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Kivonat 

A regionális és vidékpolitikában a 2013 utáni időszakra nézve egészen biztosan lesznek változások, de ma még 

erről kevés konkrétumot tudunk, ezért csak a kézirat elkészítésének idején rendelkezésre információkra 

támaszkodva próbálja felvázolni, hogy milyen változások valószínűsíthetők. Elsődlegesen arra törekedtünk, 

hogy a különböző elképzelésekből a leginkább valószínű változatot vázoljuk. Megpróbájtuk érzékeltetni a 

változást befolyásoló indítékokat, erőviszonyokat, és természetesen azt is, hogy mi lenne a nemzeti érdekünk, 

milyen álláspontot kellene képviselnie Magyarországnak (mert a végső döntésben szavunk lehet). Azt is 

érzékeltetjük, hogy a KAP reform formálása nem csak egy szűk szakembergárda, és nem is csak a „brüsszeli 

bürokraták” kiváltsága, hanem a tagországok, benne az egyszerű polgárok és civil szervezetek hangja is érződik. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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11. fejezet - A következő tervidőszak 
során valószínűsíthető változások az 
EU regionális-, agrár és 
vidékpolitikájában 

1. 11.1. Bevezetés 

A tananyag összeállításakor szem előtt tartottuk a képzés fő céljait, a hallgatók szakmai irányultságát és 

előéletét, továbbá, hogy a végzett mérnökök várhatóan milyen munkaköröket fognak betölteni. 

Épp ezért nem törekedhetünk a témakör teljes mélységű megismertetésére, és természetesen számonkérésre 

sem. Azt akarjuk elérni, hogy a végzett mérnöknek legyen „rálátása” a vidékfejlesztés és területfejlesztés 

problémakörére, megszerezve azokat az alapvető ismereteket, melyekkel partnere lehet a területrendezés-

birtokrendezés terén és a kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő és együttműködésre ítélt szakembereknek 

(tervezők, fejlesztési ügynökségek, hatóság). A tárgy elsődleges célja tehát, hogy a hallgatókat eligazítsa a 

vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalomkörben, rávilágítson a túlzott területi (regionális) különbségek 

társadalmi veszélyeire, a vidék- és területfejlesztés indokaira (indítékaira), a területi különbségek kezelésének 

eszközeire. Igyekszünk az aktuális problémákra és a problémák megoldására, elhárítására irányuló válaszokra 

koncentrálni, az elméleti háttér mélyebb feltárását tudatosan kerüljük. 

Ez a modul tulajdonképpen lehetetlenségre vállalkozik, mert azt próbálja felvázolni, hogy milyen változások 

várhatók az EU regionális és vidékpolitikájával kapcsolatban a 2013 utáni programidőszakban. Ma még 

természetesen sok a bizonytalanság, elsődleges célunk az, hogy a különböző elképzelésekből a leginkább 

valószínű változatot vázoljuk. Megpróbáljuk érzékeltetni a változást befolyásoló indítékokat, erőviszonyokat, és 

természetesen azt is, hogy mi lenne a nemzeti érdekünk, milyen álláspontot kellene képviselnie 

Magyarországnak. Azt is érzékeltetjük, hogy a KAP reform formálása nem csak egy szűk szakembergárda, és 

nem is csak a „brüsszeli bürokraták” kiváltsága, hanem a tagországok, benne az egyszerű polgárok és civil 

szervezetek hangja is érződik. 

Ennek a modulnak a tartalma egészen biztosan változni fog, amikorra tananyagként való tényleges 

felhasználása időszerű lesz. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• milyen változások várhatók (nagy valószínűséggel) az EU agrár-, vidék-, és regionális politikájában, továbbá, 

hogy 

• Magyarországnak – nemzeti érdekeinkre való tekintettel – milyen álláspontot célszerű képviselnie a 

tárgyalások során. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• előrevetíteni, hogy a 2013 utáni időszakban melyek lesznek az EU-ban a regionális és vidékpolitika súlyponti 

kérdései. 

2. 11.2. A költésvetési reformmal összefüggő jövő 

Az EU költségvetésének bevétele oldala elsősorban a tagországok befizetései szerint alakul, mivel a 

tagországok a GDP mintegy 1,25-1,27 százalékát fizetik be a közös kasszába. Az egységes kulcs 

következménye, hogy a fejlettebb (gazdagabb) országok nyilván többet fizetnek be a költségvetésbe (és 

kevesebbet kapnak vissza), mint a kevésbé fejlettek (a szegényebbek). 
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Az EU költségvetésében a kiadási oldalon legnagyobb tétel a Közös Agrárpolitika (KAP) finanszírozása1, 

utána a kohéziós és regionális politika következik. A KAP legnagyobb haszonélvezői azok az országok, 

melyekben a mezőgazdaság viszonylag jelentős nemzetgazdasági ág, a kohéziós és regionális politika 

haszonélvezői pedig a szegényebb (úgynevezett kohéziós) országok és szegényebb (kisebb gazdasági 

teljesítményű, úgynevezett konvergencia) régiók. Az utóbbi évek gazdasági recessziója a szegényebb országokat 

különösen érzékenyen érinti (ezért számukra jól jönne nagyobb gazdasági segítség), de a gazdagabb országokat 

sem kíméli. 

