
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

EU agrár- és földbirtok-politika 3. 

Közös Agrárpolitika kialakulása, fejlődése és 
reformjai. A WTO és a Közös Agrárpolitika 

Dr. Nagy , Frigyes 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

EU agrár- és földbirtok-politika 3. : Közös Agrárpolitika 
kialakulása, fejlődése és reformjai. A WTO és a Közös 
Agrárpolitika 
Dr. Nagy , Frigyes 
Lektor : Dr. Balogh , Sándor 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta. 

v 1.0 

Publication date 2010 
Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Kivonat 

A magyar mezőgazdaság, a többi tagállamhoz hasonlóan, további mintegy százhúsz országgal tagja a 

Világkereskedelmi Szervezetnek, ahol a nemzetközi kereskedelem alapszabályait fogalmazzák meg, és a 

szabályok betartását ellenőrzik. A szabályok megszegéséért szigorú szankciók járnak. Így valamennyi tagország 

érdeke, hogy alkalmazkodjon, és elkerülje a nemzetközi kereskedelemből való kizárást, vagy egyéb más 

szankciót. Ezt azért kell ismerni, mert a tapasztalatok szerint sokszor találkozunk értetlenséggel, egyoldalú 

szemlélettel, saját érdekek fel nem ismerésével, és nem teljesíthető követelések támasztásával. 

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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3. fejezet - Közös Agrárpolitika 
kialakulása, fejlődése és reformjai. A 
WTO és a Közös Agrárpolitika 

1. 3.1 Bevezetés 

A fejezet célja: 

A magyar mezőgazdaság, a többi tagállamhoz hasonlóan, további mintegy százhúsz országgal tagja a 

Világkereskedelmi Szervezetnek, ahol a nemzetközi kereskedelem alapszabályait fogalmazzák meg, és a 

szabályok betartását ellenőrzik. A szabályok megszegéséért szigorú szankciók járnak. Így valamennyi tagország 

érdeke, hogy alkalmazkodjon, és elkerülje a nemzetközi kereskedelemből való kizárást, vagy egyéb más 

szankciót. Ezt azért kell ismerni, mert a tapasztalatok szerint sokszor találkozunk értetlenséggel, egyoldalú 

szemlélettel, saját érdekek fel nem ismerésével, és nem teljesíthető követelések támasztásával. 

Ugyancsak elemi tudnivaló a Közös Agrárpolitika alapos ismerete. A szabályok elkészítésében mint tagállamok, 

részt veszünk, és lehetőségeit ki kell használnunk. El kell igazodni a különböző ösztönző és tiltó 

rendelkezésekben. Gazdálkodás ma már nem képzelhető el a szabályzó rendszer ismerete és alkalmazása nélkül, 

hisz minden termelő az EU tagsággal tulajdonképpen a Közös Piac részévé válik, a Közös Piacra termel. 

A fejezetből elsajátítható a Közös Agrárpolitika történelmi fejlődése, sajátossága, szabályozási technikája. A 

támogatások egyre inkább arra irányulnak, hogy a környezet károsodása elkerülhető legyen. Ezért minden 

érdekelt gazdálkodótól megköveteli az Unió. A kölcsönös elkötelezettség megismerése szintén nélkülözhetetlen 

a gazdálkodók számára, mint egyre inkább a támogatás feltétele. 

A KAP jelentős reformok előtt áll. A kilátásokat meg kell ismernünk, és fel kell rájuk készülnünk. 

Megismerjük a nálunk alkalmazott SAPS rendszert, valamint az SPA rendszerre való áttéréssel kapcsolatos 

vitákat. Mindezek döntő fontosságúak a magyar mezőgazdaság jövőjét illetően. 

2. 3.2 . A Világkereskedelmi Szervezet meghatározó 
szerepe 

A Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organisation, WTO) a föld mintegy 150 országát tömörítő 

testület, ahol a világkereskedelem szabályait alakítják, és ahol a nyomásgyakorlás folyik, hogy azokat be is 

tartsák. A WTO fő célkitűzése, hogy a nemzetközi kereskedelem akadályait, elsősorban a vámokat lebontsák, a 

szabad versenynek tág teret biztosítsanak. Ennek megfelelően elsősorban a vámok csökkentését, majd 

megszűntetését tűzik ki célul. Egyidejűleg a mezőgazdaság támogatásának visszafogását, különösen az export 

közvetlen és közvetett támogatásának csökkentését írják elő. Ez jelenti a piac liberalizálását, mely az erős, 

exportképes országoknak kedvező, a kevésbé fejlett, piaci védelemre szoruló mezőgazdaságú országok számára 

káros. 

A két érdekcsoport kemény összeütközéseitől hangosak a WTO tárgyalássorozatai, melyek több éves 

ciklusokban zajlanak. Az utóbbiak közül megemlítendő az Uruguayi Forduló, amely a számunkra rendkívül 

kedvezőtlen Marakeshi Egyezménnyel zárult1992-ben. 2001 óta a Dohai Forduló zajlik, nem sok sikerrel. Az 

EU tagországok képviseltetik magukat, de nevükben a Bizottság tárgyal. A kereskedelmi biztos Peter 

Mandelson közismert közgazdász-diplomata, de gyakran támadják a tagországok, mert esetenként túllépi a 

mandátumát. 

A volt gyarmatok, fejlődő országok a gazdasági elnyomás szimbólumának tekintik a WTO-t, ahol a gazdag 

országok, nagy agrárexportőrök (Cairnsi Csoport: Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Brazília, Argentína, illetve 

újabban a G-20-as csoport, melynek tagjai között India és Kína is megtalálható) a fő hangadók, akiket a szegény 

országok azzal vádolnak, hogy a piacaikat akarják meghódítani, ezáltal ellehetetlenítik az ottani mezőgazdasági 

lakosság életfeltételeit. Ugyanakkor a gazdagok rejtett támogatásban részesítik saját mezőgazdaságukat, 
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érvelnek a szegény országok. (A 80-as években erős mezőgazdasággal rendelkező, és exportorientált 

Magyarország maga is tagja volt a Cairnsi Csoportnak, de 1998-ban kilépett belőle.) 

A WTO adatai szerint a világ legtöbbet exportáló országai 2006-ban a következők: EU:1481,7 MD, 

USA:1038,3 MD, Kína:968,9 MD, Japán:649,9 MD, Dél Korea:325,5 MD, Hongkong:322,7 MD, 

Oroszország:304,5 MD dollár. A legtöbbet importálók: USA: 1919,4 MD, EU: 1697,8 MD, Kína:791,5 MD, 

Dél Korea:325,5 MD, Hongkong:335,8 MD dollár. Az ázsiaiakhoz viszonyítva kirívó az USA és az EU negatív 

külkereskedelmi egyenlege. 

2004 óta Magyarország EU tagként a közösség érdekei mellett áll, mely a liberalizálás lassítását fogadja el, és 

nem hajlandó egyik napról a másikra feladni protekcionista eszközeit. A piacgazdaságra való átmenet 

nehézségeivel küszködő magyar mezőgazdaság nem nélkülözheti a védettséget. Magyarország csak 

kiegyensúlyozott tárgyalási eredményeket tud elfogadni, és több érvet kíván tartalékolni a tárgyalások végső 

szakaszára, különösen a védzáradékokra (cukor, baromfi, marhahús, tej). 

Magyarország hivatalos álláspontja, hogy a többi EU tagországgal együtt vállalja a nemzetközi kereskedelem 

korlátainak fokozatos lebontását, de nem áldozza föl az alacsony tőke-ellátottságú, kemény kihívásokkal 

küszködő magyar agrártermelők jövőjét, különösen addig, amíg a jövedelempótló támogatás elmarad a régebbi 

EU országokétól. 

A közösségi álláspont kifejezésre jutott a Dohai Forduló tanácskozásain is, ahol az EU számos engedményt tett 

a reformok irányába. Kész felszámolni a mezőgazdasági exporttámogatásokat, ha minden ország hajlandó erre. 

Az 1993 évi KAP reform is már ezt a hajlandóságot mutatja. Ugyancsak jelentős vámcsökkentések is 

napirenden vannak, de amíg a dolog egyoldalú, és más országok, köztük a legnagyobb exportőrök vonakodnak 

megnyitni saját piacaikat, addig további lépések részünkről sem várhatók. Az Unió nem hagyhatja magát 

zsarolni néhány tengerentúli nagy exportőr egyoldalú követeléseivel, és nem járulhat hozzá, hogy 

protekcionizmusának teljes felszámolásával statisztává váljon a világ élelmiszerpiacán. Végül a vámok és 

exporttámogatások megszüntetésének határidejét 2013-ra halasztották. 

Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnerei az EU országok, mezőgazdasági termékeink 70%-át feléjük 

értékesítjük. Ha az EU lebontja a közös vámokat, akkor piacain növekszik az EU-n kívüli országokból származó 

élelmiszerek versenyképessége (zöldség, gyümölcs, cukor, bor, baromfihús) a mi rovásunkra. Nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy számos tengerentúli nagy exportőr országban az élelmiszerbiztonság költséges 

feltételrendszerét nem építették ki. Ez egyrészt versenyelőny a számukra, másrészt élelmiszerbiztonsági 

kockázatokat rejt magában. Így a világpiaci versenyben egyoldalú előnyöket élveznek. 

3. 3.3 . A Közös Agrárpolitika 

Hosszas viták után már az Európai Közösségek alapító okiratába, a Római Szerződésbe (39. cikkely) bekerült a 

Közös Agrárpolitika (KAP, angol nevén Common Agricultural Policy, CAP). Gazdasági célkitűzése a 

mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése, a piacok kiszámíthatóbbá tétele és stabilizálása, a 

nemzetközi munkamegosztásban való fokozott részvétel. Megemlítendő, hogy az ötvenes években Nyugat-

Európában még jelentős volt az élelmiszerhiány, általános a jegyrendszer. Nem meglepő tehát a termelés 

növelésére való törekvés, hisz importálni sem volt honnan. 

A KAP a termelés növelése mellett társadalmi célokat is maga elé tűzött. Ilyen a mezőgazdasági termelők 

méltányos jövedelmének biztosítása. A megfogalmazás általános, de konkrét intézkedések történtek a jövedelem 

pótlására és a vidék fejlesztésére, hogy a mezőgazdaságból élők ne szakadjanak le más rétegektől, találják meg 

számításukat a mezőgazdálkodásban. 

A lakosság jogos elvárása a biztonságos, jó minőségű, egészséges és garantált beltartalmú élelmiszer, mégpedig 

a szélesebb vevőközönség által is elérhető, „reális” árakon. 

