a területi korlát feloldását, továbbá célszerű felvetni, hogy 40 

éves korig minden igénylő részesülhessen a szubvencióból, ne csupán azok, akik öt éven belül 

indították el gazdaságukat. 

Magyarország első pilléres forrásainak legfeljebb 10%-át termeléshez kötött 

támogatásként fizetheti majd ki. Ez elegendő az állattartás jelenleg termeléshez kötött 

támogatásainak kiváltására, sőt, a tejtermelést kivéve ezek növelésére is lehetőséget kínál. E 

szubvenciók a források közel 85%-át kötnék le. A termeléshez kötött támogatások azonban 

legfeljebb a termelés szinten tartását szolgálhatják. 

A kisgazdaságok egyszerűsített közvetlen támogatásának igénylőnkénti összege 

Magyarországon elérheti az évi 1000 eurót. A számítások szerint ezt az átalánytámogatást a 

2010-ben közvetlen támogatásra jogosultak 39%-a, 69 ezer igénylő preferálja majd. Hozzájuk 
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a támogatásra jogosult földterület alig több mint 3 százaléka, összesen 160 ezer hektár 

tartozik. E lépésnek köszönhetően az érintett gazdálkodói kör 32,6 millió euróval 

(gazdaságonként átlagosan 470 euróval) több támogatáshoz juthat, vagyis közel kétszer annyi 

szubvenciót vehet fel, mint 2013-ban.  

Számítások szerint Magyarország az összes első pilléres forrás 54%-át (ebből a 

nemzeti tartalék 3 százalékpont) fordítaná az alaptámogatásra, ami éves szinten kb. 0,7 

milliárd eurót jelent. Így hektáronként 140 euró körüli alapösszeggel számolhatunk. A direkt 

szubvenciók differenciálására – a közvetlen támogatási források 10%-ának termeléshez 

kötésén túl – a nemzeti tartalék kínál lehetőséget, ez azonban a tervezet értelmében legfeljebb 

20,5 millió eurót tenne ki. Ezért célszerű felvetni, hogy a nemzeti tartalék ne csupán az 

alaptámogatás legfeljebb, hanem az első pilléres források 3 vagy akár 5%-a legyen. A 

támogatási jogosultságok névértékének esetleges differenciálására egyébként rendkívül szűk 

lesz a mozgástér. 

A közvetlen kifizetések üzemenkénti korlátozása (capping) mintegy 200 gazdaságot 

érintene és összesen legfeljebb 11,7 millió euró elvonásával járna. Reálisan ennél nyilván 

kevesebb lesz a nagyobb gazdaságoktól innovációs projektek finanszírozására átirányított 

összeg. 

A szerkezeti változások vizsgálatához az Agrárgazdasági Kutató Intézet az újonnan 

kifejlesztett saját szimulációs modellt alkalmazta. A modellszámítások szerint – ceteris 

paribus – a közvetlen támogatások javasolt átalakítása a magyar mezőgazdaság főbb 

reálváltozóira, termelési szerkezetére nem gyakorolna szignifikáns hatást. A piaci hatások 

ennél sokkal erősebbek, a közelmúltban tapasztalt tendenciák a jövőben is érvényesülnek. A 

szántóföldi növénytermesztésben várhatóan folytatódik a kukorica és az olajosmagvak 

térnyerése a kalászos gabonafélék és a kisebb növénykultúrák rovására. A kérődző állatok 

tartása stabilizálódhat, ezzel szemben a közvetlen támogatásokból kizárt baromfiágazatok 

többségének stagnálásával vagy visszaesésével lehet számolni, a kocatartásban és 

sertéshizlalásban pedig továbbra is lejtmenet valószínűsíthető. A változtatások elsősorban a 

jövedelemtömeget és a jövedelemeloszlást érintenék. A jövedelemtömeg kismértékben 

csökkenne, míg a kifizetések igénylőnkénti korlátozása és a kistermelők egyszerűsített 

támogatása éves szinten az első pilléres források 2,5%-át csoportosítaná át a legkisebb 

gazdaságokhoz. 

Az EB a jövőben fokozatosan kivonul a termékpályákról, csupán a minimális 

biztonsági háló fenntartására törekszik és a működési kereteket fekteti le. A termelői és 

szakmaközi szervezeteket egy-egy termék piacának stabilizálása, az árak ingadozásának 

csökkentése, a piaci zavarok kezelése, az átlátható kapcsolatrendszer kialakítása érdekében 

különleges jogosítványokkal ruházza fel. A szabályozási javaslatban rejlő lehetőségek 

kihasználása érdekében segíteni kell a piaci szereplők felkészülését, fokozni kell 

proaktivitásukat. A piaci szereplők önszerveződő csoportjainak tevékenysége mind az 

ágazatok, mind pedig a hatóság számára előnyös lehet. A kormányzat munkáját nagyban 

megkönnyítheti, hogy egyes intézkedéseket az érintettek között lefolytatott egyeztetések 

előzik meg és már kiforrott javaslatok kerülnek a döntéshozók elé. Ideális esetben el lehet 

kerülni az ágazaton belüli parciális érdekek felülkerekedését, és nagyobb lehet a piaci 

szereplők felelőssége a döntések előkészítésében. Az új szabályozási környezet 

összességében olyan lehetőséget kínál, amelynek megragadásával átláthatóbbá tehető egy-

egy termékpálya, megszilárdíthatók a szerződéses kapcsolatok, kiszámíthatóbbá válhatnak a 

termelési viszonyok és a jövedelmek, és mindez végső soron fejlesztésekre ösztönözhet.  