A jövő közös politikáinak (KAP, kohéziós, regionális) pozícióját az előbbi felvetések alakítják, nevezetesen: 

• A gazdagabb tagországok (elsősorban Németország) hajlandó-e az eddigi befizetési arányt vállalni, vagy 

kitart amellett a cél mellett, hogy csökkentse befizetéseit? 

• Az EU kitart-e amellett a cél mellet (amit már az úgynevezett római szerződés is érintett), hogy a szegényebb 

országok és régiók felzárkózását pénzügyi forrásokkal is elősegíti? 

• Hogyan változik (vagy marad) a közös kasszából való részesedés számításának módja és a KAP (illetve a 

közvetlen termelői támogatások ellenzőinak) pozíciója? 

A regionális és kohéziós politikával kapcsolatban kevesebb a kétely, mert sokkal jobb a „társadalmi 

beágyazottsága”, elfogadtatása, mert a gazdagabb országok közvéleménye is elfogadja, hogy az egységes 

Európa kialakulásának feltétele a szegényebbek (országok, régiók) felzárkóztatása.2 A regionális és kohéziós 

politikában feltehetően nem változnak meg alapvetően a célok és az eszközök sem. A pénzügyi források 

tekintetében nagy a bizonytalanság, amit az Európát is érintő gazdasági válság még inkább felerősít. Nem lehet 

kizárni, hogy csökken az EU költségvetése és csökken a regionális és kohéziós politikát finanszírozó 

pénzügyi alapok költségvetése is. 

A vidékpolitika rendkívül összetett kérdés. Egyrészt azért, mert a mezőgazdálkodás sok szempontból a vidék 

szerves része, a vidék sorsa és a mezőgazdálkodás elválaszthatatlanul összefonódott (földhasználat, 

foglalkoztatás, a természeti környezet állapota). Másrészt azért, mert a vidékfejlesztés a KAP része költségvetési 

szempontból is, így a KAP költségvetése és annak belső megosztása a vidékfejlesztési támogatások volumenét 

alapvetően befolyásolja. 

3. 11.3. Az agrár- és vidékpolitika jövője 

Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) a reformok láncolata és ma már 

csak fenntartásokkal nevezhetjük közös, minden tagországra egyformán érvényes agrárpolitikának. 

Amikor néhány évtizeddel ezelőtt a közös agrárpolitikát az akkori EK-ban megalkották, fő cél a Közösség 

biztonságos élelmiszerellátása volt úgy, hogy a gazdálkodóknak is megfelelő jövedelmet garantáljanak 

közösségi támogatások révén (akkor még különösen erős volt a két világrendszer szembenállása). A 

támogatások hatására azonban az élelmiszertermelés annyira felfutott, hogy több ágazatban (élelmiszer-

csoportban) feleslegeket eredményezett. A feleslegek elhelyezése a nemzetközi kereskedelemben csak nagy 

gazdasági veszteségek árán volt lehetséges (gyakran még úgy sem). Nem utolsó sorban a nemzetközi 

kereskedelmi szervezetekben (GATT, WTO) kialakult erőviszonyok és a felesleget is eredményező 

agrárpolitika ellenzőinek fellépése hatására indult meg a máig is tartó reformfolyamat, melyből két elemet 

feltétlenül ki kell emelnünk. Az egyik: a támogatások folyósításnak függetlenítése (nagy részben 

függetlenítése) a termeléstől. A másik: a vidékfejlesztés a KAP szerves része, úgynevezett második pillére lett. 

A közvetlen termelői támogatásoknak a termeléstől való függetlenítése – leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy a 

gazdálkodó megkapja az eddig számára kifizetett támogatásokat akkor is, ha egyáltalán nem termel (csupán a 

területét megfelelő kultúrállapotban tartja). 

A KAP II: pillérének, a vidékfejlesztésnek a helyzete is ellentmondásokkal terhes. A vidékfejlesztési 

támogatási jogcímek többsége ugyanis kifejezetten a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás, 

                                                           
1 Évente 53-58 milliárd euró, az EU költségvetésének mintegy 42 százaléka a KAP költségvetése! Nagy összegről van szó, de a valóságot 

jobban érzékelteti, ha azt mondjuk, hogy az EU minden polgára egy közepes szendvics árával (2 euró) járul hozzá a KAP költségvetéséhez. 
2 Ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy a gazdagabb EU országok polgárainak jelentős része úgy vélekedik: jobban járunk, ha a 
szegényebbeket helyben (mostani lakóhelyükön) támogatjuk, mert akkor valószínű ott(hon) maradnak, nem jönnek hozzánk! 
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csak kisebb része az úgynevezett vidéki térségek fejlődést szolgáló és közjavak (externáliák)3 előállításával 

indokolható (annak költségeit ellensúlyozó) jogcím. Ebben az összefüggésben a közjavak olyan jószágok, 

szolgáltatások, melyekből mindenki részesedik, melyek a normális élethez szükségesek (egészséges, élő 

környezet) de hagyományos piaci áruk, illetve szolgáltatások módján (mondjuk energiaszolgáltatás, 

élelmiszerek) ellenértékük nem szedhető be, ezért azokat az állam, illetve a közösség finanszírozza. A vidék és 

benne mezőgazdaság a közjavak széles körének (élővilág-biodiverzitás, kulúrtáj) előállítója, illetve 

gondozója. 