A KAP érdemi beindulását 1962-től számíthatjuk. 

Itt kell megjegyezni, hogy a logikusnak tűnő szabályozási rendszerről sokszor a gyakorlati megvalósítás 

folyamán derül ki, hogy nem minden van úgy, ahogy azt mi gondoljuk. A KAP alapelvei inkább 

tendenciájukban érvényesülnek. 
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3.1. 3.3.1 Közös agrárpolitikára, piaci beavatkozásokra és 
támogatásra több ok miatt van szükség: 

1. Európa felaprózott mezőgazdasága nem képes a világpiacon versenyezni a nagy tengerentúli hatalmakkal, 

ahol a farmok méreteik révén képesek a legkorszerűbb technika alkalmazására, ezáltal a legolcsóbb termelésre. 

2. Minden ország számára stratégiai kérdés, hogy ne legyen túlságosan függő más országoktól élelmiszerellátás 

területén, és amit hatékonyan meg tud termelni, azt termelje meg maga, és ne másoktól szerezze be. 

3. A vidéken élő lakosság életfeltételeit meg kell teremteni, akik ezért ellenszolgáltatásul a 

környezetvédelemmel és egyéb nem piaci (rurális) szolgáltatásokkal biztosítják az egész társadalom hosszú távú 

létfeltételeit. 

4. Korunk élelmiszertermelése a fejlett országokban a természeti erőforrások jelentős kihasználásával történik. 

Ami erőforrás kikerül a természetből, azt csak a mezőgazdaságban dolgozók tudják visszapótolni, a városlakók 

nem. 

5. Az agrárlakosság a gazdasági életben betöltött szerepénél jóval nagyobb politikai befolyással, esetenként 

radikális érdekérvényesítési képességgel rendelkezik. 

4. 3.4 A szabályozás jellegzetességei 

1. Kiemelendő, hogy az egységes belső piac szabályozási rendszere nem a földtulajdonost, hanem a föld 

tényleges, igazolt használóját, művelőjét tekinti partnernek, és neki folyósítja a támogatásokat. 

2. A szabályozás a gazdaságokban megtermelt elsődleges termékekre vonatkozik (gabona, rizs, zöldség-

gyümölcs, dohány, hús, tej). Kezelhetőségi okok miatt a cukorrépa és borszőlő helyett a cukor és bor szerepel 

a szabályozott termékek között. Az árak alatt a gazdák által elért termelői árak értendők, melyek hasonló 

szintre hozása a szabályozás egyik célja. Ez egységes feltételeket kíván biztosítani az élelmiszeriparnak, ahol 

viszont nincs piaci beavatkozás, támogatás, ahol a kereslet-kínálat törvényei uralkodnak, ahol szabad a 

verseny. Ezen a területen egy dolog van, amelyre oda kell figyelni: rendkívül szigorúak az előírások az 

élelmiszerbiztonság területén (horizontális szabályozás). A feldolgozás technológiája nem tartalmazhat olyan 

elemet, amely az élelmiszerbiztonságot legkisebb mértékben is veszélyezteti. 

3. A gazdaságokban előállított termékeket a maguk naturális formájában már alig látjuk viszont az élelmiszer-

áruházakban és éttermekben. Egyre nagyobb a kereslet a konyhakész termékek iránt. Ebből az következik, 

hogy a gazdálkodók piacképessége nem csupán önmagukon, hanem a feldolgozóiparon is múlik. Egyoldalú 

tehát az a gazdasági stratégia, amely a két ágazatot egymástól elszakítva kezeli. Alapvető nemzeti 

agrárpolitikai feladat a feldolgozóipar számára kedvező feltételeket teremteni főként vidéken, mert ezzel 

nemcsak a hozzáadott érték növekszik, hanem munkahelyek is keletkeznek. 

4. A fogyasztói árakat az Unió nem befolyásolja, azok nagy szóródást mutatnak szezononként, országonként, 

sőt még utcánként is, a vásárlóerőnek megfelelően. 

5. Az EU a támogatásokat és a piaci beavatkozás költségeit utófinanszírozással egyenlíti ki, a nemzeti 

költségvetésnek vagy a gazdálkodónak tehát meg kell előlegezni azokat. Részben ennek köszönhető 

Magyarországon a kifizetések lassú beindulása és esetenkénti akadozása. Hasonló gondokról régebbi 

tagországok szakemberei is beszámolnak. 

6. A hitelezés és állami garanciavállalás az EU szerint piaci kategória. A versenytársaknál kedvezőbb 

hitelfeltételekkel az adott országba lehet csalogatni a tőkét, illetve versenyelőnybe lehet hozni az alacsonyan 

adózó gazdákat, ami nem egyeztethető össze a Közös Agrárpolitikával. Ez utóbbi Magyarországon elég 

elterjedt gyakorlat, amit csak különféle „trükkökkel” lehet elfogadtatni, és amennyiben a Közös Agrárpolitika 

nem változik, előbb utóbb ki kell iktatnunk támogatási eszköztárunkból 

7. A támogatások két nagy csoportra oszthatók: a jövedelempótló (közvetlen) támogatások, melyek nem 

adhatók, hanem járnak a regisztrált gazdának. A másik csoport a pályázat útján elnyerhető támogatások, 

melyben önrészt kell vállalni, és utólag tételesen el kell számolni az EU-val. 
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8. A gazdálkodót megillető, vagy elnyerhető támogatások egy nagyobbik részét az európai adófizetők 

biztosítják, kisebb részét a hazai adófizetők. Az arányok az elmúlt években kedvezően módosultak. 2004-ben 

EU forrásból még csak a támogatások 38,8%-a származott. 2008-ban ez az arány 68 %. Így egyre inkább 

tehermentesül a hazai költségvetés. Amennyiben az EU a támogatásban szabálytalanságot észlel, a 

támogatást részben, vagy teljes mértékben vissza kell fizetni. Egyéb szankciók is előfordulnak, például 

szándékosság esetén a gazdálkodó akár ki is zárható a további támogatásokból. Ezt nem árt komolyan venni, 

mert az EU komolyan veszi. 

Az újonnan belépettek gazdálkodói sokszor nehezen értik meg, hogy nemcsak elfogadni kell a közösségi 

vívmányokat, hanem azokat be is kell tartani, és mellőzni kell a kikerülésükre, átjátszásukra való törekvéseket, 

mert az EU ezek ellen szigorúan lép fel. 

Gyakran találkozni olyan nézetekkel is, amelyek az Unió előnyeit természetesnek tartják, azt viszont, ami 

számukra kedvezőtlen, megpróbálják visszautasítani, ahelyett, hogy alkalmazkodnának hozzá. 

Nem árt szem előtt tartani, hogy a Közös Agrárpolitika elsősorban nem a termelőkért van, hanem a 

fogyasztókért! 

5. 3.5 A KAP piacbefolyásoló eszközei 

Az EU piacszabályozása nem utasításokkal történik, hanem közgazdasági befolyásolással. Egyetlen gazdálkodót 

sem kötelez semmire, de intézkedéseivel arra orientál, hogy a termelés és a piac összehangolt legyen. Ennek 

érdekében különféle szabályozási eszközöket alkalmaz, sokszor többet is egyidejűleg. 

5.1. 3.5.1 Árpolitika: intervenció és magántárolás, piacstabilizálás 

Árpolitika a termelés orientálásának fontos eszköze. Kezdetben az Unió magas árakkal, ártámogatással segítette 

és tette érdekeltté a gazdákat. Később áttértek egy úgynevezett intervenciós rendszerre. Lényege, hogy a 

fontosabb termékekre, több évre előre érvényes intervenciós árat hirdetnek meg, mely védőárszerűen működik, 

és a termelői árakra vonatkozik. Egyszerűen fogalmazva, ha nagy a kínálat, és emiatt ezen intervenciós ár alá 

csökkennének az árak, akkor a termelő nem a kereskedőnek, hanem az EU Ügynökségének adja el termékét, 

melyet intervenciós raktárakba helyeznek, ezáltal kivonják a piacról. Következésképpen csökken a kínálat és 

emelkedik az ár, visszaáll a piaci egyensúly. Ez a rendszer valamennyi tagországra egységes szabályokat 

tartalmaz, és ezzel a piac stabilizálásának fontos eszköze. 

Az intervenciót nagyobb termelők, szövetkezeti raktárak szokták igénybe venni. Kisebb gazdaságoknak össze 

kell fogniuk, hogy a minimális, intervencióra felajánlható mennyiséget biztosítani tudják (gabonánál 20 tonna). 

Külön figyelmet igényel a minőségi előírások szigorú betartása és a szakszerű tárolás. Az intervenciós 

készleteket - kedvezőbb árak kivárásával - később az EU a belső piacon értékesíti, vagy exportálja harmadik 

országokba, esetenként dömping áron. Ez néha nagy üzlet az EU-nak. 

A korábban viszonylag magas intervenciós árak kedvezőtlenek voltak egyes ágazatokra. Magyarországon 

például a kukorica - a búzáéhoz képest magas- intervenciós ára oda vezetett, hogy az állattenyésztők drágának 

találták az abraktakarmányt. Sokan követelték, hogy a kukoricát ez miatt vegyék ki az intervenciós körből, mint 

ahogy a rozzsal korábban már megtették. 

Az események 2004 után gyorsultak fel, amikor Magyarország mintegy 5 millió tonna eladhatatlan gabona 

intervenciós felvásárlását kényszerítette az Unióra. A közösségi készletek 80%-át a magyarok tárolták be. Az 

utófinanszírozás miatt ez súlyosan érintette a hazai költségvetést, de később az Unió forrásait is. Egyre 

gyakrabban éreztették, hogy raktárra termelést nem finanszíroznak. 

A Bizottság a legtöbb gabonaféleségnél a nem piackonform intervenció megszüntetését javasolja. Magyarázatul 

az szolgál, hogy a magas gabonaárak miatt nincs szükség rá. Csak az étkezési búza jelentene kivételt, a többi 

gabonaféléknél (árpa) csak eseti válságmenedzselésre lenne lehetőség. A rozsintervenciót már korábban 

megszüntették s német túltermelés miatt. 

A gazdák támogatott magánbiztosítással védhetnék ki az árak összeomlásából következő krízishelyzetet. A 

változtatás az új tagokra csak 2013 után lenne érvényes. Érdekvédelmi szervezeteink ragaszkodnak az eddigi 

rendszerhez. Kérdés, hogy ez az álláspont képes-e az ellenlobbit kivédeni. 
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Az egységes ár miatt hátrányos helyzetben vannak azok a gabonatermelők, akiknek országa nem rendelkezik 

tengerparttal, így a termelésben élvezett komparatív előnyöket elveszítik a magas szállítási költségek miatt. Az 

EU ezt a szállítás támogatásával próbálja némiképp ellensúlyozni. 