A termelői, szakmaközi szervezetek döntéseinek, határozatainak kiterjesztése a 

szabályozás erős, meghatározó eleme. E tekintetben a reprezentativitás megállapítása 
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kulcskérdés. Ehhez azonban elengedhetetlen a pontos nyilvántartás mind a piaci szereplőkről, 

mind a termelésről. Az elismerés részleteinek meghatározása pontosítja majd a szerepeket, de 

azok kialakításának folyamatára már hasznos, ha a döntéshozók és a szervezetek is határozott 

elképzeléssel készülnek. A versenyszabályokra vonatkozó rendelkezések életszerű 

alkalmazása talán a legnehezebb feladat, a megítélés szempontjából az EB és a hazai 

versenyhatóság véleményének megismerése, formálása elengedhetetlen.  

A borszőlő telepítésének tiltása és a hozzá kapcsolódó telepítési jogok rendszere 2015. 

december 31-ig marad érvényben. Magyarország szempontjából a változtatás azért 

előnytelen, mert könnyen versenyhátrányba kerülhet a tőkeerősebb szőlőtermelő 

tagországokkal szemben, aminek következménye a termelői jövedelmek visszaesése és a 

hazai szőlőterületek további csökkenése lehet. 

A cukorkvóta a cukorrépa minimálárának 2014/2015. szezon végén esedékes 

megszüntetésének következményeként a cukorrépa-termelés további visszaesésével lehet 

számolni Magyarországon, ami egyrészt a gyengébb hatékonysággal, másrészt a kaposvári 

cukorgyár európai összevetésben kis kapacitásával magyarázható. Bár a cukorkvóta 

fenntartása mellett több tagállam is kiáll, az erősen kétséges, hogy a hazai cukorkvóta 

megemelése uniós szinten politikai támogatást nyerne, ugyanis azon túl, hogy a kvóták 

visszaadását jelentős összeggel támogatta az EU (pontosabban a cukor magas árán keresztül 

maguk a fogyasztók), a reform keretében engedélyezett pótlólagos kvóták megszerzéséért 

más tagországok cukoriparának szereplői igen magas árat fizettek. 

Az EB tejkvóták 2015. április 1-i megszüntetéséről hozott döntésének 

megváltoztatására nincs esély. A termelési korlátok felszámolása előreláthatóan a tejet 

leghatékonyabban előállító, jellemzően észak-nyugati tagországoknak kedvez. 

Magyarországon a tejtermelőknek elsősorban az exportpiacokon kiéleződő verseny és emiatt 

a pozíciók elveszítése jelent fenyegetést. A hazai tejvertikumban a legsürgetőbb teendő a 

feldolgozóipar hatékonyságának és versenyképességének javítása, hogy az képes legyen akár 

a teljes belföldi tejtermelést felvenni. Ösztönözni kell a piaci szereplőket termelői 

szervezetek, illetve azok társulásai, valamint szakmaközi szervezetek létrehozására. 

A vidékfejlesztési politika hazai tapasztalata, hogy a támogatások a vidéki gazdaság, 

társadalom és környezet számára elsősorban a tünetek enyhítését szolgáló, az elérhető 

források egyszerű lehívásán alapuló fejlesztéseket generáltak, az innovatív, a fenntartható, a 

hozzáadott értéket növelő és ugyanakkor munkahelyeket teremtő megoldásokra kevéssé 

ösztönöztek.  

A vidékfejlesztési támogatások hatásainak érvényesülését a gazdasági aktivitás 

alacsony szintje, a fejlesztésekben érdekeltek és az érintettek együttműködési készségének 

hiánya, kapcsolatrendszerük kialakulatlansága is korlátozza. A gazdaságilag és társadalmilag 

egyaránt elmaradott vidéki térségek és az ezekben jellemzően versenyhátránnyal küszködő 

agrárgazdaság hatékonyabb fejlesztéséhez több problémakör egyidejű és hangsúlyos 

kezelésére van szükség. Ilyenek az innováció, a technológia és a humán erőforrás fejlesztése, 

a hozzáadott érték növelése, a piacra jutás támogatása, valamint az együttműködések 

ösztönzése. 