Az EU legutóbbi bővítései (2004-2005), amikor 12 (10+2) zömében fejletlen ország lett a közösség tagja, 

általában „lerobbant” és a szocializmus utáni átalakulás időszakát élő mezőgazdasággal, sajátosan alakult a 

KAP. Ez utóbbi országok kényszerűségből elfogadták (azért, hogy minél előbb az EU tagjai lehessenek), hogy 

a KAP támogatásaiból a régi tagországok gazdálkodóival nem egyenrangúan részednek, csak egy viszonylag 

hosszú időszak érik utol a régi tagországok gazdáit a közvetlen termelői támogatások terén. Ezért mondják, 

hogy (legalább) kétféle agrárpolitika van, és a múlt (jelen) öröksége a jövőre nézve is kétségessé teszi az 

egységes, valóban közös politika megalkotását. 

Konkrét kérdések megítélésében a tagországok nyilván nem egységesek, mert mások az adottságaik, eltérő a 

vidék állapota és az élelmiszergazdaságnak a nemzetgazdaságban betöltött szerepe is. Az látszik, hogy a 

megoldásra törekvés jegyében egyes ország csoportok az érdekek összehangolását tartják szem előtt. A 

„visegrádi országok”, valamint Bulgária, Románia és Szlovénia például az idén nyilatkozatot fogadtak el a KAP 

jövőjével kapcsolatban. 4 A KAP második pillérével kapcsolatban, melyben ez áll: 

„A KAP vidékfejlesztési forrásait, a Kohéziós Alapokkal együtt, az élhető, megfelelő infrastrukturális háttérrel 

rendelkező, munkát és megélhetést biztosító vidék megteremtésének szolgálatába kell állítani. Fokozott 

figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtésre, az önfoglalkoztatásban rejlő perspektívák kibontakozásának 

támogatására, a vidéki turizmus fejlesztésére, a helyi piacok működőképességének megerősítésére, a helyben 

termelt speciális élelmiszerek piacra jutásának megkönnyítésére. Elengedhetetlen a minőségi közszolgáltatások 

vidéki elérhetőségének szélesítése, az életszínvonal növelése.” 

3.1. 11.3.1. A Bizottság 2008. évi állapotfelmérése, a KAP reform 
folytatása 

A KAP 2003. évi reformja is előre jelezte, hogy 2007–2008-ban megtörténik a KAP felülvizsgálata, az 

„állapotfelmérés”, angol kifejezéssel „Health Check”5. A felmérés tulajdonképpen azzal a céllal készült, hogy 

összegezze a reform tapasztalatait, hogy az agrárpolitikát modernizálhassák az új kihívások ismeretében. 

A 2003-ban megkezdett reformok egyik fontos döntése, amire már korábban is utaltunk, hogy széles körben 

eltörölte a támogatás és a termelés között korábban fennálló kapcsolatot (a támogatások termeléstől való 

„függetlenítése”). A KAP további változtatásának az egyik alapvető kérdése, hogy ezen a téren mi legyen a 

továbblépés, de más kérdések is felmerülnek: 

1. Hogyan lehet a közvetlen támogatási rendszert hatékonyabbá és egyszerűbbé tenni? 

2. Hogyan lehet az eredetileg hattagú Közösségre kidolgozott piactámogatási eszközöket a mai állapotok között 

is relevánssá tenni? 

3. És hogyan nézzünk szembe az éghajlatváltozástól a bioüzemanyagokig, a vízgazdálkodásig és a biológiai 

sokféleség megóvásáig terjedő új kihívásokkal? 

A vidékpolitika, illetve a vidékfejlesztési intézkedések szempontjából néhány releváns felvetés a Bizottság 

részéről: 

a. „Mérlegelni kívánjuk továbbá az uniós támogatások igényléséhez szükséges – jelenleg 0,3 hektárban 

meghatározott – földterület nagyságának emelését.” (Nagyobb méretű, versenyképes birtokok kialakulása.)6 

                                                           
3 Újabban sűrűn használt kifejezés. 
4 A visegrádi fórumon 2010. június 25-én fogadták el. (http://umvp.eu/?q=hirek/kozos-nyilatkozat-visegradon-a-kap-reformrol) 
5 Összegzés az európai polgárok számára a közös agrárpolitika „állapotfelméréséről”, más néven „egészségügyi vizsgálatáról” Miért van 

szükség a KAP „állapotfelmérésére”?, (http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/sumnote_hu.pdf) 
6 Van olyan elképzelés, hogy a közvetlen termelői támogatásokat jobban kellene korlátozni (Gazdaságonként 250 eurós minimum, vagy 1 
hektáros minimális területi küszöb, vagy mind a kettő) 
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b. „Alaposan meg kell vizsgálnunk a kölcsönös megfeleltetés követelményeit is, vagyis azokat az előírásokat, 

amelyeket a gazdálkodóknak be kell tartaniuk annak érdekében, hogy támogatáshoz jussanak Brüsszelből. Ez 

jelentheti azt, hogy el kell törölnünk egyes szükségtelen követelményeket, de azt is, hogy újabbakat kell 

meghatároznunk az olyan új kihívások leküzdése érdekében, mint a vízgazdálkodás javítása vagy az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklése.” 7 

i. „A KAP előtt 2007-ben álló új kihívások között említhetjük a kockázatkezelést, az éghajlatváltozás elleni 

küzdelmet, a hatékonyabb vízgazdálkodást, a bioenergiában rejlő lehetőségek lehető legjobb kihasználását és 

a biológiai sokféleség megóvását. Ezen kihívások kezeléséhez pénzre van szükség. A megvalósítás legjobb 

módja pedig a vidékfejlesztési politika. Ezért javasoljuk azt, hogy növeljük a közvetlen támogatásoknak a 

vidékfejlesztési költségvetésbe átcsoportosított részét.”8 

Az „európai polgárok számára” készített összefoglaló azt is indokolja, hogy miért van szükség uniós szintű 

agrárpolitikára?9 

• A Kap keretében az EU egész területén egyenlő feltételeket lehet biztosítani, és el lehet érni, hogy a KAP új 

prioritásait valamennyi tagállam betartsa. 