Az intervenciós rendszer jelentős terhet és kockázatot jelent az Uniónak, ezért egyre inkább előtérbe helyezi az 

úgynevezett magántárolást. Ez abban különbözik az intervenciótól, hogy az EU nem vásárolja meg a terméket, 

hanem a termelővel (szövetkezettel) raktároztatja, és a raktározási költségeket finanszírozza. Ezzel csökken az 

Unió kockázata. Itt a termelőt, vagy raktárszövetkezetet terheli a felelősség a minőségért, és a szakszerű 

tárolásért. A beraktározott termékekre a termelő hitelt vehet fel, vagy a várt bevételt faktoráltathatja, így 

pénzhez jut a következő termelési ciklus indításához. Ez a forma Magyarországon „művi tárolás” néven 

korábbról ismert (a tárolási költségek egy részét, illetve az esetlegesen az árura felvett hitelek kamatait az állam 

támogatta). 

2008-ban a magyar gazdálkodók, illetve érdekképviseleteik (Agrárkamara) követeléseket fogalmazott meg az 

EU felé, melyben követelik a kalászos gabonákra vonatkozó intervenció fenntartását, és a kukorica intervenció 

visszaállítását. Ez mellet kérik az Unión kívül országok gabona-behozatali engedélyeinek visszavonását. 

A kamattámogatás a nemzetközi kereskedelemben meg nem engedett, piactorzító támogatási formának minősül. 

Mivel beilleszkedési időszakot élünk, még lehetőségünk van nemzeti exporttámogatásra. Az FVM és a Magyar 

Fejlesztési Bank 2006 márciusában egy milliárd forintos kamattámogatási keretszerződést írt alá termelés és 

értékesítés előfinanszírozására, fölvásárlásra és tárolásra, kamat és kezességi díj támogatására. Ennek 70%-a az 

Unióba történő szállításokat segíti, 30% a balkáni, kínai és oroszországi exportra fordítódik. Ez utóbbi reláció 

jelentős Magyarország számára. 

5.2. 3.5.2 Termelés mennyiségi befolyásolása 

Bizonyos termékek esetében a gazdálkodókat kvóták megszabásával korlátozzák a termelésben. Legszigorúbb 

kvótarendszer a tejtermelésben van, melynek országos túllépését szankcionálják. Szigorú kvóták vonatkoznak a 

cukortermelésre is. A kvótán felül termelt cukrot („C cukor”) exporttámogatás nélkül kötelező kivinni az EU-

ból, ami hatalmas ráfizetés, mivel a világpiaci cukorár a felét sem éri el az EU belpiaci árának. A dohány 

termelésében is szerepelnek kvóták. 

A termelés mennyiségi befolyásolásának, orientálásának tekinthető az is, amikor jövedelempótló támogatást 

csak meghatározott mennyiségekre adnak. 

5.3. 3.5.3 Területcsökkentés, területpihentetés 

Egyes ültetvények, különösen a borszőlő végleges kivágását az EU támogatja, hogy ezzel is elejét vegye a bor 

túltermelésének. A támogatás mértéke nagyban függ az ültetvény állapotától és termőképességétől. 

A GOFR növények esetében bizonyos területméret felett (92 tonna potenciális gabonatermelés feletti gazdaság, 

nálunk ez termésátlagtól függően mintegy 16 hektár) kötelező előírás a területpihentetés, amelyet mintegy 10%-

ban ír elő az EU (set aside program). A kivont terület kultúrállapotban tartása kötelező. Korábban ugaroltatás 

volt a gyakorlat, újabban termelhetők olyan növények, amelyek szerződésekkel igazoltan nem élelmiszer, vagy 

takarmányozási célt szolgálnak (alternatív növények: energia-fűszer-gyógy-mézelő növények, zöldtrágya, stb..). 

Az utóbbi időben a set aside program már nem is annyira a túltermelés csökkentését, hanem inkább a talajok 

kímélését, pihentetését célozza. Ezekre a pihentetett területekre is jár a jövedelempótló (földalapú) támogatás. A 

programot az újonnan belépett tagországoknál még nem vezették be, és valószínűleg nem is fog rá sor kerülni, 

mivel a jövőben szükség lesz termőterületre az ismert okok miatt. A tagállamok többsége egyetért a 

megszüntetésével, ám egyes álláspontok szerint önkéntes alapon 3-5% pihentetett terület továbbra is a 

rendszerben maradhat. 

Az utóbbi évek növekvő gabona kereslete miatt a Bizottság javaslattal állt elő a területpihentetés csökkentésére. 

Hatáselemzése megállapította, hogy az eddig pihentetett területek egy része gyenge termőképességű, más részén 

alternatív növényeket termelnek. Így 2014-re a kötelező 10 % megszüntetése alig 3-4 millió tonna gabona 

terméstöbbletet eredményezne. 

5.4. 3.5.4 Jövedelempótló támogatások 
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Az EU, alkalmazkodva a WTO követelményekhez és a gazdasági racionalitáshoz, folyamatosan (középtávon) 

csökkenti az intervenciós árakat. Ezzel tompítja a gazdák érdekeltségét a mennyiségi termelésben. Mivel 

azonban az árcsökkentés jövedelem kieséssel jár, jövedelempótló támogatásokat vezettek be. Ezek teszik ki az 

agrártámogatások nagy többségét. Ilyenek a GORF növényekre adott („terület alapú”) támogatások, a kérődző 

állatok darabszáma után, illetve a tej termelésére adott jövedelempótló támogatás. Ezek a támogatások jelentős 

szerepet játszanak az életképtelen gazdaságok fennmaradásában. Ezért a kérdés egyre gyakrabban merül fel az 

agrárpolitikában: jövedelmet pótolunk, vagy tartós veszteséget finanszírozunk? 

A jövedelempótló támogatások szemére vetik, hogy igazságtalan, többnyire a nagygazdaságoknak kedvez. 

Magyarországon például az összes támogatás 60%-át ötezer nagyüzem kapta, míg a 40%-on 175 ezer 

gazdálkodó osztozott. Ez a helyzet muníciót szolgáltat azoknak, akik a jövedelempótló, közvetlen támogatások 

csökkentését, sőt eltörlését javasolják. 

A számok azt mutatják, hogy a támogatás jelentős része végül a földek bérbeadóinál landol. A legtöbb 

támogatást a nagy földtulajdonosok élvezik, köztük gazdag arisztokrata családok (angol királynő, monacói 

herceg), de az új tagországok átalakult nagyüzemei is jobban járnak, mint a kisebb gazdálkodók. 

Kiemelendő, hogy a jövedelempótló támogatások nem adhatók, hanem a feltételek megléte esetén járnak a 

gazdálkodónak. Ezek vissza nem térítendő támogatások, melyeket tetszőleges célokra fel lehet használni, esetleg 

felélni. 

Napjainkban vita folyik erről a támogatásfajtáról. Napirenden van az átcsoportosításuk a vidékfejlesztési 

alapokba. 

A területalapú támogatási kérelmeket a gazdálkodók 2008-tól elektronikus formában is benyújthatják a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A falugazdászok 192 ezer gazdálkodót kerestek fel tájékoztatás 

céljából. Ezt követően kell nyilatkozniuk, hogy a hagyományos, vagy az elektronikus formát választják-e. A 

módszer begyakorlására már az előző évben is volt lehetőség, mivel négyezer bejelentés próbaképpen már ez 

szerint zajlott. A területalapú támogatási igénylés határideje minden évben május 15. 

Az előrejelzések szerint a közvetlen (un. első pilléres) támogatások 2013-ban 265 euró/ha összeget tesznek ki. 

Az egyes országok között jelentős a szóródás, attól függően, hogy milyen átlagtermésekkel számolták ki annak 

idején (1988-92 átlaga) a bázist. (Lettország: 83, Románia 118, Lengyelország: 197, Magyarország: 264, 

Franciaország 310, Hollandia: 469, Görögország 529 euró/hektár.) 

A támogatások jogosságát az EU szigorúan ellenőrzi, és szabálytalanság esetén büntet. A büntetés két estben 

várható: az egyik, ha a tagállam nem tarja be az uniós előírásokat, a másik, ha a mezőgazdasági kiadások 

ellenőrzésére szolgáló eljárások nem megfelelőek. Az agrártámogatások folyósításáért és ellenőrzéséért a 

tagállamok a felelősek. A Bizottság feladata, hogy a támogatások szabályosságáról meggyőződjön. 

2010. március közepén hozta nyilvánosságra a Bizottság húsz tagállam összesen 346 millió eurós visszafizetési 

kötelezettségét. Ezek az alábbiak: Görögország 132, Lengyelország 92, Spanyolország 47, Franciaország 20, 

Nagy Britannia 14 millió euró. 

Magyarországnak 184 ezer eurót, azaz mintegy 50 millió forintot kell visszafizetnie, mivel Brüsszel szerint nem 

volt megfelelő a parcellaazonosító rendszer (blokktérképek), illetve hiányosságok voltak a földterületeket érintő 

hazai ellenőrzésekben is. Kifogásolták még a helyes környezeti állapot 16 kritériumának való megfelelést. Az 

EU szerint mindegyiket egyszerre kell bevezetni, ezzel szemben Magyarország három területet részesített 

előnyben, az erózióvédelmet, a vetésváltást, és a gyommentességet. Konkrétan a nem támogatható kiadások 

miatt 6 ezer, a pénzügyi felső határok túllépése és a vidékfejlesztési támogatások kétszeri korrekciója miatt 

pedig 22 ezer, illetve 156 ezer eurót kell visszafizetni. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország több milliárd 

forint támogatást nyert el, akkor ez az összeg nem tekinthető nagynak, tehát Magyarország jól szerepelt. 

A szabályok szerint a következő elszámoláskor a büntetésként kirótt összeggel csökkentik az agrártámogatást. 

Magyarországon arról azonban már döntés született, hogy a gazdálkodóktól nem vonnak le semmit, nem is 

csökkentik a nekik járó pénzt, illetve a kormány részletfizetést kér Brüsszeltől. Az adófizetők persze előbb-

utóbb tiltakozni fognak az ilyen kedvezmények ellen. 

5.5. 3.5.5 Piacvédelem 
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Az EU magas, de folyamatosan leépülő vámokkal védi a belső piacot. A 2006 évi átlagos mezőgazdasági 

vámszint 20%, melyet első lépcsőben a többi ágazat szintjére (4%) kell levinni, majd 2013-ra teljesen 

megszüntetni. 