Az EB javaslata alapján a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban az uniós alapok 

közös keretrendszer részét képezik, ami lehetővé teszi, hogy a KAP forrásainak közel 

negyedét lekötő vidékfejlesztés integrált szakpolitikai eszközként működhessen. Az egyes 

tagállamok és az EB között az összes támogatási alapot magában foglaló partnerségi 

szerződés bevezetése a forrásfelhasználás hatékonyságának javítását célozza.  
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A hat vidékfejlesztési prioritás kapcsán megfogalmazott előzetes elvárások és a 

horizontális előírások a tervezést, a végrehajtást, valamint a kedvezményezettek 

vidékfejlesztési támogatásokhoz való hozzáférését, a támogatott projektek hatékony 

megvalósítását egyaránt elősegítik. A programok megvalósulását, végrehajtását közös 

monitoring és értékelési rendszerrel, továbbá a szakpolitikai prioritásokhoz igazodó 

indikátorokkal is nyomon követik. A programozás és végrehajtás esetében az egyszerűsítés 

leginkább a beavatkozásokra, a bürokrácia, az adminisztrációs terhek csökkentésére, valamint 

az átláthatóság javítására irányul. 

A vidékfejlesztésben bevezetésre kerülő, stratégiai megközelítésen alapuló 

megvalósítási mechanizmus legfontosabb elemeit a közös prioritások, a hozzájuk rendelt 

célok, valamint az eddigi tapasztalatok alapján szükségessé vált kiigazítások jelentik. Az EB 

javaslata értelmében a második pillér forrásainak 50%-át történelmi, 50%-át objektív 

kritériumok alapján osztanák szét a tagállamok között 2014-től, de egy-egy tagállam uniós 

vidékfejlesztési támogatása nem lehet kisebb, illetve nagyobb a jelenlegi összeg 90%-ánál, 

illetve 110%-ánál. A KAP második pillére a jövőben hat prioritásra épül, amelyek 

hozzájárulnak a vidékfejlesztés új rendszerében kiemelt jelentőségű, a környezettel, az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével, valamint az innovációval kapcsolatos célok 

eléréséhez. További elem a tagállami sajátosságok korábbinál markánsabb megjelenítése, a 

vidéki területek egyedi problémáinak célirányos kezelése a nagyobb, az EU által legfeljebb 

90%-ig társfinanszírozott tematikus alprogramokon keresztül. Ilyenek lehetnek például a 

fiatal gazdálkodók, a kisgazdaságok, a hegyvidéki gazdálkodás vagy a rövid értékesítési 

láncok kialakításának ösztönzése.  

A támogatási rendszer szerkezete és tartalma egyaránt módosul. A tengelyek eltörlését 

az egyes intézkedések több prioritáshoz kapcsolhatósága indokolja, így a jövőben a 

prioritásoknak megfelelő intézkedéskombinációt egy intézkedéscsomagból lehet majd 

kiválasztani. A rendeletben meghatározott intézkedések alapvetően a korábbi támogatási 

területeket viszik tovább, míg az innováció, a kockázatkezelés és az együttműködés kiemelt 

jelentőségűek lesznek. A kevésbé sikeres intézkedéseket (pl. a szaktanácsadási szolgáltatás 

vagy az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások) összevonják.  

Magyarország számára kedvező, hogy a KAP-reform iránya a különböző szakpolitikák 

összehangolásával, a stratégiai megközelítés érvényesítésével, a korábbinál célirányosabb és 

„zöldebb” támogatásokkal, valamint az innováció ösztönzésével, a kockázatok kezelésének 

előmozdításával, valamint a termelők szélesebb körű együttműködésre sarkallásával is erősíti 

a mezőgazdaság és a vidék fejlődését. Ugyanakkor a forráselosztás mechanizmusának 

javasolt átalakítása Magyarország számára előnytelen, az elérhető EMVA források akár 10 

százalékkal csökkenhetnek. Az elmaradottság hangsúlyosabb érvényesítése a források 

elosztásában kedvezőbb fejlesztési lehetőségeket teremthetne. 

Az EU 2014-2020 közötti költségvetési időszakának pénzügyi tervei nem a fiskális 

szigor jegyében fogantak. Az eurózóna elhúzódó gazdasági válsága miatt reális az esélye 

annak, hogy a következő tervezési periódus költségvetését visszavágják – főleg a nettó 

befizető tagállamok nyomására. Ez esetben nyilvánvaló, hogy a büdzsé egyik legnagyobb 

tételéből, a KAP kiadásaiból is lefaragnak, aminek következménye a gazdálkodóknak 

nyújtható támogatások csökkenése lesz.  

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Melyek a legnagyobb nemzetközi kihívások az élelmezés-, energia- és 

környezetbiztonság tükrében? 

2) Adjon kritikus értékelést a KAP elmúlt 50 évéről? 
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3) Mi jellemzi a legújabb KAP- reform (2014-2020) közvetlen kifizetéseit? 

4) A KAP 2014-2020 reformtervezet hogyan változtatja meg a vidékfejlesztési 

intézkedéseket?  

5) Milyen hatása lesz a 2014-2020 időszakra szóló KAP reformnak a magyar 

mezőgazdaság támogatásainak alakulására?  

6) Milyen hatása lesz a 2014-2020 időszakra szóló KAP reformnak a magyar 

vidékfejlesztésre?  