• Tovább kell növelni az EU mezőgazdaságának erejét és versenyképességét. 

• Az Unió agrár-élelmiszeripari ágazata 19 millió embernek biztosít munkahelyet, és az élelmiszerek iránti 

globális kereslet napról napra nő. 

• A közös agrárpolitika – a mezőgazdasági, az erdészeti és az ezekhez kapcsolódó ágazatok révén – biztosítja a 

legmagasabb szintű környezetvédelmi előírások betartását. 

• A vidékfejlesztési politika hozzájárul a vidéki területek gazdasági és társadalmi szerkezetének fejlődéséhez. 

• A KAP és a vidékfejlesztési politika kulcsszerepet játszik az olyan új kihívásoknak való megfelelés 

tekintetében, mint amilyen az éghajlatváltozás, a vízgazdálkodás, a bioenergia lehető leghatékonyabb 

felhasználása és a biológiai sokszínűség megőrzése 

Az összegzés azt is jelzi, hogy a felülvizsgálatot, illetve a KAP reformot nem lehet az EU költségvetésének 

felülvizsgálatától elkülönítve kezelni. 

3.2. 11.3.2. A magyar közvélemény reagálása 

Az EU 2010 nyarán zárult, úgynevezett nyilvános konzultációt szervezett tagországaiban10 a KAP 2013 utáni 

jövőjéről. Hogy ennek a vitának mi a valós hozadéka, nehéz megmondani. Azt meg elképzelni sem lehet, hogy 

minden vélemény, hozzászólás beépül majd az új agrárpolitikába. Megírhatta (elmondhatta) véleményét bárki 

(civilek, magánszemélyek és szakmai szervezetek egyaránt) és összegző konferenciát is rendeztek. Azt látni 

kell, hogy még Magyarországon is (pedig csak közepes méretű tagország vagyunk) eltérő véleménynek 

jelentkeznek egy-egy konkrét kérdésben (például a termelési kvótákkal kapcsolatban). 

Néhány fontosabb gondolat a vitazáró konferencián elhangzottakból: 

• A jövő agrárpolitikájában fektessenek nagyobb hangsúlyt a kelet-közép-európai régió országaira, az új 

tagállamokra, köztük Magyarországra is. 

• Az átmeneti időszak lezárul, az új tagok hátrányos helyzete ezután (2013) nem tartható fenn. 

                                                           
7 A támogatások (így a vidékfejlesztési támogatások elnyerésének is) feltétele, hogy a gazdaságban bizonyos alapvető közösségi előírásokat 

(környezetvédelmi, állatjóléti-állatelhelyezési) betartsanak, ezt nevezik kölcsönös megfeleltetésnek. 
8 A támogatásoknak a KAP két pillére közötti vázolt átcsoportosítását (a támogatásokon belül a vidékfejlesztési támogatások arányának 

növelését) a szakmai zsargonban modulációnak nevezik. A további átcsoportosításból származó pénzeket a tagállamok az éghajlatváltozás, a 

megújuló energiaforrások, a vízgazdálkodás, a biológiai sokféleség és az előbbiekre vonatkozó innováció területét érintő programok, 
valamint a tejágazatra vonatkozó intézkedések megerősítésére fordíthatnák. 
9 Az összefoglaló fel sem veti azt – az egyébként elég gyakran felszínre kerülő – kérdést, hogy szükség van-e egyáltalán közös 

agrárpolitikára? Inkább csak annak előnyeit ecseteli! 
10 Hazánkban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közvetítésével. 
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• A mezőgazdasági politika renacionalizálása (a tagállamok hatáskörébe való visszahelyezése) nem ésszerű, 

nem megoldás a gondokra. 

• A KAP második pillérének – pályázható, tehát nem területalapon járó – forrásai kiválthatják az első pillér 

közvetlen támogatásit. 

• Az élelmiszertermelésben újabban is fontos az „ellátásbiztonság”. 

• A második pillér támogatásai elősegítik az új kihívásokra adott helyes válaszlépéseket (klímaváltozás), de ezt 

kétkedve fogadó nézetek is megjelentek (tétlenül nézik biodiverzitás szűkülését). 

Az MNVH által többféle módon (nyilvános fórum, kérdőív, e-mailben érkezett vélemények gyűjtése) 

lefolytatott társadalmi vitáról mintegy 15 oldal (mellékleteivel együtt 50 oldal) terjedelmű összefoglaló készült. 

Az összefoglaló az MNVH honlapján megtalálható.11 Az összegzés szerint szükség van KAP-ra (és közös 

stratégiára) a gazdák részére megfelelő életszínvonal, valamint az ésszerű élelmiszerárak érdekében, de 

egyszerűbb szabályozás mellett. 