5.6. 3.5.6 Export támogatás (export visszatérítés) 

Az EU támogatásban részesíti azokat, akik harmadik országokba szállítanak termékeket. Ez azonban nem 

automatikus, minden exportszállítmányra vonatkozó (normatív) támogatás, hanem az EU piaci stratégiáját 

szolgáló szelektív intézkedés. Csak olyan termékekre igényelhető (pályázható), amelyek kivitele valamilyen 

okból fontos az EU-nak. (Például készletek csökkentése, bizonyos piacokra való benyomulás.) Adott termékre 

exporttámogatást bizonyos célországba lehet pályázni, másik országba viszont nem. Ez is az EU 

exportpolitikájának része. A pályázónak megbízhatóságát bizonyító referenciával kell rendelkeznie, és 

pénzletétet kell elhelyeznie. Ezt csak akkor kapja vissza, ha az üzletet ténylegesen lebonyolította. Részleges 

teljesítés estén a letét arányosan jár vissza. Ezzel is a kereskedelmi tevékenység komolyságát, felelősségét 

kívánják erősíteni. (A pénzletét Magyarországon is régi gyakorlat.) 

5.7. 3.5.7 Egyéb intézkedések 

A túltermelés elkerülésére, a piacon lévő feleslegek kivonására, szociális célú élelmiszer segélyekre, 

melléktermékek kezelésére nagyszámú egyéb intézkedés és szabály érvényes az egyes ágazatokban. 

Speciális támogatás jár a durumbúza és a rizs termelőinek, a keményítő előállítóinak burgonya és egyéb 

alapanyag túlkínálat esetén, a bor túltermelés ellen alkoholmentes szőlőitalokat, mustot kínálóknak, a szárított 

takarmányt gyártóknak. A borfeleslegeket lepárlás támogatásával vonják ki a piacról. A zöldség-gyümölcs 

ágazatban a szövetkezéseken (TÉSZ) keresztül lehet kollektív támogatáshoz jutni. Külön szabályok 

vonatkoznak egyes mediterrán termékekre (olajbogyó, banán). Fontos ezeket a szabályzókat megismerni, mert 

általuk jövünk rá az EU gondolkodásmódjára, amelyhez alkalmazkodnunk kell. 

6. 3.6 . A „kemény” és „puha” szabályozás 

Vannak ágazatok, amelyeknél a fenti beavatkozási formákból egyszerre több is szerepel. Ilyen a GOFR 

növények (gabona, olajos fehérje, rostnövények rövidítése), a cukor, a bor, a dohány, a marha és juhhús, a tej 

szabályozása (rezsimje). Ezeket szokták „kemény” szabályozású termékeknek nevezni. 

Más ágazatokban beavatkozás csak elvétve fordul elő, mivel azokat iparszerű ágazatnak tekinti az EU. Ilyenek 

az abrakfogyasztó ágazatok termékei: sertés és baromfihús, tojás. Ezek a „puha” szabályozású termékek. 

7. 3.7 .Horizontális szabályozás 

A fentieken kívül kialakult egy úgynevezett horizontális szabályozási rendszer, amelyik nem egy-egy ágazatra 

vonatkozik, hanem általános szabályokat ír elő az élelmiszer termelés mikéntjére, különös tekintettel az 

élelmiszerbiztonság szempontjaira. Az élelmiszer bizalmi termék, melynek értékmérői ránézésre nem 

állapíthatók meg. Ezért kell fokozottan védeni a fogyasztókat. 

A horizontális szabályok a növény és állategészségügy követelményeit tartalmazzák, melyek hatással vannak az 

élelmiszer feldolgozás folyamataira. Ezen kívül előírják a felhasználható segédanyagok, vegyszerek, csomagoló 

anyagok normatíváit, valamint azt, hogy milyen módon kötelesek a gyártók a fogyasztókat tájékoztatni a termék 

szavatosságáról, beltartalmáról, származásáról, termelőjének beazonosíthatóságáról stb. Ezek az intézkedések az 

élelmiszerlánc nyomon követhetőségét (földtől az asztalig) szolgálják. Mellőzésük a termékek piacról történő 

jogos kizárásához vezethetnek. 

8. 3.8 .A Közös Agrárpolitika fejlődése, reformjai 

„Az ártámogatási mechanizmusokat 1992 óta fokozatosan felváltották a termeléstől független, közvetlen 

kifizetések, amelyek enyhítették a KAP negatív mellékhatásait. A jelenlegi KAP ugyanis kevésbé torzítja az 

európai és globális agrárpiacokat, mérsékli a fejlődő országok szegény gazdálkodóinak hátrányos helyzetét, sőt 

a környezetet jobban terhelő termelésre is mérséklően hat. Ennek ellenére a közvetlen kifizetések és 

vidékfejlesztési támogatások jelenlegi rendszere egyenlőtlen előnyöket nyújt a tagállamok és az egyes gazdák 
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számára, világos jövedelemelosztási, vidékfejlesztési, vagy környezetvédelmi célok megvalósítása nélkül.” 

(Popp-Molnár 2010) 

A KAP bevezetése a Római Szerződés óta nehéz feladatok elé állította az Unió illetékeseit. A mezőgazdaságból 

élőknek tisztes jövedelmet kellett biztosítani, gondoskodni arról, hogy ne veszélyeztesse őket a hátrányos 

helyzet, az elmaradottság, a leszakadás, mely az egész társadalomra nézve visszahúzó tényező lehet. Ez a 

versenyképtelen birtokméretek, a földbirtok koncentráció alacsony szintje miatt reális veszély volt. A gazdák 

támogatása ennek megfelelően az EU megalakulása után hamarosan elkezdődött. 

A szakértők a Római Szerződésben szereplő elgondolások gyakorlatát a Stresában (Olaszország), egy elhúzódó 

tanácskozássorozaton dolgozták ki. Ennek eredményeként tulajdonképpen 1962 óta beszélhetünk a gyakorlatban 

is megjelenő és működő Közös Agrárpolitikáról. 

9. 3.9 .Reformlépések 1999-ben. Az Agenda 2000 

A McSharry reform tíz éve alatt sikerült a túltermelést kezelhetőbbé tenni, de a kívánt célt nem sikerült 

maradéktalanul elérni. Továbbra is jelentős feleslegek képződtek, melyek exporttámogatása emésztette a 

költségvetést, ez mellett a gazdaságok továbbra sem nélkülözhették a protekcionista rendszert. 

Az Agenda 2000 elnevezésű tervciklus félidejű kiértékelésénél (2003) nyilvánvalóvá vált, hogy megérett az idő 

újabb jelentős módosításokra. 

Luxemburgi Határozat névre hallgat az a reform együttes, mely a különféle jogcímen járó jövedelempótló 

támogatásokat egységbe foglalta. A támogatásokat immár nem megadott ágazatokhoz rendelte, hanem 

függetlenítette a termeléstől. Ez a folyamat „decoupling” néven ismert. Maga a támogatási rendszer az 

„Egységes Gazdaságtámogatási Rendszer” nevet kapta. 

10. 3.10 Az „Egységes Gazdaságtámogatási 
Rendszer” (Single Payment Scheme, SPS), mint a 
Közös Agrárpolitika jelenlegi alapja 

Az egy hektárra számított támogatásokban Magyarország a tagországok első harmadában foglal helyet. A KAP 

támogatási összegének 3,5%-át kapják a magyar gazdálkodók, míg a termelés 2%-át produkálják. A támogatási 

rendszer fenntartása a magyar gazdálkodók elemi érdeke. Hogy a jövőben hogyan alakul a támogatások sorsa, 

az a jelenleg is folyó vitákban dől el. 

Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS) bevezetése az EU Közös Agrárpolitikájának 2003 évi 

reformja révén jöhetett létre. Legfontosabb alapelve az, hogy a támogatást nem a termeléstől teszi függővé, nem 

kényszeríti a gazdálkodót ráfizetéses termelésre. Ebből az következik, hogy célja a gazdaságok fenntartása, a 

vidéki életforma és környezet megőrzése érdekében. 

Azáltal, hogy kalkulálhatóvá teszi a támogatások nagyságrendjét, Magyarország esetében megszilárdíthatja 

annak a 150-200 ezer termelő egységnek a gazdálkodását, amelyik a termelés zömét biztosítja. Fékezi a 

spekulációt, a jelenleg alkalmazott, többnyire éves bérleti rendszer helyett a hosszabb távú földbérletben teszi 

érdekeltté a feleket, amely nélkülözhetetlen a stratégiai gondolkodáshoz. Az SPS jövedelem kiegészítést nyújt 

mintegy egy millió földtulajdonosnak, akik nem kívánnak termelni, mivel kiszámíthatóvá teszi a bérleti díjakat 

is. A rendszer bevezetése Magyarországon az elgondolt határidőre nem történt meg, mivel szakmai-politikai 

megítélése nem egységes. Az Alkotmány Bíróság asztalán fekszik az ügy, döntés nincs. A 2010-ben felálló új 

kormány feladata lesz eldönteni, hogy belépésünkkel csatlakozunk-e ahhoz a 17 EU taghoz, ahol a rendszer már 

bevezették, és működése zavartalan. 

A KAP 2003-as reformja tehát egy merőben új rendszer bevezetését irányozta elő a tagországok számára, amely 

egyben az EU történetében az agrárpolitika más alapokra helyezését is jelentette. Az EU 15-ök, valamint 

Szlovénia és Málta 2007-től, a többi tagországok legkésőbb 2011-től vezethetik be a rendszert. Magyarország 

célszerűnek tartotta 2009-es indítást. Nagy horderejű kérdésről lévén szó, a döntést társadalmi vita előzte meg. 

Végeredményben egy „hibrid” modellt választottunk, melyben a gazdák támogatása két részből áll össze. Az 

egyik a régióra meghatározott minden hektárra azonos átalány, a másik, kiegészítő komponensként az adott 

gazdaság korábbi támogatására alapuló egyedi támogatási összeg. E kettő együttesét elosztják a támogatási 
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rendszerbe bejelentett hektárok számával. Ez lesz a hektáronkénti támogatás. Ahhoz, hogy ez ne csupán elvi 

jogosultság legyen, a területet hasznosítani kell. 

A változások magukban hordozzák egy további lépés lehetőségét is, nevezetesen a teljes szétválasztáson alapuló 

támogatási rendszer kialakítását. Megadatik ugyanakkor az is, hogy a tagállamok rugalmasan viszonyuljanak az 

új modellhez, és néhány számukra fontos ágazat esetében kivonják magukat a rendszer hatály alól. Negatívum, 

hogy ez a rugalmasság egyidejűleg gyengíti az egységes szabályozás követelményét. A beavatkozások 

gyakorisága és a támogatások mértéke torzíthatják a termelési szerkezetet, visszavetik a kockázatkezelés 

lehetőségét. 