7) Milyen hatása lesz a 2014-2020 időszakra szóló KAP reformnak a magyar 

mezőgazdaság termelési szerkezetésre?  

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1) Miért fontos az EU számára az élelmezés, energia- és környezetbiztonság? 

2) Mit tart az 50 éves KAP legnagyobb ellentmondásának? 

3) Komoly reformnak nevezhető a 2014-2020 időszakra szóló KAP a korábbi reformok 

összefüggésében? 

4) Támogatná az átalányalapú területalapú közvetlen kifizetés bevezetését a 

tagállamokban, ami azt jelentené, hogy minden támogatásra jogosult hektár azonos 

összegű támogatásban részesülne? 

5) Milyennek ítéli meg a vidékfejlesztésre vonatkozó változtatásokat a 2014-2020 

időszakra szóló KAP keretében? 

6) A magyar mezőgazdaságot negatívan vagy pozitívan érinti az új KAP-reform? 

7)  Ön szerint a vidékfejlesztési támogatásokat a vidéki lakosságnak vagy csak a vidéken 

élő gazdáknak indokolt nyújtani? 
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Terminológiai szótár 

ACP-országok (African, Caribean and Pacific countries): Az EU-val speciális 

kereskedelmi megállapodással rendelkező afrikai, karibi és csendes-óceáni országok. 

Acquis communautaire: Az integrációs vívmányok összessége, azaz az EK alapszerződései, 

rendeletek, irányelvek, határozatok és az Európai Bíróság ítéletei. 

Aggregate Measurement of Support (AMS): Aggregált belső támogatottsági mutató, amely 

összesíti a termelők részére juttatott, a termelés mennyiségét befolyásoló, ezért a WTO-ban 

csökkentési kötelezettség alá eső támogatásokat. 

Agreement of Technical Barriers of Trade (TBT-Agreement): A kereskedelem technikai 

akadályairól szóló nemzetközi megállapodás. 

Állatprémium: A hús garantált és intervenciós árának csökkentése kompenzálásaként az 

állatlétszám alapján nyújtott közvetlen jövedelemtámogatás az EU-ban. 

BSE: Szivacsos agyvelőgyulladás illetve kergemarhakór. 

Cairns-csoport: 15 hagyományos agrártermelő és –exportőr országot tömörítő csoport a 

GATT-on, illetve a WTO-n belül.1986-ban hozták létre az Ausztráliában lévő Cairns-ben. A 

csoport tagjai (Argentína, Ausztrália, Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Dél-afrikai 

Köztársaság, Fidzsi-szigetek, Fülöp-szigetek, Guatemala, Indonézia, Kanada, Kolumbia, 

Malajsia, Paraguay, Thaiföld, Uruguay és Új-Zéland) a nemzetközi agrárkereskedelem mind 

teljesebb liberalizálását sürgetik. Magyarország 1997-ig volt a csoport tagja. 

CAP: Az EU Közös Agrárpolitikája (Common Agricultural Policy: CAP). 1992 óta jelentős 

reformokon ment keresztül (MacSharry reform, Agenda 2000, 2003. évi reform). 

Codex Alimentarius: A Nemzetközi Élelmiszerkönyv az egyes országok szabványainak 

gyűjteménye. 

Common Agricultural Policy (CAP): Az EU Közös Agrárpolitikája. 

De minimis szabály: A GATT Mezőgazdasági Megállapodásának azon kitétele, amely 

szerint nem kell csökkenteni azokat a belső agrártámogatásokat, amelyek értéke 

termékspecifikus támogatás esetén nem éri el az adott termék teljes termelési értékének 5%-át 

(fejlődő országok esetében 10%-át), illetve nem termékspecifikus támogatás esetén a bruttó 

agrártermelési érték 5 (fejlődő országok esetében 10%-át). 

Decoupling: A támogatás feltételének elválasztása (függetlenítése) a termelés mindenkori 

szintjétől. 

Deficiency payment: A veszteségtérítés mértékét a célár és piaci ár vagy a célár és garantált 

ár (ha piaci ár a garantált ár alá esett) különbözete adta. 

FEOGA: Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole, azaz Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garanciális Alap (EMOGA). Az 1962-ben felállított Alap 

feladata az EGK mezőgazdasági politikájának (CAP) finanszírozása. Angol nyelvű röviditése: 

EAGGF. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): Az ENSZ 

Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete. 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): Általános Vámtarifa és Kereskedelmi 

Egyezmény, 1947-ben hozták létre, s 1995-től a WTO váltotta fel. 

General System of Preferences (GSP): Általános preferenciarendszer, általában a fejlődő 

vagy a kevésbé fejlett országoknak nyújtott piacra jutási kedvezmények rendszere. 
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Genetically Modified Organisms (GMO): Génkezelt szervezetek. 

Globalizáció: A hírek, információk, technológiák, áruk, szolgáltatások és termelési tényezők 

világméretű áramlását jelenti. 