• A jelenlegi KAP megváltoztatása fontos 

• a túlzott bürokrácia csökkentése, a szabályozás bonyolultsága miatt, 

• az eljárások egyszerűsítése, és 

• a kifizetések lassúsága miatt. 

• Olyan közös stratégiára is kell, mely szerves egységben kezeli a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, ebben 

fontos szerepet kap 

• a helyi termelés és a helyi piacokon való értékesítés, 

• a kistermelők közötti kooperáció erősítése, 

• a megújuló energia helyi előállítása, 

• a munkahelyek teremtésében a helyi gazdasági szereplőkben meglévő potenciális lehetőségek kiaknázása. 

• A terméklánc (a termelőtől a fogyasztóig) legyen ellenőrzött, a teljes fázis jövedelemelosztása pedig 

méltányosabb. 

A jövőben a KAP kiemelten segítse illetve „kezelje”: 

• a helyi termékek előállításának és értékesítésének elősegítését, 

• a fenntartható vízgazdálkodást, 

• a környezetbarát mezőgazdasági termelést, 

• foglakozzon a klímaváltozás kihívásaival, 

• szüntesse meg a tagországok (régi és új tagok) közötti megkülönböztetést 

Érdekes képet mutat az MNVH által szervezett szavazás a KAP jövőbeni célkitűzéseiről. A válaszadók egy 

kilenc lehetőséget tartalmazó listából a célokat az alábbiak szerint rangsorolták12: 

1 Tisztes megélhetés a gazdák számára. 

2 Munkahelyteremtés a vidéki területeken. 

3 Jó minőségű, egészséges, és biztonságos mezőgazdasági termékek. 

                                                           
11 http://www.mnvh.eu/sites/default/files/KAPtarsvita_osszefoglalo.pdf 
12 Az első négy cél kapta a szavazatok több mint 70%-át (igaz, mindössze 271 szavazat alapján)! 
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4 A vidéki gazdaság fejlesztése, a szolgáltatások minőségének javítása a vidéki területeken. 

5 Megfizethető élelmiszerárak a fogyasztók számára. 

6 A vidéki közösségek erősítése. 

7 A vidéki táj és természet megőrzése. 

8 A mezőgazdaság modernizációja. 

9 A klímaváltozás kihívásainak kezelése. 

3.3. 11.3.3. A magyar szakmai álláspont 

A „szakma álláspontját” egy, a Magyar Mezőgazdaságban idén megjelent cikksorozat alapján ismertetjük, 

hangsúlyozva, hogy a szakemberek álláspontja sem egységes, de főbb vonulatait tekintve nincs gyökeresen 

eltérő megítélés. Azt a módszert választottuk, hogy a tartalmi ismertetést inkább a cikkekből származó 

idézetekkel oldjuk meg, már csak azért is, rendkívül tömör, szikár cikkekről van szó, amelyek tartalmi 

ismertetése csak rontaná az érdemi mondanivalójuk megjelenítését. 

Az aktuális Közös Agrárpolitikáról13: 

Néhány „vaskos” és egyben találó megállapítás a jelenlegi KAP-ról (elsősorban annak vidékfejlesztési 

vonatkozásairól): 

• Hibáival együtt is, az EU egyik fontos szimbóluma. Ha elutasítjuk, azzal majdhogynem az Unió 

létjogosultságát kérdőjelezzük meg. Ennél kétségtelenül „közösségibb” tett a Közös Agrárpolitika 

újragondolása, „rendbetétele”. 

• A közösségi források felhasználását sokkal inkább a tagállamok és a piaci szereplők közötti újraelosztás, 

mintsem a növekedést elősegítő és a hatékonyságot javító programok finanszírozása jellemzi. 

• Az agrárköltségvetésből 75 százalékkal részesedő közvetlen (ún. első pilléres) támogatások túlnyomó részét 

függetlenítették a termeléstől, így azokat ma történelmi jogosultságok alapján és az ún. kölcsönös 

megfeleltetés előírásainak betartása mellett lehet lehívni. Elmondható, hogy e változtatás nyomán a 

gazdálkodók – legalábbis egy részük – termelési döntéseit ma már sokkal inkább a piaci viszonyok 

határozzák meg. 

• A KAP értékelésekor fontos szempont tehát, hogy kik a kedvezményezettek. A forrásfelhasználás területi 

eloszlását vizsgálva kiderül, hogy a közvetlen támogatásokból inkább a gazdagabb régiók részesülnek 

nagyobb összeggel. Ráadásul az adófizetők pénzének igen jelentős hányada néhány kevésbé rászoruló 

vállalkozáshoz vándorol. A vidékfejlesztési kifizetések pedig – ellentétben a várakozásokkal – nincsenek 

összhangban a kohéziós célkitűzésekkel, mert azok haszonélvezői zömmel a gazdaságilag erősebb, fejlettebb 

térségek. Ez aligha segíti a felzárkózást. 

• A KAP jelen mivoltában társadalmilag fenntarthatatlan, ezért átalakítása elkerülhetetlen. 