Az SPS rendszer röviden azt jelenti, hogy a gazdálkodó, aki korábban a közvetlen támogatásokat az szerint 

kapta, hogy mennyi földet használt, milyen növényeket termelt, illetve hány kérődző állatot tartott, a 

továbbiakban termeléstől függetlenül, az eddigi támogatások összevonásával, átalányként kapja, mégpedig nem 

személy szerint ő, hanem a gazdaság. Ezért cserébe a jó gazda gondosságát, a „helyes mezőgazdasági és 

környezeti állapot” fenntartását követelik meg, különös tekintettel a birtok kultúrállapotára, a környezet és 

tájvédelemre. A gazdaság rendben tartása mellett termelési kötelezettség nem áll fenn. 

A magyar agrárpolitika minden fórumon kinyilvánította, hogy olyan támogatási rendszerre van szükség, amely 

javítja a mezőgazdaság versenyképességét, és nem ösztönöz a termelés csökkentésére, mivel az élelmiszer egyre 

inkább stratégiai cikké válik. 

Az SPS a földtulajdonosok és bérlők számára biztosít forrásokat. A támogatások az új rendszerben vagyoni 

joggá válnak, amit földdel együtt, vagy szabadon lehet adni és venni. Áll egyrészt a regionális támogatásból, 

melyet a regisztrált gazdálkodók termeléstől függetlenül, alanyi jogon kapnak. Ehhez történelmi alapon 

kiegészítő támogatások járulnak, melyet egy bázisév adatai határoznak meg. A bázisév csak lezárt év lehet. 

(Magyarországon 2006.) 

2008. július 8-án az Országgyűlés megkezdte az SPS bevezetésének általános vitáját (SPS törvény). A kérdés, 

hogy át kívánjuk-e venni a 17 tagállam által már alkalmazott, és előbb-utóbb számunkra is kötelező rendszert, 

vagy úgy döntünk, hogy maradjon változatlanul a jelenleg alkalmazott SAPS-top-up variáció. 

Magyarországon vita van arról, hogy a támogatást a föld tulajdonosa, vagy a föld használója kapja. Egyesek a 

földtulajdonosnak adnák. A Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke szerint ha a földhasználó (bérlő) 

kapná, az nekik jelentene örökös támogatási jogosultságot, és sértené a tulajdonosok jogait. Ha a bérleti díj 

mellett a támogatást is a földtulajdonosok vennék fel, akkor aligha lesz vállalkozó a termelésre. El kellene végre 

dönteni, hogy mihez fűződik nagyobb nemzeti érdek. 

A program átmeneti kompromisszumokat tartalmaz. Nem írja elő ugyanis mereven a támogatások és a termelés 

szétválasztását. Egyes ágazatok esetében lehetőség maradt bizonyos támogatások átmentésére, vagyis 

meghatározott százalékukat továbbra is a termeléshez lehet kötni. 

11. 3.11 Az SPS rendszer alapelemei a következők: 

1. A támogatásokat elválasztja a termeléstől, nem köti azokat termékek elő állításához. (Mivel ez egyes 

ágazatokra kedvezőtlen lehet, az elvet nem követeli meg mereven, bizonyos esetekben kivételre ad 

lehetőséget.) 

2. Nem a termelést, illetve a termékeket, hanem a termelőket támogatja. 

3. Nagy figyelmet fordít a minőségre, élelmiszerbiztonságra, állatjólétre, ezért bevezeti a kölcsönös 

megfeleltetés, elkötelezettség (cross compliance) elvét. A kölcsönösség azt jelenti, hogy az EU támogatásra 

kötelezi magát, cserébe a termelő a területét illetve környezetét kultúrállapotban tartja. 

4. A termelők szabadon választhatják, meg, hogy mely ágazatokban termelnek, nem kényszerülnek ráfizetéses 

ágazatokra csupán a támogatásért. A gazdák termelési szerkezetüket így jobban alakíthatják saját 

adottságaikhoz és a piac követelményeihez. 

5. A termelők akkor is jogosultak a támogatásra, ha nem termelnek, de megfelelnek a kölcsönös megfeleltetés 

feltételeinek. 
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6. Ágazatpolitikai célokból, és helyi sajátosságokból kiindulva a támogatások egy része továbbra is a 

termeléshez adható-köthető. 

7. A termelő jogosultságát egy korábbi (bázis) időszakban, más szóval referencia időszakban kapott 

támogatások alapján állapítják meg. Mivel jóval korábbi bázisra épül, ezt hívják a sokat bírált történelmi 

jogosultságnak 

8. A támogatási jogosultság vagyonértékű joggá válik, amely. bizonyos korlátozásokkal forgalomképes, adható-

vehető, örökölhető. A tervek közt hallani arról is, hogy a támogatási jogosultságot „zöld kötvény” 

formájában kapnák meg a termelők. 

12. 3.12 Az SPS támogatás igénybevételének 
feltételei: 

1. A gazdaságnak támogatási jogosultsággal kell rendelkeznie (regisztráció) 

2. Mezőgazdasági területtel, speciális esetben állatállománnyal kell bírnia. 

3. Be kell tartania a kölcsönös elkötelezettség (cross compliance) szabályait. 

13. 3.13 A termelők támogatási jogosultságának 
megállapítása: 

A rendszer rugalmasságát mutatja, hogy a támogatási jogosultság megállapítására több módszer is rendelkezésre 

áll. Először is a régió megkapja a bázisnak megfelelő támogatási összeget (nemzeti boríték). Ebből le kell vonni: 

1. a továbbra is termeléshez kötendő támogatások összegét 

2. a képezhető nemzeti tartalékot 

A megmaradó összeg (SPS boríték) a termelők között kétféleképpen osztható fel: 

1. Történelmi modell: A támogatást gazdaságonként állapítják meg. A bázisidőszakban (az EU 15 estében 2000-

2002 évek átlaga) a gazdaság által igénybe vett összes direkt támogatást (kérődző állatokét is) fel kell osztani az 

ugyanezen időszakban regisztrált (2000-2002 évek) mezőgazdasági területre. 

2. Regionális modell: A régió által kapott direkt támogatásokat fel kell osztani a teljes szántó és gyepterületre. 

Magyarország egy régiónak számít. 

Míg a történelmi modellben a bázis időszakban, (más néven referencia időszakban) az adott gazdaságra 

kiszámolt, gazdaságonként differenciált támogatás jár, addig a regionális modell nincs tekintettel az egyes 

gazdaságokra. Régiós átlagtámogatást ad számukra, tekintet nélkül arra, hogy milyen mezőgazdasági 

tevékenységet folytattak, tartottak-e állatot, illetve korábban milyen támogatásokat kaptak. 

Továbbra is termeléshez kötötten adhatók az alábbi direkt támogatások: 

• a GOFR (gabona, olajos, fehérje és rostnövények) támogatásának maximum 25%-a 

• a vágási támogatás 40-100%-a, állattípustól függően 

• meghatározott vetőmag támogatás 60%-a, a dohánytermelés 60%-a, a komló 25%-a, 

• az olajbogyó termelés legfeljebb 40%-a (mediterrán országok) 

• bármely termékhez tartozó támogatás maximum 10%-a. 

A termeléshez kötött támogatásokat levonják a nemzeti borítékból, és a hagyományos (standard) szabályokat 

őrzik meg felső határaikkal, és kvótáikkal együtt. Ezzel lehetővé válik a tagok számára, hogy sajátosságaikat 

érvényesítsék. 
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Bizonyos termék előállítását továbbra is kötelező a termeléshez kötni. Ilyen a durumbúza minőség támogatása, a 

fehérjenövények, a rizs, a héjas gyümölcsök, az energianövények és a gyapot 35%-os támogatása. 

Természetesen ezek sem tartoznak az SPS rendszerébe. 

A támogatás termeléshez kötésének korlátozott fenntartásáról a tagország dönt, de az Európai Bizottságnak jóvá 

kell hagynia. 

A tagország nemzeti tartalékot képezhet. Ez a direkt támogatási összeg legfeljebb 3%-a lehet, de ide kerülhet a 

fel nem használt támogatások összege is. Sajátos ágazatpolitikai célokat szolgál, az SPS rendszer zárt szigorát 

némileg enyhíteni lehet vele. Segít a szerkezetátalakítási programokban, illetve rendkívüli káresetek, vis 

majorok kezelésében. Magyar javaslatra a Bizottság az új tagoknál, kivételes esetben 3%-nál nagyobb nemzeti 

tartalékot is elfogad. A nemzeti tartalékból kapott jogosultságok öt évig nem adhatók át más gazdálkodónak. 

Az SPS rendszerben kötelező a területpihentetés (set aside program). Ez nem terjed ki azokra a kisebb 

termelőkre, akiknek gabonatermelési potenciálja nem éri el az évi 92 tonnát. Ez az SPS bevezetés után 

Magyarországon átlagosan 19,3 hektár gabonatermelő területnek felel meg. Regionális modell esetében a GOFR 

növények területének 10%-át írják elő. Napjainkban szó esik megszüntetéséről. A gabonahiány nem 

egyeztethető össze a pihentetési programmal. 

A SPS eleme a támogatások átcsoportosítása, melyet modulációnak hívnak. Ez azt jelenti, hogy a támogatások 

összegét azoknál a termelőknél, akiknek éves támogatása az 5000 eurót meghaladja, folyamatosan csökkentik. 

Ennek mértéke 2005-ben 3%, 2006-ban 4%, 2007 és 2013 között évi 5%. Az így megtakarított pénzt a KAP 

második pillérébe lehet átcsoportosítani, tehát a vidékfejlesztést gazdagítja. Ennek 80%-a nemzeti borítékba 

kerül, tehát az adott ország saját hatáskörében oszthatja szét. A rendszer egyenlőre a régi tagokra érvényes, az új 

tagokra nézve 2013-ig nem kötelező, mivel ekkorra érik utol közvetlen támogatásban a régi tagországokat. 

A reform alapeleme a már említett kölcsönös megfeleltetés. Ez azt jelenti, hogy a termelők kötelesek a 

„Jogszabályban Foglalt Gazdasági Követelményeket” (JGFK) szigorúan betartani. Ezek környezetvédelmi, 

állat-és növény-egészségügyi, állatjóléti szabályok, illetve a termőföld ökológiai állapotának a jó gazda 

gondosságával történő megóvásának konkrét előírásai. Összesen 19 közösségi keret-szabályról van szó, 

melynek minimumfeltételeit, illetve szankcionálását a tagállamok határozhatják meg az EU-val egyeztetve. A 

szabályok be nem tartása a támogatások csökkentését, súlyosabb esetben azok teljes megvonását eredményezik. 

