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Kivonat 

Az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) 2004-től a magyar agrárpolitikát is alapvetően meghatározza. A 

KAP az európai integráció létrejötte óta sokat változott a tagországok gazdasági helyzetének fejlődése és az 

integráció bővülése következtében. Mára kifinomult agrárszabályozási rendszer alakult ki, amelyben a termelés 

és a kereskedelem befolyásolása mellett a környezet- és tájvédelem, az egészséges táplálkozásra való törekvés 

és az állatvédelem is fontos szerepet játszik. 

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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2. fejezet - Az EU agrárpolitikája 

1. 2.1 Bevezetés 

Az Európai Unió agrárpolitikája Magyarország uniós csatlakozása óta az ország saját agrárpolitikájának 

meghatározójává vált. Az irányelveket és a kereteket a közös agrárpolitika (KAP) adja meg, az egyes 

tagországok azonban rendelkeznek bizonyos szabad mozgástérrel, amelynek keretében a helyi (regionális, 

nemzeti) sajátosságok kifejezésére is bizonyos lehetőség jut. A közös agrárpolitika megismerésére mindkét ok 

(a közös irányelvek ismerete és a nemzeti mozgástér megismerése) miatt is fontos. 

A fejezet egyrészt a közös agrárpolitika kialakítását és fejlődését, másrészt a jelenleg érvényes szabályozást 

mutatja be. 

* 

Az Európai Unió amellett, hogy az egyik jelentős gazdasági integrációja, egyúttal a Föld egyik legnagyobb 

agrártermelője és exportőre is. A 2-1. táblázat az egyre bővülő Unió agráripari kibocsátását mutatja, a tagország 

csoportok kibocsátás nagysága szerinti sorrendben. (A kibocsátás alapáron került értékelésre. Az alapár a 

termelő által kapott vételár és támogatások összege, az adók levonásával. Az agráripari kibocsátás a 

mezőgazdasági termékek és a mezőgazdasági szolgáltatások összege, beleértve a mezőgazdasági termeléstől el 

nem különíthető másodlagos nem mezőgazdasági tevékenységeket.) 

Magyarország 2004-től az EU tagországává vált, ami egyidejűleg az EU agárpolitikájához való igazodást, a 

nemzeti szuverenitás jelentős mértékű visszaszorulását jelentette ezen a területen is. Ettől az időponttól 

kezdődően Magyarországot is megilletik azok az előnyök, amelyek a közös agrárpolitikával együtt járnak, 

ugyanakkor tudomásul kell venni mindazokat a kötöttségeket, szigorú szabályokat, amelyek a közös 

agrárpolitikával együtt járnak. Magyarország saját nemzeti érdekeit elsősorban azokon a fórumokon 

érvényesítheti, amelyeket az EU intézményrendszere biztosít minden ország számára. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy a nemzeti agrárpolitika teljességgel háttérbe szorult, mivel minden tagország számára jelentős 

mozgástér maradt a sajátos körülmények, célkitűzések figyelembevételére és megvalósítására. Fontos, hogy 

éljünk is ezekkel a lehetőségekkel. 

(Magyarázat a következő 2-1. táblázathoz: az Európai Unió, illetőleg jogelődjeinek kialakítása az első 6 

tagország: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország szövetségének 

megkötése után több lépcsőben következett be. A szerveződés neve is változott: Európai Közös Piac, Európai 

Gazdasági Közösség, Európai Közösségek, Európai Unió. A táblázat 1999-től kíséri figyelemmel a bővülést, 

amikor már 15 tagállammal rendelkezett az Unió. Magyarország 10 másik tagállammal együtt 2004-ben, míg 

Bulgária és Románia 2007-ben lett tagja az Európai Uniónak.) 