• A KAP és az európai társadalom kapcsolata egyelőre igen gyenge. Bár az Eurobarometer közelmúltban 

készült felmérése alapján az EU lakosainak több mint 90 százaléka úgy gondolja, hogy a mezőgazdaság 

fontos a jövő szempontjából, ugyanezen felmérésből az is kiderül, hogy nagyrészük nem vagy alig tudja, mi 

az a Közös Agrárpolitika. 

• A vidékfejlesztés, a KAP második pillérének jövőjéről egyelőre kevés javaslat látott napvilágot. 

Gyakorlatilag mindenki egyetért abban, hogy 2013 után a vidékfejlesztés szerepének erősítésére, a 

támogatások növelésére lesz szükség. Nyilvánvaló, hogy az éghajlatváltozás hatásaival, a megújuló 

energiaforrások hasznosításával kapcsolatos intézkedések súlya nő 2013 után. A beruházási támogatások 

szükségességének megítélése már korántsem ilyen egyöntetű. A gazdaságilag kevésbé fejlett tagállamok azt 

szeretnék, ha a versenyképesség fejlesztése és a strukturális alkalmazkodás elősegítése továbbra is alapvető 

                                                           
13 Potori N.- Papp G. (2010): Magyarországnak lehet szerepe a reformban Magyar Mezőgazdaság 2010/20. szám alapján 
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cél lenne. Az észak-nyugati tagállamok ezzel szemben inkább a környezeti értékek megóvásában látják a 

vidékfejlesztés legfontosabb szerepét. 

• Újra és újra felmerül, hogy a második pillérnek jobban kellene szolgálnia a munkahelyteremtést és a 

vidéki életminőség javítását. Ennek ellenére biztosra vehető, hogy a KAP hatálya a jövőben is alapvetően a 

mezőgazdasági termelőkre fog kiterjedni, és az európai agrárpolitika nem vállalja fel az agráriumot elhagyók, 

a vidék összes problémájának kezelését. 

• Bár a magyar agráriumot – tegyük hozzá, korántsem csak külső okok miatt – aligha tekintené bárki az EU-

csatlakozás nyertesének, mégis le kell szögezni, hogy amennyiben csak a közvetlen és vidékfejlesztési 

támogatásokat vizsgáljuk, helyzete kifejezetten előnyösnek mondható, mind abszolút, mind relatív 

értelemben. Magyarország az EU népességének 2,1 százalékát adja, agrártermeléséből mindössze 2 

százalékkal részesedik, miközben a KAP forrásainak 3,5 százaléka ide érkezik. Az 1 hektár támogatott 

területre vetített közvetlen és vidékfejlesztési támogatások összegét tekintve az összes tagállam között a 

nyolcadik, míg az „új” tagállamok között az első helyen állunk. 

A szerzők rendkívül szemléletes ábrát is közölnek (lásd: 11-1. ábra) a KAP költségvetésének alakulásáról, és 

a költségvetés szerkezetéről (a kifizetések megoszlásáról).14 

 

 
11-1. ábra: A KAP kiadásainak alakulása 

Forrás: Európai Bizottság adatai alapján Potori és Papp (2010) 

A KAP költségvetéséről és II. pillérének alakulásáról: 15 

• Az agrárminiszterek többsége ma egyértelműen amellett foglal állást, hogy továbbra is erős Közös 

Agrárpolitikára van szükség, ezért elfogadhatatlan az agrárbüdzsé drasztikus csökkentése. .... Ennek ellenére 

ne feledjük, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetését és azon belül a KAP súlyát inkább a 

pénzügyminiszterek, de mindenekelőtt a nagy nettó befizető tagállamok vezető politikusai fogják 

meghatározni16. Ezért, és mivel az Európai Bizottság által kidolgozott és 2010 márciusában vitára bocsátott 

                                                           
14 Az ábrán a „Decoupled közvetlen kifizetés” azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetéseknek (termelői támogatásoknak) ezt a hányadát a 
termeléstől függetlenítve (leválasztva) fizetik ki. 
15 Potori N. - Popp J. (2010): Nagyobb lehet a II. pillér súlya Magyar Mezőgazdaság 2010/21. szám alapján 
16 Példának okáért: a legnagyobb „adakozó”, Németország azt hangoztatja, hogy a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a bruttó 
nemzeti jövedelem (GNI) legfeljebb 1 százalékát hajlandó befizetni, szemben a mostani 1,27 százalékos plafonnal. 
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Európa 2020 stratégia a mezőgazdaságot nem elkülönítve, hanem az európai gazdaság szerves részeként 

kezeli, ahol nem a szektorális, hanem az átfogó (térségi) gazdaságpolitikai intézkedések kapnak prioritást, 

szinte biztosra vehető, hogy az új költségvetési időszakban a jelenleg évi mintegy 58 milliárd eurónál 

kevesebb forrás áll majd a KAP rendelkezésére. (Merészebb becslések szerint a visszavágás akár a 30 

százalékot is elérheti.) 

• Vannak nyugat-európai országok (pl. Hollandia, Portugália stb.), amelyek szeretnék elérni, hogy a jövőben a 

közvetlen támogatások is társfinanszírozottak legyenek. A társfinanszírozás tagállami felelősséggel párosul, 

aránya azonban nem lehet túl magas, még a felvetést támogatók szerint sem. Hiszen ez kétségtelenül a KAP 

erős renacionalizálását jelentené, és sérülnének a közösségi érdekek. A tagállamok többsége, még ha 

praktikusan költségvetési okokból is, de elutasítja a renaciónalizációt. 