Az SPS támogatás jogosult földterülethez kötött. Kivételt képeznek azok a kérődző állatokat tartók, akik 

támogatási bázissal ugyan rendelkeznek, de földet nem használnak. Amennyiben vállalják állományuk legalább 

felének fenntartását, részesülhetnek a támogatásban. Ezt nevezik „speciális feltételektől függő támogatási 

jogosultságnak” mivel a termeléstől nem függetlenek, így kilógnak az SPS rendszerből. Ez szintén magyar 

felvetésre került a szabályzók közé, hisz nálunk számos árutermelő állattenyésztő gazdasági társaság nem 

rendelkezik földterülettel. 

A támogatásra jogosult területet legalább 10 hónapig az adott gazdaság művelésében kell lennie. Itt minden 

mezőgazdasági terület számításba jön, kivéve az állandó kultúrákat, erdőket, és egyéb nem mezőgazdasági 

hasznosítású területeket. A szántó és legelő tehát a fő kedvezményezett, de odafigyelnek, hogy a szántóterület 

ne csökkenjen a legelő rovására. A zöldség-gyümölcs terület támogatása a regionális modellben külön eljárással 

aktiválható, a szőlőterület viszont nem. Mindezek 2009-től Magyarországon is életbe léptek volna parlamenti 

döntéssel, de a törvényt a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság elé utalta, ahol döntés nem született. Számos 

érdekvédelmi szervezet követelte, hogy az Alkotmánybíróság ne halogassa az ügy eldöntését, eredménytelenül. 

Így az SPS rendszer 2010-ben nem léphetett életbe Magyarországon. 

A becslések szerint 2013-ig csak az állattartóknak 130-140 milliárd forint bevételkiesést okozhat a bevezetés 

elnapolása. A mai különtámogatások ugyanis 2011-től beleolvadnak a jelenleg működő SAPS támogatási 

rendszerbe. Ez a tej, dohány, rizs és cukorrépa termelőknek jelent nagy érvágást. Ez nagy versenyhátrányt is 

jelent ezeknek az ágazatoknak, mivel a versenytársak (17 EU tagország) már az SPS rendszert működteti. Az 

érdekképviseletek egy része aggodalmát fejezte ki, hogy a versenyhátrányba került ágazatokban és a hozzájuk 

kapcsolódó feldolgozóiparban tízezres nagyságrendű munkahely szűnhet meg. A takarmánytermelők is 

visszaeső kereslettel számolhatnak. Az állattartók érdeke mindenképpen a SPS rendszer. 

A 17 tagország átállása zökkenőmentes volt, vélelmezhető, hogy Magyarországon is az lenne. A meddő viták 

után végül az SAPS nevű területátalány támogatás maradt érvényben. 
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14. 3.14 Egységes területalapú támogatás (Single 
Area Payment Scheme, SAPS) mint Magyarországon 
jelenleg alkalmazott módszer 

Az SPS rendszerre való áttérés felkészülési időt igényel, ezért az új EU tagoknál egy átmeneti rendszert, a 

Területi Átalánytámogatást (Single Area Payment Sheme, SAPS) lehet működtetni. Erre a nemzeti kiegészítő 

támogatás lehetősége miatt is szükség van. 

Az SPS modell bevezetése előtti szakmai és társadalmi vita fő szempontjai a következők voltak: a kötelező 

elemek mellett számos fontos terület nemzeti hatáskörben marad, melyben a döntési kompetenciát az EU leadja 

a tagországnak. Ilyen a minimális támogatandó területnagyság, a továbbra is termeléshez kapcsolt ágazatok 

köre, a bázisidőszak meghatározása. Ez utóbbiban egyetértés alakul abban, hogy a bázis a 2006 éves SAPS 

kifizetések és a hozzá tartozó nemzeti hozzájárulás (top up) legyen. Nyitott a vita a tradicionális állatfajták 

külön támogatásról, a cukorrépa termelők támogatásáról, és a 10 hónapos szabály alkalmazásáról. 

Egyeztetések folytak az EU-val arról, hogy a regionális modellnek egy sajátos változata is szóba jöhessen. Ez 

egy vegyes változat, melyben üzemsoros elemek játszanának szerepet. A regionális átlagtámogatástól való 

eltérés az ágazati preferenciákon alapulna. Ugyancsak nyitott kérdés a nemzeti kiegészítés folyósításának 

mikéntje. A nálunk prioritást élvező zöldség-gyümölcs és a szőlő területek kezelésére vonatkozó technika is 

kiforratlan, annál is inkább, mivel ezek az ágazatok átfogó reformok közepén állnak. 

A termeléstől elválasztott, történelmi bázis jogosultság 2007-ben már megjelenik. Ez olyan átruházható, 

ideiglenesen átengedhető, örökölhető vagyoni értékű jog, amely alapján bizonyos ágazatokban nemzeti 

kiegészítő támogatás jár a földhasználónak. Bázisnak a 2006 évi terület, állatlétszám, tejkvóta alapján történt 

kifizetés minősül. 

15. 3.15 A támogatási jogosultság meghatározása 
SPS bevezetése esetén 2009-ben, a magyar 
modellben 

A támogatási jogosultságokat a bevezetés évében (2009) osztják ki, 2013 évi 100%-os névértéken, és ennek 

2009-re visszaszámított, (diszkontált) összegét fogják folyósítani. Az összeg két részből áll. Az egyik a 

regionális komponens, melyben az ország SPS borítékjában található összeget osztják szét az előző (SAPS) 

modell szőlőültetvénnyel csökkentett hektárjaira. Itt üzemenkénti megkülönböztetés nincs. Másik összetevő a 

kiegészítő komponens, amely differenciáló elem, ugyanis a bázisidőszakban igénybe vett speciális ágazati 

támogatásokat (top up) tartalmaz. Ehhez kell megállapítani az országos SPS borítékot, mely az eltérítéseket 

összegszerűen tartalmazza. A kiegészítő borítékból a jogosult hektárra vetített, egyéni referenciaösszegeket 

osztanak szét. A kiegészítő komponens forrása a nemzeti tartalék. A termelő támogatási jogosultsága tehát 

bejelentett és elfogadott területre jutó regionális, és kiegészítő komponens összegéből áll. 

A területpihentetésre kötelezett gazdaságok a becslések szerint mintegy 8,5%-kal számolhatnak. Azoknak, akik 

gazdálkodásba akarnak kezdeni (például fiatal gazdák), tartalékot lehet képezni pótlólagos támogatás céljából, 

amely a támogatási keret maximum 3%-át teheti ki. 

A regionális komponens megállapítása az áttérés évében külön megfontolást igényel. Amennyiben feltételezzük, 

hogy az átmenetei szabályozás (SAPS) záró évében, mely jelenleg nem eldöntött, 5 millió hektáron osztottuk 

szét a keretet, akkor ez 128 euro/hektárt jelent. A regionális komponensre jogosult esetben a SAPS szabályok 

szerint járhatunk el, beleértve a területbe a gyümölcsöt és komlót is. Az egyéb állandó kultúrák (pl. 50 ezer ha 

szőlő) nem támogathatók. Az induló SPS jogosultság tehát ennyivel kisebb lenne (kb. 4,95 millió hektár). Hogy 

azokat a földhasználókat, akik 2008-ban a SAPS rendszerben támogatást ugyan kaptak, de nem részesülhettek 

nemzeti kiegészítő támogatásban (top up) a szántóföldi zöldség, gyümölcs, burgonya, cukorrépa, legelő stb. 

után, célszerű lett volna kompenzálni, hogy ne érje őket pénzügyi veszteség. Ezért célszerű lett volna az SPS 

regionális komponenst úgy beállítani, hogy 2009-ben se legyen lényegesen kevesebb, mint 2008-ban volt.(128 

euro/hektár). 

Az új tagállamok csak akkor lesznek kötelesek bevezetni ezt a rendszert, ha a jövedelempótló támogatásuk 

szintje eléri a korábbi tagországokét (EU 15-ökét). Addig egy átmeneti megoldást alkalmazhatnak, az 
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„Egyszerűsített (egységes) Területalapú Támogatást (Single Area Payment Scheme, rövidítve SAPS). 

Magyarországon ennek bevezetéséről 2003-ban kormánydöntés született. Ennek lényege, hogy a földalapú 

támogatást, mely a GOFR növények után járt, szétosztják a mezőgazdaságilag hasznosított területre, feltéve, ha 

azt „helyes mezőgazdasági környezeti állapotban” tartották. Ez átmeneti megoldás, de csak erre tudtunk 

elfogadhatóan felkészülni. 

Ez a fajta támogatás nemcsak a GOFR növényekre vonatkozik, tehát független attól, hogy mit termelnek az 

adott parcellán. Magyarországon 4 millió 355 ezer hektár szerepel a rendszerben, erre osztják szét a 

rendelkezésre álló összeget, amely 2006-ban a korábbi tagoknak járó összeg 35%-a. Az árfolyamot az EU 

határozza meg. 

Az EU támogatásokhoz kapcsolódik 30% további nemzeti kiegészítő támogatás (top-up), amely csak 

meghatározott növénykultúrákra adható (GOFR növények, szárított takarmányok, komló, bizonyos 

vetőmagvak,). Ezek támogatható területe 3 millió 529 ezer hektár. Erre osztják szét az összeget. Támogatható 

még a dohány (5.858 ha), dió, mogyoró, mandula (összesen 2.900) hektár, energia növények (43.500 ha). 

A gazdálkodó szervezetek érdekvédelmi képviseletének álláspontja szerint el kell kerülni az állattenyésztésnek 

adott támogatások SAPS borítékba való átvezetését és szétterítését a terület alapú támogatásra jogosult 

területekre. Ez ugyanis sérti az állattenyésztés érdekeit. 

Magyarországnak el kell eldöntenie az új támogatási rendszerek bevezetésének menetrendjét és alternatíváit, de 

a gazdálkodóknak már most célszerű alaposan végiggondolni a hatásokat és teendőket. Nem árt figyelembe 

venni, hogy előbb-utóbb nekünk is át kell térnünk az SPS-re, ellenkező esetben alacsonyabb szinten 

befagyaszthatók a támogatások. 