2-1. táblázat - Az EU tagországok agráripari kibocsátása (millió euró) 
 

Tagország 1999 2004 2009 

Franciaország 61997 64477 63749 

Németország 40619 44211 42845 

Olaszország 43871 48076 42696 

Spanyolország 33713 41624 38551 

Hollandia 18881 20402 22829 

Egyesült Királyság 23907 24314 21456 

Görögország 11487 11944 10714 
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Dánia 7759 8552 8216 

Belgium 6585 6980 6972 

Portugália 6465 7027 6761 

Ausztria 5554 5913 6052 

Írország 5651 6157 5017 

Svédország 4485 4838 4460 

Finnország 3868 4309 4153 

Luxemburg 252 281 290 

    

Lengyelország 
 

14270 17508 

Magyarország 
 

6542 5784 

Cseh Köztársaság 
 

3630 3784 

Szlovákia 
 

1798 2046 

Litvánia 
 

1385 1929 

Szlovénia 
 

1093 957 

Lettország 
 

677 825 

Ciprus 
 

645 657 

Észtország 
 

483 558 

Málta 
 

125 130 

    

Románia 
  

14234 

Bulgária 
  

3803 

Forrás: EUROSTAT, 2010, saját szerkesztés 

2. 2.2 Az Európai Unió agrárpolitikájának kezdeti 
szakasza 

A továbbiakban az EU agrárpolitikájának kialakulását, főbb állomásait és a jelenleg érvényes agrárpolitika fő 

vonásait mutatjuk be. Elsőként a megalakulás időszakát és az ahhoz kapcsolódó főbb agrárpolitikai 

intézkedéseket mutatjuk be. 

Az európai országok II. világháború utáni integrációs törekvései kezdetétől fontos szerepet játszott a közös 

agrárpolitika, amely később vidékfejlesztési, környezetvédelmi, állatvédelmi és élelmiszer biztonsági 
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kérdésekkel egészült ki. Az Európai Gazdasági Közösség (EGK), az Európai Közösség (EK), majd az Európai 

Unió (EU) mezőgazdasági politikája a kezdetben piac egységessége (a szabad árumozgás), a közösségi 

preferencia (egységes vámok, támogatások), illetőleg a pénzügyi szolidaritás (Európai Mezőgazdasági 

Árkiegyenlítési és Garancia Alap) elveire épült. Az agrárpolitika ekkor a II. világháború után kialakult 

élelmiszerhiányt tartotta szem előtt, ezért a római szerződés 39. cikkelye a következőkben határozta meg az 

agrárpolitika céljait: 

• a mezőgazdaság termelékenységének emelése, a műszaki színvonal emelése, 

• a mezőgazdasági lakosság méltányos, társadalmilag elfogadható jövedelmi és életszínvonalának 

megteremtése, biztosítása, 

• a mezőgazdasági termelők és fogyasztók külső hatásoktól való védelme az agrárpiacok hathatós 

stabilizálásával, 

• az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálása, 

• a fogyasztói igények méltányos áron történő kielégítése. 

Már a kezdeti években megmutatkoztak a közös agrárpolitika eredményei, a magasabb árak, az 

exporttámogatások egyre bővülő rendszere, a belső kereskedelem ugrásszerű növekedése, továbbá a közösség 

önellátásának növekedése. Ezzel egyidejűleg azonban új, eddig nem tapasztalt problémák is jelentkeztek: a 

túltermelés, a költségvetés növekedése, a fogyasztói árak növekedése és az egyes tagországokat egyenlőtlenül 

érintő támogatások. A növekvő termeléssel a környezetvédelmi és állatvédelmi problémák is fokozottan 

jelentkeztek, ami az ökológiai irányultság erősödéséhez vezetett. Az európai agrárpolitikát emellett a 

nemzetközi kereskedelmi megállapodások kényszere is befolyásolta, amelynek következtében a korábbi 

egyoldalú kereskedelmi preferenciákat fokozatosan le kellett építeni. Mindezek miatt a közösségi agrárpolitika 

folyamatosan változott, átalakult az elmúlt évtizedekben. 

Az Európai Unió agrártermelésének rendszerét tehát már a kezdetektől fogva a Közös Agrárpolitika (KAP, 

angol rövidítéssel CAP) határozza meg. 

3. 2.3 A Közös Agrárpolitika 

Az EGK tagországok a Római Szerződés aláírása után, a mezőgazdasági minisztereik 1958-ban, Stresa-ban 

tartott konferenciáján dolgozták ki a KAP tervezetét a következő fő megállapításokkal: 

• a mezőgazdaság a nemzetgazdaság és a társadalom lényeges tényezője, 

• az agrárpiac központi szabályozó eleme az ár, 

• szoros kapcsolat kialakítása szükséges az agrárszerkezet kialakítása és a piacpolitika között, 

• az agrárszerkezet javításával lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdaság szervesen illeszkedjék a 

nemzetgazdaság egészébe, 

• fokozni kell a családi gazdaságok teljesítményeit és versenyképességét. 