• A támogatási összegek megítélésének bizonyos módja „sokakat elbizonytalanít és felveti, hogy igazából mi is 

a formálódó új KAP célja: a szegények segélyezése vagy a gazdagok jutalmazása?” 

• A Közös Agrárpolitikát, illetve költségvetésének jelentős hányadát az ún. specifikus, vagyis a mezőgazdasági 

tevékenységhez kapcsolható, a piacok által egyáltalán nem vagy elégtelenül díjazott közjószágok 

szolgáltatása mentheti át a következő költségvetési időszakra. A specifikus közjószágok szolgáltatásának 

közösségi büdzsé terhére történő elismerésével a legtöbb szakértő, szakmai érdekképviselet (COPA, CEJA, 

illetve gyakorlatilag az összes mezőgazdasági termelői szervezet), a tagállamok (a megismert pozíciók mind 

tartalmazzák a közjavak előállításának ellentételezését), illetve az Európai Parlament (ld. Lyon-jelentés, az EP 

szociáldemokrata frakciójának javaslata stb.) és az Eurobarometer közelmúltban végzett felmérése szerint a 

közvélemény is egyetért. 

• A legvalószínűbbnek azonban egy olyan kompromisszum megszületése tűnik, amely a hangsúlyt a 

mezőgazdasági termelés környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának minimalizálására, kedvező hatásainak 

erősítésére és a közjavak előállítására helyezi (a tagállamok közül egyébként ezt az álláspontot képviseli a 

liberálisabb gondolkodású Egyesült Királyság, Dánia és Svédország is). Ehhez persze elkerülhetetlenek a 

lényegi változtatások a KAP szerkezetében. Az új struktúrát azonban ma még nehéz felvázolni. Annyi 

biztosra vehető, hogy a Közös Agrárpolitika, illetve a céljai megvalósításához szükséges források továbbra is 

külön költségvetési fejezetbe lesznek sorolva. A KAP – a bizottsági felvetéssel ellentétben – előreláthatóan a 

jövőben is két pillérre épül: az első pillért a közvetlen támogatások és piaci intézkedések, míg a másodikat a 

vidékfejlesztési intézkedések alkotják. 

• A második pillér súlya, szerepe biztosan nőni fog és talán jelentős mértékben, hiszen ezzel ellentétes 

álláspontot senki sem képvisel. „Nem kizárt, hogy a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a második 

pillér jobban fokuszál majd a nem agrárjellegű, hanem integrált vidékfejlesztésre, vagyis a vidéki életminőség 

javítására, de egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen intézkedések keretében, az ezekhez rendelhető 

költségvetési forrásokról nem is beszélve. Mindenesetre több tagállam ... véleménye alapján a Közös 

Agrárpolitikának erősebben kellene kapcsolódnia a kohéziós politikához. 

Mit képviseljen Magyarország, mi a nemzeti érdekünk? 17 

Potori és Udovecz (2010) szerint „...a mezőgazdaság az európai gazdaság stratégiai ágazata.” A magyar 

mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és a vidék érdekei a 2014-2020 közötti Közös Agrárpolitikával 

kapcsolatban néhány pontban összefoglalhatók: 

1. a KAP ne szűnjön meg, 

2. a KAP maradjon – a jelenlegihez hasonló arányban – közösségi finanszírozású, 

3. a támogatások meghatározó része legyen továbbra is területalapú, 

4. a területalapú közvetlen támogatások legyenek továbbra is közösségi finanszírozásúak, 

5. a közvetlen támogatások bármilyen területalapú, termeléstől független regionális átalánytámogatássá történő 

átalakításakor legyenek a jelenleginél kisebbek a régiók közötti különbségek, vagy a támogatások 

differenciálásának szempontjai legyenek számunkra kedvezőek (pl. a 2013. évi támogatási keret vagy a 

mezőgazdasági terület aránya stb., de semmiképpen sem a népsűrűség), 

                                                           
17 Potori N. -Udovecz G.:Magyarország várható szerepe Magyar Mezőgazdaság 2010/22. szám alapján 
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6. a KAP adjon lehetőséget az állattenyésztés kiemelt (részben termeléshez kötött) támogatására, 

7. a kölcsönös megfeleltetés szabályai legyenek egyszerűbbek, 

8. a KAP nyújtson segítséget egyes termelői kockázatok kezelésében, 

9. a termelők önhibáján kívül kialakuló jelentősebb piaci zavarok esetén, illetve vis major helyzetekben 

továbbra is legyen lehetőség közösségi, de legalább tagállami beavatkozásra, 

10. az EU-12 részére legyen továbbra is lehetőség a vidékfejlesztés keretein belül a versenyképesség 

javítását, vagy a szerkezetátalakítást, esetleg mindkét célt szolgáló intézkedések támogatására, 

11. a jövőben a vidékfejlesztés mostani III. tengelyének intézkedéseihez hasonló, valamint a LEADER-

típusú támogatások járuljanak hozzá jobban vidéki munkahelyek teremtéséhez, a vidéki életminőség 

szélesebb körű javításához, 

12. a KAP legyen egyszerűbb, érthetőbb és áttekinthetőbb, az adminisztráció kevesebb, annak költségei 

pedig alacsonyabbak.” 