Hogyan reagálhat erre a magyar gazdálkodó? A rendszerből fakad, hogy a termelőknek akkor lesz érdekük 

termelni, ha az önmagában (támogatás nélkül) nyereséges. Ebben az esetben a támogatás tisztán megmarad 

számukra, és ez mellett a termelés is nyereséget hoz. Ha viszont a gazdálkodó nem képes nyereséges 

gazdálkodást folytatni, nagy valószínűséggel célszerű lesz számára a veszteséges termeléssel felhagyni, mert 

akkor a támogatás nagy része megmarad számára. Az előző réteg lesz a versenyszféra szereplője, az utóbbi az 

elsősorban önellátásra termel majd. A két érdekkör ebben a rendszerben ha nem is élesen, de el fog különülni 

egymástól. A versenyszféra szereplői nagyobb szabadságot élveznek, mert azt termelhetnek, ami számukra 

jövedelmező. (Nem csak GOFR növény termelése esetén jár a támogatás.) A fejlődésre kevesebb esélyt látó 

gazdaságok is jobban járnak, mivel nincsenek rákényszerítve, hogy veszteséges termelést folytassanak a 

jövedelempótló támogatásokért, csupán a gazdaság rendben tartása terheli őket. A termelők magatartására 

jobban fognak hatni a piaci viszonyok, mint eddig, és a termelési szerkezet piacorientált módosulása is várható. 

A rendszer hibája, hogy az átalánytámogatást a korábbi termelés (két bázisév) alapján számítják ki. Mivel a 

jövedelempótló támogatások mintegy 80%-a a GOFR növények termelőinél landolt, gazdaságonként 

indokolatlanul eltérő támogatási összegek jönnek ki. Az állatállományra ebben a formában nem jár külön 

támogatás, mivel az erre szánt összeg is benne foglaltatik az átalányban. Így az állattenyésztő gazdálkodók 

rosszabbul járnak. (Ez Magyarország számára is kedvezőtlen.) 

Az EU-ban számos országban farmonként számították ki a bázist és a járandóságot. Ha ezt nálunk országos 

átlagban (Magyarország egy régiónak számít) kalkuláljuk, akkor nálunk is óriási aránytalanságok jöhetnek létre 

a gazdaságok között, elsősorban az intenzív gazdálkodást folytatók, illetve az állattenyésztők kárára. Sajnos 

nálunk a gazdaságonkénti elszámolásnak egyelőre nincsenek meg a feltételei. 

16. 3.16 A kölcsönös elkötelezettség illetve 
megfeleltetés KM (cross compliance) 

A fenntartható európai mezőgazdaságot szolgáló kölcsönös megfeleltetés a KAP 2003-as reformjában szerepel 

először, és az SPS-hez kötődik. Elemeit, nem kötelező jelleggel, már korábban is felfedezhetjük a MacSharry 

reformban és az Agenda 2000-ben is. Több ország (Dánia, Hollandia, Franciaország) már akkor magáévá tette a 

fenntartható mezőgazdaság gondolatát. 

Az SPS bevezetésének dátuma az adott ország döntésétől függ. A magyar országgyűlés 2008 őszén elfogadta a 

2009-es kezdést, de a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság elé utalta, ahol mind máig nem született döntés. 

A helyzet egyenlőre bizonytalan. Mindenesetre az ezután folyósított támogatások feltétele a KM betartása. 
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Ebben jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK), és a helyes mezőgazdasági és környezeti 

állapot (HMKÁ) előírásait rögzítik. 

A JFGK 19 jogszabály összefoglalása, amelyek a 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. mellékletében találhatók. 

Ezek az alábbi csoportokba oszthatók: 

1. Természetvédelem (élőhely védelem, madárvédelem) 

2. Környezetvédelem (felszín alatti vizek védelme, szennyvíziszap felhasználás szabályai, nitrátszennyezés 

elleni védelem) 

3. Állatok egyedi azonosíthatósága, állatjelölés) 

4. Állategészségügy (betegség monitoring, takarmány és élelmiszer biztonság, állatvédelem) és növényvédelem. 

A HMKÁ az alábbiakat tartalmazza az 50/2008. (IV.24.) FVM rendelet szerint: 

1. Talajerózió elleni védelem minimális talajborítással, minimális földgazdálkodással, teraszos műveléssel. 

2. A talaj szervesanyag-tartalmának megtartása vetésforgóval, helyes tarlóműveléssel 

3. Talajszerkezet megtartása megfelelő gépi technológiák alkalmazásával. 

4. A környezet megőrzés minimális szintjének biztosítása és az élőhelyek károsításának elkerülése az optimális 

állománysűrűség és állatlétszám betartásával, az állandó legelők védelmével, a táj jellegzetességeinek 

megtartásával, a gyomnövények irtásával. 

Ezek bevezetése 2009-től három év alatt fokozatosan kötelező annak a tagországnak is, aki az SPS-t csak 

később vezeti be. A helyes környezeti állapotra vonatkozó szabályokat már 2004-től be kellett tartani azoknak, 

akik az átmeneti SAPS rendszert alkalmazták. 

A KM többletterhet jelent a gazdálkodóknak és a szakigazgatásnak, középtávon viszont megoldja a közvetlen 

kifizetések társadalmi elfogadottságának kérdését, kitűnő eszköz a direkt agrártámogatások legitimálására. 

A rendszer előírásainak betartása szavatolja a környezettudatos gazdálkodás és élelmiszerbiztonság 

megvalósulását. Ezek persze nem mind újdonságok a gazdálkodók számára, hisz a jó gazda gondossága a falvak 

népének szinte veleszületett tulajdonsága. 

A rendelkezések betartását szigorúan ellenőrzik, be nem tartását büntetik. Például visszavonják a támogatás egy 

részét, Ez 5-15 % lehet akkor, ha nem szándékos a hiba. Szándékosság esetén teljes támogatás megvonás, sőt 

hosszabb időre kizárás a következmény. A visszafizetett támogatás elvész az illető ország számára. 

Az ellenőrzést a szakhatóságok, köztük az MVH végzi. Az igénylők 1%-át választják ki szúrópróba szerűen. Az 

állat jelölések ellenőrzése az állomány 3-10%-ára terjed ki. Az ellenőrzés előzetes bejelentés nélkül történik. 

2009-től az alábbi előírások lépnek hatályba  : 

A Natura 2000 területeken, ahol speciális földhasználati szabályok vannak érvényben, számos műveletet csak 

engedély birtokában szabad elvégezni. 

Nem alkalmazhatók olyan technológiák, melyek bármi módon szennyező anyagot juttatnak a felszíni illetve föld 

alatti vizekbe. 

A szennyvíziszap kihelyezése is engedélyköteles tevékenység. 

Részletes szabályok vonatkoznak a trágyázásra, különösen a nitrát kijuttatására. A felső határ 170 kg/ha/év. 

Különös figyelmet fordítanak a trágyakezelés technológiájára. A tevékenységet dokumentálni kell. 

Az állattenyésztéssel kapcsolatos dokumentációs és jelölési kötelezettség ismert, betartását komolyan kell venni. 

A KM bevezetése komoly vitákhoz vezet. A régi tagországok, melyek már bevezették, elsősorban tehát 

egyszerűsíteni szeretnék. Az újak a bevezetés ütemezésével vesződnek. A régiek három éves ütemezést 

alkalmaztak (2005-2007), három csomagba sorolva a különböző rendeleteket. Az új tagországokban egy 
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menetben, 2009-ben kell bevezetni. Ez újabb adminisztrációt jelent majd a kifizető ügynökségek és a termelők 

részére egyaránt, és összekapcsolódik a közvetlen támogatások kifizetésével. A döntés azért is sürgős, mert a 

áprilisig közzé kell tenni. A gazdáknak ugyanis május 15-ig kell beadni a közvetlen kifizetések igénylését. 

Az új tagállamokban tehát 2009-től bevezetik a környezeti, állatjóléti és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Nem 

lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezek be nem tarása a közvetlen kifizetések részbeni, vagy teljes megvonását 

válthatja ki. 2008 januárjában a tagországok agrárminiszterei ugyan megegyeztek bizonyos egyszerűsítésekben 

és a fokozatos bevezetésben, de a halasztása nincs napirenden, mivel az jelentős hátrányokkal járna a tagország 

számára. Egyedül Lengyelország próbál nyitva hagyni néhány kérdést. 

Fel kell tehát készülni, hogy 2009-től már az új tagállamoktól is szigorú környezetvédelmi intézkedéseket 

követelnek meg. Ilyenek a nitrátokra, a madárvédelemre, a NATURA természetvédelmi programra vonatkozó 

előírások. Az állatvédelmi és élelmiszerbiztonsági normák a második lépcsőben, 2011-től válnak kötelezővé, a 

maguk 19 rendelkezésével. A Natura 2000, vagy az állatjólléti előírások már most is ellenőrzés tárgyát képezik, 

és be nem tartás esetén a büntetés sem marad el. A közvetlen kifizetésekből történő levonás azonban még csak a 

régi tagállamokban gyakorlat. 

A KM követelményeinek betartását Magyarországon 2009-ben kezdték el ellenőrizni. A termelők 1%-a került a 

mintába, akiket szokás, de nem kötelező, 48 órával az ellenőrzés előtt értesíteni. Az ellenőrzöttek 22%-ánál 

találtak hibát. Jelentősebb szankciót, 5 % levonást az ellenőrzött gazdák 1%-ánál találtak csupán. A 

leggyakoribb hibák az állatállomány azonosításával és nyilvántartásával, a nitrát szennyezettséggel, szállítólevél 

nélküli szállítással voltak kapcsolatosak. 2010-ben ezekre irányul az ellenőrzések és szankcionálások fő iránya. 

Fenti követelmények speciális beruházásokat, többletköltségeket igényelnek, melyekhez az EU támogatást 

nyújt, és nemzeti kiegészítés nyújtásához is hozzájárul. Mivel az EU-n kívüli országok jelentős részében ezek a 

szigorú követelmények nem állnak fenn, azok versenyelőnyhöz jutnak, ami ellentétes az EU érdekeivel. A KAP 

újragondolásának igénye is felmerül, melyben Magyarország kezdeményező szerepet játszik, bár még a 

támogatottsága szerény. Ennek lényege, hogy a támogatásokat ne történelmi alapon nyújtsák, hanem igazítsák a 

kor követelményeihez. 

A KM biztosítása költséges szervezési, jogalkotási és ellenőrzési feladat a tagország számára. Az ellenőrzésre és 

szankcionálásra ezért specializált szervezeteket hoztak létre. 2007-től kötelező felállítani egy direkt ezt a célt 

szolgáló szaktanácsadó hálózatot, illetve a meglévőt tovább kell képezni. 

17. 3.17 A KAP 2008 évi felülvizsgálata (health 
checking) 

A KAP 2003-as reformjának felülvizsgálata 2008 első félévében vált esedékessé. 