Ez utóbbi két szempont a mezőgazdaság fejlesztését űzte ki fő célul, amelyhez természetesen megfelelő források 

biztosítására és támogatási lehetőségek létrehozására is szükség volt, hiszen az akkori tagországok és egyes 

régióinak fejlettségi szintje is jelentős különbségeket mutatott. 

3.1. 2.3.1 A támogatások kezdetei 

Az Európai Unió agrártámogatási rendszerének kezdetei az 1970-es évek közepére nyúlnak vissza. 1975-ben a  

kedvezőtlen adottságú területek  gazdálkodói számára vezették be a terület alapú illetve állatlétszám alapján 

nyújtott támogatásokat. Ennek fő célkitűzése az volt, hogy a gazdasági élet egyéb területein dolgozóknál amúgy 

is alacsonyabb jövedelemszinttel rendelkező mezőgazdasági termelők jövedelme kiegyenlítettebb legyen, 

csökkenjenek a jelentős területi különbségek. 
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A kedvezőtlen adottságú területek (Less Favoured Areas - LFA) termelőit segítő növénytermesztéshez és 

állattenyésztéshez nyújtott támogatások voltak az első kezdeményezések a közösség agrártámogatásainak terén. 

A közösség folyamatosan szem előtt tartotta a KAP alapvető céljait, azaz a mezőgazdasági termelés fokozását, 

intenzívvé tételét, valamint a mezőgazdasági termelők méltányos jövedelemszintjének biztosítását megfelelő 

szintű árak segítségével. 

Az 1970-es és 80-as évekre egyértelműen jellemző volt az európai agrártermékek árainak a világpiacinál 

magasabb szintje. Az Európai Gazdasági Közösség tagállamaiban nagyrészt megvalósult a KAP egyik alapvető 

célja, a méltányos agrárjövedelmek elérése, a vidéki népesség jövedelemszintjének emelése. A magas védelem, 

a támogatott árak, az állami (közösségi) beavatkozás gyakorlata által garantált árak rendszere a mezőgazdaság 

egyre intenzívebbé válását segítették elő. 

Az intenzív gazdálkodást hosszú időn keresztül az egyre növekvő világnépesség élelmiszerekkel való 

ellátásának egyetlen lehetséges útjának tekintették. A mezőgazdasági termelés fejlődését az 1970-es évek 

közepéig az ipari eredetű termelőeszközök nagymértékű bevonása jellemezte. 

Az intenzív termelési módszerek megváltoztatták a hagyományos családi gazdaságok tradicionális életmódját, 

gondolkodásuk sajátosságait is. A családi gazdaságok saját erőforrásaik maximális kihasználására, földjeik 

hozamának növelésére, saját munkaerejük minél teljesebb kifejtésére törekedtek. Ez volt az oka a gazdaságok 

egyre nagyobb fokú koncentrálódásának, a mezőgazdasági termelés valamint a birtokméretek folyamatos 

növekedésének. 

Az  intenzív növénytermesztésben  a hozamok növelése érdekében – az állattenyésztéshez hasonló módon – a 

hagyományos tájjellegű fajtákat felváltották a speciális, magas hozam elérésére alkalmas új fajták, hibridek. A 

magas hozamok eléréséhez magas tápanyagbevitel szükséges, amelyet elsősorban műtrágyákkal fedeztek, 

amelynek előfeltétele a megfelelő méretű táblák kialakítása volt. A nagyméretű táblák kialakításával az területek 

természetes viszonyai is módosultak, a táblák kialakítása miatt megszűnt a sokszínűség, helyét sokszor a 

monokultúrás termesztés (a több éven át egy növényfaj termesztése) vette át. 