Income transfer efficiency: A jövedelemtranszfer hatékonysága, illetve hatásfoka. A 

hatásfok %-át fejezi ki a támogatásnak az a hányada, amely a mezőgazdasági háztartás tiszta 

jövedelmét növeli. 

Intervenciós ár: Az az ár, amelyen a keletkező feleslegeket az arra hivatott 

felvásárló/raktározó szerv felvásárolja, átveszi. 

Joint production: Kapcsolt terméknek tekinthető a nem-termékjellegű kibocsátás, ha 

technikai szempontból egymástól függ két vagy több output előállítása. 

Kék doboz (blue box): Ide olyan, termeléskorlátozó intézkedésekhez kötött belső 

agrártámogatások tartoznak, amelyek – mivel minimális a termelésösztönző és 

kereskedelemtorzító hatásuk – nem tartoznak a WTO támogatás-leépítési kötelezettsége alá 

(főleg az EU alkalmazza). 

Komparatív előny: A nemzetközi kereskedelem alapja. Két ország – adottságainak 

összessége alapján – eltérő költségarányokkal képes előállítani bizonyos termékeket, ezért 

külföldön gyakran kedvezőbben lehet eladni egy adott terméket (több terméket kap érte), mint 

belföldön. Amennyiben egy ország termékét a világpiaci átlagnál olcsóbban képes előállítani, 

akkor az adott termékben komparatív előnye van. 

Liberalizmus: Más néven szabadkereskedelmi politika. Kereskedelempolitikai irányzat. Az 

állam az áru- és szolgáltatás kereskedelmét nem, vagy csak kismértékben szabályozza. 

London InterBank Offered Rate (LIBOR): Londoni bankközi ajánlott kamatláb. 

Market Price Support (MPS): A PSE a tényleges költségvetési kifizetések mellett 

tartalmazza a közvetett támogatásokat, azaz a piaci ártámogatást is, ami a belföldi és 

határparitásos árak közötti eltérést okozó kormányzati politikák nyomán a fogyasztóktól és 

adófizetőktől a mezőgazdasági termelőkhöz áramló, belföldi árszinten mért éves bruttó 

transzferek összege. Az MPS agrárgazdasági és termék/termény szinten is kalkulálható. 

Minimális piacra jutás (minimum market access): Kedvezményes piacra jutás (vámkvóta) 

biztosítása azon termékeknél, amelyeknél a bázisidőszak alatt (1986-1988) az import nem érte 

el a belső fogyasztás 5%-át. 

Most Favoured Nations (MFN): A legnagyobb kedvezményes (vám)elbánás, vagyis a 

diszkriminációmentesség elve; ennek értelmében egy országnak minden olyan kedvezményt 

meg kell adnia a vele szerződő félnek, amelyet egy harmadik országnak már megadott. 

Multifunkcionális mezőgazdaság: A mezőgazdaság többfunkciós szerepe, ami hozzájárul a 

fenntartható fejlődéshez, a környezetvédelemhez, a vidéki területek életképességének 

megőrzéséhez és a vidéki szegénység csökkentéséhez.  

Non-Commodity Output (NCO): Nem-termékjellegű kibocsátásnak nevezik azeket az 

értékeket, javakat és szolgáltatásokat, amelyekkel a mezőgazdasági tevékenység hozzájárul a 

tájvédelemhez, a környezetvédelemhez, a megújítható természeti erőforrások előállításához, a 

biodiverzitás megőrzéséhez, valamint a vidék társadalmi-gazdasági életképességének 

fenntartásához.  

Non-Trade Concerns (NTC): A nem kereskedelmi szempontok – a mezőgazdaság 

sokfunkciós szerepe, a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság, a megfelelő állattartási 

technológiák alkalmazása, a vidék foglalkoztatási erejének megőrzése – is szerepelnek az új 

WTO forduló tárgyalásain. 

North American Free Trade Agreement (NAFTA): Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi 

Egyezmény. 
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): A legfejlettebb 

országok Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezete. 

Peace Clause (Béke-klauzula): Ennek értelmében a WTO-tagországok a belső támogatások 

tekintetében 2003 végéig nem alkalmazzák egymással szemben a GATT 16. és 23. cikkelyét. 

A 16. cikkely alapján vitatni lehet egy adott szubvenció mértékét, ha valamely termékkel 

jelentősen túllépnek egy átlagos piaci részesedést. A 23. cikkely értelmében pedig panel 

(vitarendezési fórum) felállítását lehet kérni, ha valamely tagország nem veszi figyelembe a 

GATT általános előírásait. A Béke-klauzula megkötésével az volt a cél, hogy 2003-ig ne 

lehessen a WTO-hoz fordulni a belső támogatások ügyében. 

Private goods: A magánjavakat másokat kizárva kizárólagosan fogyasztják el (pl. búza).  

Producer Support Estimate (PSE): A becsült termelői támogatás a mezőgazdaság 

kormányzati támogatásával a fogyasztóktól és adófizetőktől a mezőgazdasági termelőkhöz 

áramló, belföldi termelői árszinten mért éves bruttó transzfer összege. 