A KAP aktuális értékelése, melyet „egészségügyi felülvizsgálatnak” (health checking) is neveznek, a 2003-as 

reformon kezdeményez módosításokat. A tagországok kritizálják azt, hogy felső korlátokat szabnának a direkt 

támogatásoknak. Különösen azokat érinti kedvezőtlenül, ahol nagybirtokok is szép számmal előfordulnak 

(Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Csehország, Szlovákia). Többen ellenzik a gabona és más 

agrártermékek csökkentésére irányuló törekvést. 

A felülvizsgálat fontos célja a közvetlen kifizetések átalakítása. A Bizottság csökkenteni kívánja a három 

különféle támogatási módszer (történeti bázis szemléletű, regionális és vegyes) közti különbségeket. Szűkíteni 

kívánja az egyes termékekhez kötődő támogatások körét. Egyszerűsíteni szeretné a kölcsönös elkötelezettség 

feltételrendszerét. A különféle javaslatok között szerepel a támogatásra jogosult birtokméret alsó határának 

(amely ma 0,3 hektáros nadrágszíj parcella) emelése, esetleg gazdaságonként egy minimális támogatási összeg 

bevezetését javasolja. Korlátoznák az egy gazdaság által elérhető támogatási összeg felső határát is. Egy másik 

elgondolás, hogy nem maximalizálnák a támogatás felső határát, de bizonyos összeghatárok fölött sávosan 

csökkentenék. Erre a Bizottság példát is közölt. Ez szerint 200.000 euro támogatási összeg felett 25%, 300.000 

euro fölött 45%-kal csökkennének a közvetlen kifizetések. 

A Bizottság megszüntetné az intervenciót, és 5-ről 13%-ra növelné a kötelező modulációs rátát (a közvetlen 

támogatások átcsoportosításának nagyságrendjét a vidékfejlesztésbe.) Ezt elsősorban az írek ellenzik, és 

többekkel azt propagálják, hogy az átcsoportosítandó összegeket a piaci kockázatok csökkentésére, illetve a 

hegyvidéki tejtermelés, juhászat, biotermelés támogatására kellene fordítani. 
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A francia földművelésügyi miniszter a „közösségi preferenciát hiányolja, és azt javasolja, hogy az EU-ba 

behozott élelmiszerek is olyan ökológiai, higiéniai, élelmiszerbiztonsági normáknak feleljenek meg, mint amit 

az unióban előállítottaktól megkövetelnek. 

18. 3.18 A KAP eredményei és további feladatai 

A Közös agrárpolitika mindig alkalmazkodott a sorozatos bővítésekhez és a változó követelményekhez. A 

világversenyben való helytállás érdekében lépéseket tett a belső árak csökkentésére, példát mutat a 

környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság kiemelt kezelésében. Az 1992-es McSharry féle reform a belső 

árak csökkenését jövedelempótló támogatásokkal kompenzálta, és eleget tett annak a követelménynek, hogy a 

mezőgazdasági lakosság életfeltételei kedvezőek legyenek. 

A 2003-as reform az Agenda 2000 költségvetés keretében stabilizálta a mezőgazdaság kiadásait. Pontosan és 

előre megszabta az egyes témákra fordítható összegeket, ezáltal kiszámíthatóbbá tette a gazdálkodást. 

A megreformált agrárpolitika a termelés és támogatások szétválasztásával jobban igazodik a piac igényeihez. Az 

EU lépéseket tett a tisztességes piaci magatartás megvalósítására, fokozatosan liberalizálja a piacát, 

megszüntetve a kereskedelmet akadályozó tényezőket, ha nem is teljes sikerrel. 

Előrelépést jelent a fenntartható mezőgazdálkodás területén, hogy a támogatások nem a termeléshez, hanem 

egyre inkább a természet védelméhez kapcsolódnak. Az alternatív növények termesztésének támogatása 

elősegíti a növényi energiahordozók elterjedését, hozzájárul Európa, ezen belül Magyarország 

energiafüggőségének csökkenéséhez. 

Az Unió mezőgazdaságának jövőjéről sok vita folyik. Ennek néhány fontos eleme a következő: 

Egyszerűbbé és átláthatóbbá kell tenni a Közös Agrárpolitikát. Egy-egy jogszabály bevezetése előtt alapos 

hatástanulmányokat kell végezni, hogy a gazdák adminisztratív tervei csökkenjenek. A döntéseket tovább kell 

decentralizálni, nagyobb súlyt kell helyezni a helyi kezdeményezésekre. 

A világpiaci dekonjunktúrákat, előre nem látható jelenségeket kezelni kell. Ehhez válságkezelő pénzügyi 

alapokat kell létrehozni, hogy ne mindig utólag kelljen a veszteségek pénzügyi reagálását megejteni. Ez 

vonatkozik az egyes tagországok válságkezelésének egyedi megoldásaira is (lásd magyar baromfiinfluenza 

krízis). Ezekre a kiadásokra már az EU megindította a források gyűjtését azzal, hogy a mezőgazdasági 

támogatások bizonyos részét a vidékfejlesztésre csoportosítja át (moduláció), és ennek egy része az előre nem 

látható kockázatok kezelésére fordítható. 

A WTO Dohai Fordulóján vállalt szerep szellemében a piac liberalizálásának folyamatát nagy körültekintéssel 

kell vezényelni. Az EU nem mondhat le arról, hogy a világpiac vezető szereplője legyen. 

Fentiek nem képzelhetők el a termelés koncentrációja, és a termékpályák vertikális integrációja nélkül. Az 

élelmiszerek forgalmazása egyre inkább a szuper és hipermarketek kezébe kerül, akik uralják a piacokat, és 

hatalmi pozícióból diktálják a feltételeket az élelmiszeripar felé. A szövetkezés és integrálódás nélkül a 

magányos gazdának nincs esélye arra, hogy partnerként kezeljék. Ez a pénzintézetekkel (bankok, biztosító 

társaságok, tőzsde) való kapcsolatokra is vonatkozik. 

Dacian Ciolos mezőgazdasági biztos nyilvános vitát indít a KAP 2013 utáni jövőjéről. Erre a célra internetes 

honlap áll mindenki rendelkezésére, aki a témához hozzá akar szólni (  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

debate  ). Szélesre kell tárni a kapukat, mondta a Biztos, közkincsé kell tenni a közös agrárpolitikát, amelyről 

egy felmérés szerint a lakosság 60-70 %-a még csak nem is hallott. 

A fő kérdések a következők: 

1. Miért van szükség közös európai agrárpolitikára? 

2. Milyen szerepet szán a társadalom a maga teljes sokszínűségében megnyilatkozó mezőgazdaságnak? 

3. Miért érdemes megreformálni a KAP-ot, és az miképpen tehet eleget a társadalom elvárásainak? 

4. Miből álljon a jövő közös agrárpolitikájának az eszköztára? 

5. Felmerül a kérdés, hogy a KAP európai közügy, vagy egyre inkább szakértők, hivatalnokok belügye? 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate
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6. Indokolt-e fenntartani, vagy teljesen meg kell szüntetni az erősen torzító történelmi referenciákat, előjogokat? 

2010 júliusban a fenti kérdésekkel kapcsolatos vita eredményét nagyszabású kongresszuson vitatják meg. 

Az Eurobarometer nevű közvélemény kutató cég felmérései alapján, akik ismerik, azok többsége támogatja a 

közös agrárpolitikát. Viszont szerintük is piacorientáltabb, és a forrásokat igazságosabban elosztó megoldásokra 

van szükség, amelyek a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés feltételével nyújtanak támogatásokat, 

illetve segítik a gazdákat megfelelni a legújabb kihívásoknak. 

19. 3.19 Összefoglalás 

A világkereskedelem nem spontán módon zajlik, hanem egy nemzetközi szervezet a WTO irányítása, 

felügyelete, beleszólása mellett. Egy ország sem engedheti meg magának, hogy a nemzetközi megállapodásokat 

figyelmen kívül hagyja, vagy megszegje. Az EU problémája ezen a területen a tagországok termelőire érvényes 

piacvédelem, közösségi preferencia, protekcionizmus, amely ellentétes a szabad kereskedelem elveivel. A WTO 

tárgyalásokon éles, és sokszor eredménytelen vita zajlik az egyenlő piaci esélyek, és a tisztességes piaci 

magatartás érdekében, mivel nagyok a világ országaiban fellelhető érdekkülönbségek. 

AZ EU számos piacbefolyásoló eszközt alkalmaz a Közös Agrárpolitikában. Vannak ágazatok, ahol egyidejűleg 

több eszközt is bevet (gabonafélék, olajnövények, cukor, dohány, tej, kérődző állatok). Ezt nevezzük kemény 

szabályozásnak. Az abrakfogyasztó ágazatok piacába gyakorlatilag nem avatkozik be (puha szabályozás). Ehhez 

kell alkalmazkodnia az egyes tagországok agrárpolitikájának. Az élelmiszeripar nem esik szabályozás alá, 

viszont az élelmiszerbiztonság szempontjából vannak elemi követelmények, melyek betartása kötelező. 

Az EU a közös agrárpolitikát folyamatosan módosítja, korszerűsíti. Jelentős reformot hajtottak végre 1992-ben, 

amikor a túltermelés okozott súlyos gondokat. A további reformok inkább a vidékfejlesztést helyezik előtérbe. 

Az egyes ágazatokhoz kötődő támogatások átalánytámogatásokká válnak. Jelenleg a tagországok többségében a 

farm átalánytámogatást veszik igénybe, melyben a támogatás elszakad a termeléstől, és követelménnyé a 

környezet és tájvédelmi elemek, a fenntarthatóság kritériumai válnak (SPS). Magyarország jelenleg egy 

átmeneti megoldást alkalmaz, mely az EU támogatások mellett nemzeti támogatást is magában foglal, és 

lehetőséget nyújt bizonyos ágazatok külön támogatására is (SAPS). A Közös Agrárpolitika egyre inkább a 

vidékfejlesztés irányába fordul el a közvetlen támogatásoktól, melyek nem váltották be a reményeket, és nem 

növelték az EU versenyképességét a világpiacon. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Magyarország, EU, WTE összefüggések 

2. A Közös Agrárpolitika 

3. A piacszabályozás jellegzetességei 

4. A piacszabályozás eszközrendszere 

5. A Közös Agrárpolitika fejlődése, reformjai 

6. Az SPS fogalma, bevezetése 

7. A SAPS, mint jelenleg Magyarországon használt forma 

8. A kölcsönös elkötelezettség elve 

9. A KAP 2008 évi felülvizsgálata, további feladatok 
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