Az állattenyésztési ágazatokban  az intenzív, koncentrált állattartás volt jellemző, nagy állatsűrűséggel, a zárt és 

gépesített tartástechnológiával, takarmány kiegészítőkkel. A folyamatos termelés biztosítása valamint az 

épületek és berendezések megfelelő kihasználása érdekében mesterséges szaporítási módszereket alkalmaznak. 

Bizonyos – elsősorban a jól raktározható – mezőgazdasági termékek növekvő termelésének köszönhetően 

termékfeleslegek keletkeztek. A túltermelés következtében szinte minden ágazatban feleslegek keletkeztek. A 

folyamat megszüntetésére drasztikus intézkedéseket kellett hozni, így jelentek meg a kvóták és különböző 

betartandó határértékek. 

Az intenzív növénytermesztés és állattartás következményeként a fokozódó környezetterhelést (növekvő 

vegyszerhasználat, trágya elhelyezési problémák, talaj tápanyagtartalmának csökkenése, talajsavanyodás stb.). 

Ennek nemcsak a természetes flórára és faunára gyakorolt károsító hatása jelentős, hanem humán-egészségügyi 

következményei is vannak. Az szennyeződések nemcsak direkt, hanem közvetett veszélyt is jelentenek, hiszen 

az élelmiszerláncba bekerülve is kifejthetik károsító hatásukat. Az EU élelmiszerbiztonsági törekvései éppen 

ezért nemcsak a feldolgozó tevékenységet veszik figyelembe, hanem az "a táblától az asztalig" elvet követve 

magát a mezőgazdasági termelést is figyelemmel kísérik. 

Különösen az állattenyésztés környezeti hatása lett a környezetvédelem központi témája, hiszen az intenzív, zárt 

állattartás a folyamatos és nagy tömegű melléktermék termelésével az összes többi ágazatnál nagyobb terhelést 

jelent a környezetre. Ennek humán- és állategészségügyi veszélyessége egyaránt kiemelkedő, továbbá az összes 

természeti elem (termőföld, vizek, levegő, növényzet) jelentős és tartós károsodását okozhatja. Az 

állattenyésztés kedvezőtlen környezeti hatásainak csökkentésére vezették be a takarmánytermő terület 

nagyságához kötődő maximális állatsűrűség fogalmát, amely egyik fontos kritériuma lett az állattenyésztési 

támogatásoknak illetve az extenzív állattartás támogatásának. 

A környezetvédelmi követelményeken túl az állatvédelmi jogszabályokat is fontossá váltak. Az állatjóléti 

politika keretében meghatározták az intenzív sertéstartásban és borjúnevelésben előírt, az állat testtömegétől 

függő fajlagos alapterületet, amit az új telepek létesítésekor, illetve a meglévő telepek meghatározott időn belüli 

felújításakor kötelező figyelembe venni. A ketreces tyúktartás és a brojler hizlalás szintén érintett volt, hiszen 

nemcsak az új telepek létesítésekor kell szem előtt tartani az állatjóléti feltételeket, hanem a régi telepeket is át 

kellett alakítani. 
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Az 1980-as évek közepére az Európai Gazdasági Közösség tagállamaiban a mezőgazdasági munka 

termelékenysége jelentősen megnőtt, ennek következtében jelentős mértékben csökkent az agrárfoglalkoztatás 

aránya. A termelés további fokozását az árak emelkedése tovább ösztönözte. Néhány termékcsoport esetében 

(pl. gabona, cukor, tej és tejtermékek, valamint a marhahús) esetében hatalmas termékfeleslegek alakultak ki. 

Az importterhelés csökkent, a harmadik országokba történő export az exporttámogatásoknak köszönhetően 

megnőtt. 

Az intervenciós felvásárlások rendszere által nyújtott értékesítési biztonság eltorzította a piaci folyamatokat, a 

világpiaci árakat meghaladó belső árak és az értékesítés biztonsága ugyan kedvezően hatott a gazdálkodók 

jövedelemviszonyaira, de a világpiaci szereplők egyre határozottabban ellenezték a közös agrárpolitikát (lásd: 

GATT Uruguayi fordulója). A világpiac kihívása egyre sürgetőbbé tette a problémák megoldását, amely a KAP 

reformjában teljesedett ki. 