Protection of Designation of Origin (PDO): Az eredetmegjelölés azt jelenti, hogy a termék 

tulajdonságainak az adott területtel való összefüggése nem egyértelmű, de különleges 

minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegében az adott földrajzi környezet, az arra 

jellemző természeti és emberi tényezők következménye. 

Protection of Geographic Indication (PGI): A földrajzi jelzést a meghatározott földrajzi 

területen termelt, feldolgozott, illetve előállított termék megjelölésére használnak, amelynek 

különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegében a szóban forgó földrajzi 

származásnak tulajdonítható. 

Public goods: Közjavakról akkor beszélünk, ha az egyik piaci szereplő fogyasztása nem 

csökkenti a többi szereplő számára rendelkezésre álló javak mennyiségét (pl. tiszta levegő, 

kellemes táj), tehát korlátlan mértékben fogyaszthatók és fogyasztásukból nem zárható ki 

senki. 

Sárga doboz (amber box): Ide olyan, a termelést befolyásoló és a kereskedelmet torzító 

termékspecifikus, illetve nem termékspecifikus belső agrártámogatások tartoznak, amelyeket 

a GATT Mezőgazdasági Megállapodásában rögzített mértékben és ütemben a tagországoknak 

csökkenteniük kell. 

Single Area Payment Scheme (SAPS): az új tagállamoknak felkínált „egyszerűsített”, 

területalapú támogatási rendszer. A 10 új tagállam közül 8 (Slovénia és Málta kivételével) az 

egyszerűsített támogatási rendszert vezette be 2004-ben.  

Single Payment Scheme (SPS): A 2003. évi KAP-reform legfontosabb intézkedése az 1992-

ben bevezetett közvetlen támogatások függetlenítése a termeléstől (decoupling) és 

földterülethez/gazdasághoz kapcsolt, történelmi jogosultságra alapozott gazdaságtámogatási 

rendszer bevezetése az EU-15 tagországaiban a 2005-2007 közötti időszakban 

Special Safeguard Clause (SSG): A Mezőgazdasági Megállapodás különleges védzáradéka, 

amelynek értelmében pótvámok vethetők ki, amennyiben az import volumene egy 

meghatározott küszöböt meghalad, illetve az importár egy meghatározott érték alá süllyed. 

Célja, hogy megvédje a belső piacot a nem kívánatos importnövekménytől, illetve az 

abnormálisan alacsony importáraktól. 

SPS-Agreement (Agreement ont the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures): A közegészségügyi és növényegészségügyi intézkedések alkalmazására 

vonatkozó nemzetközi megállapodás. 

Tarifikáció (vámosítás): A nem tarifális piacvédelmi eszközök vámmá alakítása. 

Total Support Estimate (TSE): A becsült összes támogatás a mezőgazdaság kormányzati 

támogatásával a fogyasztóktól és adófizetőktől a mezőgazdasági termelőkhöz (vagy fordítva) 
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áramló, belföldi termelői árszinten mért, az agrárpolitika gyakorlat a költségvetésbe befolyó 

összegekkel (pl. importvámok) csökkentett éves  bruttó transzfer nagysága. 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): A földrajzi jelzések 

kérdéseit a WTO a szellemi alkotások tulajdonjogának védelméről szóló, úgynevezett TRIPS-

egyezmény keretei között szabályozza, amely kimondja, hogy a földrajzi megjelöléseknek 

általánosságban védelmet kell kapniuk, legalább a tisztességtelen verseny és a fogyasztók 

megtévesztésének megakadályozása tekintetében. 

United States Department of Agriculture (USDA): Az USA szövetségi mezőgazdasági 

minisztériuma, amely 1862-ben kezdte meg működését. 

Uruguay Round Agreement on Agriculture (URAA): Az Uruguay-i Forduló 

mezőgazdasági megállapodása. 

Uruguay-i Forduló: A GATT 1986-ben Punta del Estében (Uruguay) elkezdődött és 1993 

decemberében Genfben lezárult körtárgyalási fordulója; határozatai 1995-től léptek életbe. 

Vámkvóta (Tariff Rate Quota: TRQ): Az az árumennyiség, amelyet kedvezményes vámok, 

illetve vámmentesség mellett enged egy ország a piacára. 

Zöld doboz (green box): Ide olyan agrártámogatások tartoznak, amelyek mentesek a WTO 

agrártámogatás-leépítési kötelezettsége alól; a mentesítés kritériuma, hogy a támogatás nem 

kapcsolódhat árhoz, termeléshez és nem tartalmazhat a fogyasztóktól származó közvetlen 

jövedelem-átcsoportosítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet: Cross Compliance 

1. A. 2005.1.1-től alkalmazott 

Környezetvédelem 

1. 
A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő 

madarak védelméről (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.) 

3. cikk, a 4. cikk (1), 

(2) és (4) bekezdése, 

5., 7. és 8. cikk 
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2. 

A Tanács 1979. december 17-i 80/68/EGK irányelve a felszín 

alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni 

védelméről (HL L 20., 1980.1.26., 43. o.) 