A második pillér sorsáról a szerzők véleménye: 

Magyarország érdekelt a második pillér erősítésében, a vidékfejlesztési politika súlyának növelésében. 
Vitathatatlan, hogy az eddigi támogatási jogcímek mellett, illetve helyett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap majd 

a közjószágok, különösen a piacok által nem díjazott közjószágok előállításának támogatása. Ez és a 

mezőgazdaság hozzájárulása az EU energiapolitikai célkitűzéseinek megvalósításához indokolja, hogy a 

második pilléren belül egy külön tengelyt (1. tengely) a klímaváltozás mérséklését elősegítő és a megújuló 

energiatermelést ösztönző intézkedéseknek szenteljünk. Ezen intézkedések első csoportját a gazdaságok 

kölcsönös megfeleltetési előírásoknál szigorúbb követelmények teljesítésével, a széndioxid-kibocsátás (értsd: 

üvegházhatású gázok széndioxid-egyenértékre átszámított emissziója) csökkentésével, a vízbázisok óvásával, 

illetve a vízfelhasználás csökkentésével, a biodiverzitás megőrzésével, illetve növelésével stb. kapcsolatos, több 

éves időszakra érvényes, egyéni szerződéses vállalásai alkotnák. A második csoportba a biomassza 

hasznosításával kapcsolatos ösztönzők, míg a harmadikba a kockázatkezeléssel (nem biztosítható elemi károk 

fedezése, állat- és növényegészségügyi válsághelyzetek kezelése, derivatív piaci instrumentumok 

alkalmazásának elősegítése) kapcsolatos intézkedések kerülnének. 

Tekintettel a tagállamok közötti egyenlőtlenségekre, egyes régiók strukturális lemaradására, az 

élelmiszergazdaság folyamatos műszaki megújulásának és versenyképessége erősítésének igényére, a 

társadalom élelmezés- és mind magasabb szintű élelmiszer-biztonsági elvárásaira, javasoljuk a beruházási 

támogatások fenntartását. Külön hangsúlyt fektetnénk az új technológiák kialakítására és elterjesztésére. E 

tengelyen (2. tengely) belül az intézkedések társfinanszírozásának mértékét javasoljuk a GDP függvényében 

megállapítani (minél kisebb az egy főre jutó GDP, annál alacsonyabb a társfinanszírozás aránya). 

A KAP legitimációjának, társadalmi elfogadottságának egyik legfontosabb komponense a vidéki életminőség 

javítására, a rurális térségek fejlesztésére tett erőfeszítések. Ezért a megújult KAP szerkezetében is kiemelt 

szerepet szánnánk a termékek helyben történő feldolgozásának, a közvetlen értékesítésnek, a diverzifikációnak, 

a vidéki munkahelyek teremtésének, a rurális infrastruktúra javításának, valamint a LEADER típusú 

programoknak. A kapcsolódó intézkedések alkotnák a 3. tengelyt. E tengelyen belül is javasoljuk a 

társfinanszírozás mértékét a GDP függvényében megállapítani. 

Tekintettel a tagállamok közötti különbségekre, a specifikus problémákra, fontosnak gondoljuk, hogy a KAP 

kellő rugalmasságot biztosítson a tagállamok számára a második pillér forrásainak tengelyek közötti 

felosztásában. 

Egy mondatban a feltételezhető változás: Lesz Közös Agrárpolitika, ennek továbbra is része lesz a 

vidékfejlesztés, arányait tekintve növekvő, abszolút összegben esetleg csökkenő forrásokkal, kiemelten a 

közjavakat előállító funkció elismerésére. 

4. 11.4. Összefoglalás 
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Ez egy olyan modul, melynek a tartalma egészen biztosan változni fog, amikorra tananyagként való tényleges 

felhasználása időszerű lesz. Azért, mert szinte lehetetlenségre vállalkozott, amikor azt próbálta felvázolni, hogy 

milyen változások várhatók az EU regionális és vidékpolitikájával kapcsolatban a 2013 utáni programidőszakra. 

Addig még sok minden változhat, ma még sok a bizonytalanság. Elsődlegesen arra törekedtünk, hogy a 

különböző elképzelésekből a leginkább valószínű változatot vázoljuk. Megpróbáltuk érzékeltetni a változást 

befolyásoló indítékokat, erőviszonyokat, és természetesen azt is, hogy mi lenne a nemzeti érdekünk, milyen 

álláspontot kellene képviselnie Magyarországnak (mert a végső döntésben szavunk lehet). Azt is érzékeltettük, 

hogy a KAP reform formálása nem csak egy szűk szakembergárda, és nem is csak a „brüsszeli bürokraták” 

kiváltsága, hanem a tagországok, benne az egyszerű polgárok és civil szervezetek hangja is érződik. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Elsősorban mitől függ a regionális és kohéziós politika, valamint a KAP költségvetése? Milyen kockázatokat 

látunk benne? 

2. A KAP reform miért befolyásolja a vidékpolitikát, az EU forrásokkal támogatott vidékfejlesztést? 

3. A vidékfejlesztés (KAP II: pillér) szerepe előreláthatóan erősödni, vagy gyengülni fog? 

4. A vidékfejlesztésben bizonyos súlypontok megerősödnek, melyek lehetnek ezek? 

5. A KAP reform kapcsán mit képviseljen hazánk, melyek a nemzeti érdekeink? 
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