3.2. 2.3.2 A KAP 1992. évi reformja (MacSharry-féle reform) 

A reform fő irányvonala az ár- és jövedelempolitika szétválasztása (decoupling) volt, az árakat drasztikusan 

csökkentették, azaz a világpiaci árakhoz igazították, ezzel egyidejűleg a termelők jövedelempozícióját 

úgynevezett közvetlen támogatásokkal (direct payments) próbálták stabilizálni. 

Az intézkedések a jelentősebb kultúrákat (gabona, olajnövények, fehérjenövények, rostnövények, GOFR) 

valamint a dohányt érintették, az állattenyésztési ágazatok közül pedig a tejtermelést, a húsmarha és juhágazatot. 

Az abrakfogyasztó ágazatokat (sertés, baromfi)a közvetlen támogatások nem érintették, mivel ezek a 

támogatások a gabonaárak csökkentésével közvetve ugyan, de hatottak ezen ágazatok jövedelemhelyzetére is. A 

reform céljai a következők szerint összegezhetők: 

• az agrárárak csökkentése, 

• a közvetlen támogatások bevezetése és termelésszabályozás, 

• a kistermelők helyzetének támogatása, 

• az extenzív termelés támogatása, 

• a területpihentetés bevezetése, 

• a természeti környezet megóvása, 

• a közösségi finanszírozási források átrendezése. 

Az egyes célokat a KAP a következő szabályokkal igyekezett megvalósítani: 

Közvetlen támogatások és termelésszabályozás:  alapelv a közvetlen jövedelemtámogatások (prémiumok) 

kifizetése, amelyek a világpiaci árhoz igazítás okozta árcsökkenést kompenzálják, szigorú feltételekhez vannak 

kötve (pl. kötelező területpihentetés). 

A kistermelők támogatása: a  termelés korlátozása alól mentesülnek a kistermelők. Kistermelőnek minősül az a 

gazdálkodó, akinek földterülete legfeljebb 92 tonna gabona megtermelésére alkalmas. A 92 tonnát termő terület 

kiszámítása a referenciahozam ismeretében lehetséges. A referenciahozam az adott tagállam előző 5 évi átlagos 

hozamadataiból számítható ki, a legmagasabb és a legalacsonyabb értékek kihagyását követően egyszerű 

számtani átlag számításával. 1992-ben a gabona referenciahozama 4,6 t/ha volt, ezáltal kistermelőnek közösségi 

szinten a mintegy 20 hektár területtel rendelkező gazdálkodók tartozhattak. Az egyes tagállamokban a 

különböző adottságok és különböző referenciahozamok miatt eltérő területeket számítottak a kistermelői 

gazdaságoknak. 

Az állattartók közül kistermelőnek számított az a gazdálkodó, akinek állatállománya nem érte el a 15 

állategységet (az állategység az állattenyésztésben használatos viszonyszám, pl. egy tejelő tehén = 1,0 egység, 

egy 6-24 hónapos növendék = 0,6 egység, egy anyajuh= 0,15 egység). 

Az extenzív termelés támogatása:  az intenzív agrártermelés káros gazdasági és környezeti hatásainak 

kiküszöbölésére lehetőséget nyújt a külterjes (extenzív) termelési módok ösztönzése, támogatása. A 

növénytermesztésben az árak csökkentése az egyik legjobban ösztönző tényezője a termelés visszafogásának. 

Az állattenyésztő ágazatok esetében a takarmánytermelő terület „állatterhelésének” mérséklése áll előtérben. A 
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vágóállatokra megállapított prémiumokat csak az a gazdálkodó kaphatta meg, akinek a gazdaságában az 

állatsűrűség nem haladta meg az előírásokat. A takarmánytermő területbe nem számít bele a gabonanövények 

területe és a silókukorica területe sem. 

A területpihentetés (set aside):  a gazdák számára a reform több választási lehetőséggel is szolgált. Egyrészt 

vállalhatta a kötelező területpihentetési arányt, kistermelőként ettől függetleníthette magát, illetve az előírt 

feltételek szerinti részvételről – azaz a prémiumok és kifizetések igénybevételéről – is lemondhatott. Aki 

azonban részt kívánt venni a támogatási rendszerben, azoknak részt kellett venniük a kötelező területpihentetési 

programban. 