4. és 5. cikk 

3. 

A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a 

szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a 

környezet, és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 

1986.7.4., 6. o.) 

3. cikk 

4. 

A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek 

mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.) 

4. és 5. cikk 

5. 

A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a 

természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.) 

6., 13., 15. cikk és a 

22. cikk b) pontja 

Köz- és állategészségügy 

Állatok azonosítása és nyilvántartása 

6. 

A Tanács 1992. november 27-i 92/102/EGK irányelve az 

állatok azonosításáról és nyilvántartásáról (HL L 355., 

1992.12.5., 32. o.) 

3., 4. és 5. cikk 

7. 

A Bizottság 1997. december 29-i 2629/97/EK rendelete a 

820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék 

azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében 

létrehozott füljelzők, állomány-nyilvántartások és 

marhalevelek tekintetében történő végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról (HL L 354., 1997.12.30., 

19. o.) 

6. és 8. cikk 

8. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 

1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és 

nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a 

marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 

820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 

204., 2000.8.11., 1. o.) 

4. és 7. cikk 

 

 

 

 

 

 

2. B. 2006.1.1-től alkalmazott 

Köz-, állat- és növényegészségügy 

9. 

A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 

1991.8.19., 1. oldal) 

3. cikk 
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10. 

A Tanács 1996. április 29-i 96/22/EK irányelve az egyes 

hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-

antagonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására 

vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK, a 88/146/EGK 

és a 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 

125., 1996.5.23., 3. o.) 

3., 4., 5. és 7. cikk 

11. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó 

eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) 

14. és 15. cikk, a 17. 

cikk (1) bekezdése, 

18., 19. és 20. cikk 

12. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 

999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos 

agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre 

és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról 

(HL L 147., 2001.5.31., 1. o.) 

7., 11., 12., 13. és 15. 

cikk 

Megbetegedések bejelentése 

13. 

A Tanács 1985. november 18-i 85/511/EGK irányelve a 

ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló 

közösségi intézkedések bevezetéséről (HL L 315., 

1985.11.26., 11. o.) 

3. cikk 

14. 

A Tanács 1992. december 17-i 92/119/EGK irányelve az 

egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános 

közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos 

betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről (HL 

L 62., 1993.3.15., 69. o.) 

3. cikk 

15. 

A Tanács 2000. november 20-i 2000/75/EK irányelve a 

kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására 

vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról (HL L 327., 

2000.12.22., 74. o.) 

3. cikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. C. 2007.1.1-től alkalmazott 

Állatjólét 

16. 

A Tanács 1991. november 19-i 91/629/EGK irányelve a 

borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények 

megállapításáról (HL L 340., 1991.12.11., 28. o.) 

3. és 4. cikk 
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17. 

A Tanács 1991. november 19-i 91/630/EGK irányelve a 

sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények 

megállapításáról (HL L 340., 1991.12.11., 33. o.) 

3. cikk és a 4. cikk 

(1) bekezdése 

18. 

A Tanács 1998. július 20-i 98/58/EGK irányelve a tenyésztés 

céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23. 

oldal) 

4. cikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet: A vidékfejlesztési intézkedések és prioritások kapcsolata 

Intézkedések 
Prioritások 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (15. cikk) +      

Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési + + + + + + 
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szolgáltatások (16. cikk) 

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei 

(17. cikk) 
      

Beruházások tárgyi eszközökbe (18. cikk) + + + + + + 

A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított 

mg-i termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző 

intézkedések bevezetése (19. cikk) 
  +    

A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (20. cikk) + + + + + + 

Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki 

térségekben (21. cikk) 
     + 

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének 

javítására irányuló beruházások (22. cikk) 
   + +  

Erdősítés és fásítás (23. cikk)    + +  

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (24. cikk)    + +  

Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák, katasztrófaesemények által 

okozott erdőkárok megelőzése és helyreállítása (25. cikk) 
  +    

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti 

értékének növelését célzó beruházások (26. cikk) 
   + +  

Új erdészeti technológiákra, erdei termékek feldolgozására és 

értékesítésére irányuló beruházások (27. cikk) 
+      

Termelői csoportok létrehozása (28. cikk)   +    

Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (29. 

cikk) 
   + +  

Ökológiai termelés (30. cikk)    + +  

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó 

kifizetések (31. cikk) 
   + +  

A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos 

hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések 

(32. cikk) 
 +     

A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos 

hátrányokkal rendelkező területek kijelölése (33. cikk) 
 +     

Állatjólét (34. cikk)   +    

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, 

erdővédelem (35. cikk) 
   + +  

Együttműködés (36. cikk) + + + + + + 

Kockázatkezelés (37. cikk)   +    

Termény-, állat- és növénybiztosítás (38. cikk)   +    

Állat- és növénybetegségek, valamint környezeti események 

esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok (39. cikk) 
  +    

Jövedelemstabilizáló eszköz (40. cikk)   +    

LEADER (42-45. cikk) + + + + + + 

Forrás: EC (2011c V. melléklete) alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás 