Ennek lényege az volt, hogy a gazdálkodóknak termőterületük bizonyos százalékát ki kellett vonniuk a 

termésből, azaz pihentetniük kellett. A pihentetett területre is járt a referenciahozammal számolt, 

gabonanövényekre vonatkozó támogatás. A pihentetett területeket gyommentes állapotban kellett tartani. 

A természeti környezet megóvása:  a természeti környezet megóvására vonatkozó intézkedések elsősorban a 

környezet védelmét illetve a hagyományos tájak lakosságmegtartó erejének növelését célozták. A környezeti 

problémák kiküszöbölésére a Közösség agrárpolitikájának 1992. évi módosításakor az egyik cél az volt, hogy a 

gazdálkodókat kevésbé szennyező, környezetbarát módszerek alkalmazására ösztönözzék. Erre vonatkozóan 

több irányevet, illetőleg rendeletet is alkottak: 

• Az érzékeny körzeteken belüli nitrogénszennyezés csökkentése érdekében az egyes gazdaságokban az évente 

földbe juttatott istállótrágya mennyisége nem haladhatta meg a hektáronként meghatározott határértéket, a 

170 kg N-egyenértéket. (Az EU Tanács 91/676/EGK irányelve, „nitrát irányelv”) 

• A környezetvédelmi előírásokat figyelembe vevő mezőgazdasági termelési módok szabályozása. Azok a 

gazdálkodók, akik csökkentik a műtrágyák, növényvédő szerek használatát, természetes gazdálkodást 

folytatnak, támogatásban részesülnek. (Az EU Tanács 2078/92/EGK rendelete.) 

• A biológiai termelés szabályozása. Biogazdálkodáskor kerülni kell a kémiai növényvédő szerek és a 

műtrágyák felhasználását, a talaj termékenységét és biológiai aktivitását viszont fenn kell tartani. (Az EU 

Tanács 2092/91/EGK rendelete.) 

• A Tanács több helyen foglalkozik a szermaradványokkal, elsősorban a szerek engedélyezése kapcsán. A 

szermaradékokra vonatkozó általános rendelkezés nincs, az egyes esetekre vonatkozó intézkedések kettős célt 

szolgálnak: az emberre való veszélyének mérséklését, továbbá az esetleges kereskedelmi akadályok 

elhárítását azzal, hogy a tagországok az egyes megadott értékeknél szigorúbb szintet nem állapíthatnak meg. 

(Az EU Tanács 91/414. irányel  ve.) 

A fenti irányelvek a később reformok során sem veszítettek jelentőségükből. 

A növénytermesztési ágazatok közvetlen támogatásainak jogcímeit és mértékét, valamint az állattenyésztési 

prémiumokat ismerteti a következő két táblázat. 

2-2. táblázat - A GOFR növények és a területpihentetés támogatása az 1992. évi 

reformot követően 
 

Növény Támogatás(€/t) 

Gabonafélék 63,00 

Olajosmagvúak 72,37 

Fehérjenövények 72,50 

Olajlenmag, rostlen, rostkender 75,63 

Forrás: Székely-Dunay, 2003 
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2-3. táblázat - Közvetlen jövedelemkiegészítő támogatások (prémiumok) az EU-15 

tagállamokban az 1992. évi reformot követően 
 

Támogatás Célja, feltételei Mértéke (EUR) 

Speciális 

húsmarha 

prémium 

hústermelés céljára hasznosított, hímivarú 

egyedekre; állatsűrűségi kritérium: max. 

1,8 nagyállat egység/takar-mány-termő 

terület/ha 

bikák után 210 EUR/db; 

tinók után 2X150 

EUR/db 

Anyatehén 

prémium 

hús vagy hús/tej típusú tehén vagy 

vemhes üsző, hústermelés céljára ellik 

borjat; állatsűrűségi kritérium max. 1,8 

nagyállat egység /takarmánytermő 

terület/ha 

200 EUR/db/év 

+ nemzeti forrásból max. 