 

 

 

 

3. melléklet: Az Európai Bizottság „integráció” forgatókönyvében használt gazdasági, 

környezeti és társadalmi indikátorok 

 

Megnevezés EMVA Munkaerő Munka- Egy Vidéki Natura Állandó KAT Erdő HMT4 
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forrás termelé-

kenység1 

főre 

jutó 

GDP2 

Népesség3 2000 legelő 

(2013) (2007-2009 átlaga) (2006) (2000) (2007) (2005) (2000) (2007) 

millió 

EUR 
ezer ÉME 

ezer 

EUR 

ezer 

EUR 
ezer fő ezer ha ezer ha ezer ha ezer ha ezer ha 

Belgium 77,8 65,6 31,7 28,3 1612,2 100,2 511,5 249,4 611,5 1374,4 

Bulgária 395,7 494,5 8,0 9,8 6464,3 692,3 279,6 842,0 3492,3 3050,7 

Cseh 
Köztársaság 

424,3 137,3 11,8 19,7 9084,2 231,9 909,2 1751,9 2556,0 3518,1 

Dánia 106,5 55,9 22,9 29,5 3845,4 126,7 201,1 30,3 384,6 2662,6 

Németország 1429,7 609,3 26,0 28,3 34775,8 2025,7 4838,6 8858,3 10391,7 16931,9 

Észtország 113,3 32,1 10,9 16,1 1171,3 54,3 273,4 339,0 2093,0 906,8 

Írország 351,5 147,5 8,5 33,9 3069,6 382,6 3130,3 3270,3 293,2 4139,2 

Görögország 671,7 568,7 11,2 23,2 7131,6 770,3 819,6 3111,3 2375,5 4076,2 

Spanyolország 1284,3 967,7 26,5 25,3 22728,2 4342,7 8649,8 20315,1 9287,1 24892,5 

Franciaország 1279,0 804,6 26,0 26,7 44674,8 2413,1 8105,3 12279,0 14506,4 27476,9 

Olaszország 1441,2 1302,2 20,2 25,0 27079,3 1362,9 3451,8 6452,9 7901,4 12744,2 

Ciprus 21,0 25,9 12,9 23,5 772,5 2,1 1,9 91,3 156,4 146,0 

Lettország 151,2 104,8 4,2 13,3 1562,9 118,4 639,5 1251,4 2704,3 1773,8 

Litvánia 253,9 180,1 7,6 14,5 2546,0 99,7 819,1 1593,3 1862,7 2649,0 

Luxemburg 13,2 3,8 26,2 67,5 472,6 14,5 68,3 123,1 90,9 130,9 

Magyarország 584,6 403,4 7,9 15,6 8374,3 641,1 504,2 883,9 1738,9 4228,6 

Málta 10,7 4,2 19,0 18,8 0,0 0,6 0 10,3 0,2 10,3 

Hollandia 102,8 165,1 40,7 32,7 2800,1 96,6 820,7 233,0 314,3 1914,3 

Ausztria 533,0 163,3 16,1 30,3 6349,6 372,8 1730,3 2093,0 3757,5 3189,1 

Lengyelország 1851,1 2263,2 5,3 14,0 29527,7 1853,9 32712 9227,9 9193,9 15477,2 

Portugália 589,9 338,0 7,0 18,7 5056,6 637,9 1780,6 3401,6 2437,2 3472,9 

Románia 1356,2 2205,3 6,0 11,2 19652,0 1342,9 4540,1 3974,6 6987,3 13753,1 

Szlovénia 113,0 83,7 6,1 21,8 2007,0 108,6 288,2 448,5 1137,9 488,8 

Szlovákia 319,8 91,3 8,5 17,3 4786,0 317,0 551,1 1152,1 1932,4 1936,6 

Finnország 288,6 72,4 12,1 28,4 3899,8 19,5 38,5 2152,6 19611,2 2292,3 

Svédország 275,8 65,5 17,8 29,5 7176,5 138,0 487,1 1548,3 25288,4 3118,0 

Egyesült 

Királyság 
749,2 341,4 28,5 28,4 18444,1 549,3 10080,0 8424,0 1983,7 16130,5 

EU-27 14788,9 11696,7 13,7 24,5 275064,4 18815,5 56790,7 94108,6 133089,9 172485,1 

EU-15 9194,1 5670,9 21,7 27,2 189116,2 13352,6 44713,2 72542,4 99234,6 124546,1 

EU-12 5594,8 6025,8 6,3 16,3 85948,2 5462,8 12077,5 21566,1 33855,3 47939,0 

Megjegyzés: 1) Bruttó hozzáadott érték/ Éves munkaerőegység; 2) Vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve; 3) Átmeneti és 

alapvetően vidéki térségekben, megyei szinten;4) Hasznosított mezőgazdasági terület (Utilized Agricultural Area - UAA). 

Forrás: DG Agriculture and Rural Development (2011c) alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás 

 