50 EUR/tehén/év 

Vágási 

támogatás 
fajta vagy ivar szerinti differenciálás 

nincs 

8 hónaposnál idősebb 

állat után 80 EUR/db; 

160 kg alatti tömegű állat 

után 50 EUR/db 

Szezonalitást 

csökkentő 

támogatás 

extenzív tartás mellett, a legelőről 

lekerülő állatok vágását időben 

elszórtabbá tenni 

18-73 EUR/db a vágási 

időszaktól függően 

Extenzív 

termelést 

ösztönző 

prémium 

állatsűrűség kisebb, mint 1,4 nagyállat 

egység/takarmánytermő terület/ha; 

takarmánytermő terület min. 50%-a gyep; 

hegyvidéki tejtermelőknek is 

100 EUR/db 

Forrás: Székely-Dunay, 2003 

3.3. 2.3.3 Az Agenda 2000 

Az EU tagországok és az Európai Parlament hosszas vitái után az 1999. március 24-25-i berlini Európai 

Csúcson az állam- és kormányfők elfogadták az Agenda 2000 útmutatásait. 

Az Agenda 2000 az Európai Bizottság 1997 júliusában kiadott 1350 oldalas dokumentuma. Ebben a Bizottság 

javaslatot tett a 15 tagállamnak az Európai Unió 2000 utáni fejlesztését illetően. Témái: az EU költségvetése, a 

Strukturális Alapok (melyből Európa legszegényebb régióit támogatták) és a közös agrárpolitika (CAP) 

reformja, tekintettel az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó közép- és kelet-európai országokra. 

Az Agenda 2000 programcsomag meghatározta az európai regionális politika jövőjét. A regionális politika célja, 

hogy csökkentse a régiók közötti egyenlőtlenségeket és erősítse a gazdasági és szociális kohéziót. A 

hatékonyság növelése érdekében a regionális politika megvalósításának decentralizálódnia kell, a tagállamok 

nagyobb mozgásteret kapnak. 

A dokumentum kiemelte a közös agrárpolitika további reformjának szükségességét. A mezőgazdasági árak 

támogatása 2000 és 2006 között fokozatosan csökkent, a gazdák közvetlen támogatása viszont nőtt. Külön 

költségvetést irányoznak elő az élelmiszerek minőségének vizsgálatára (állat és növény-egészségügyi 

vizsgálatokra) és a mezőgazdaság fejlesztésére. 

Az Agenda 2000 dokumentum egyik kulcskérdése volt az Unió keleti kibővítése, amelyről a tárgyalások már 

évek óta folytak több kelet-közép-európai állammal. A dokumentum kiemelte, hogy a csatlakozni szándékozó 

tagjelölt országoknak tiszteletben kell tartaniuk a bővítés feltételeit (demokratikus intézmények, kisebbségi 

jogok, piacgazdaság, közösségi joganyag átvétele stb.). Az előcsatlakozási lehetőségről minden közép- és kelet-

európai ország esetében külön döntöttek. 
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Az Európai Uniónak az Agenda 2000 csomagban megfogalmazott egyik alapvető célja a közvetlen támogatások 

csökkentése volt, illetve e támogatások átcsoportosítása vidékfejlesztési, regionális célokra. Ezt a támogatási 

politika  II. pillérének  nevezték el. Ezek a támogatási jogcímek a különböző ágazatokra vonatkoztak. 

Finanszírozásuk az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Alap (EMOGA angol rövidítéssel EAGGF) garancia 

részlegéből történt. 

A támogatási jogcímek közül kiemelendő az agrár-környezetgazdálkodási programok keretében meghatározott  

gazdálkodási rendszerek  támogatása. Ennek keretében az ökológiai gazdálkodást vagy gyepre alapozott 

legeltetéses állattartást folytató, környezetileg érzékeny területen folyó termelést folytató, vizes élőhelyek, 

árterek, tó, nádas külterjes mezőgazdasági hasznosítását célzó, tájgazdálkodást vagy integrált növénytermesztést 

folytató termelők és gazdálkodók részesülhetnek földalapú támogatásban. 

A második a kedvezőtlen adottságú területek normatív, földalapú támogatása, amely keretében a 17 AK érték 

alatti területek, a hegy és dombvidéki lejtős területek, a környezet és természetvédelmi korlátozások alá eső 

területek valamint a demográfiai és/vagy foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű térségnek minősülő 

területek részesültek támogatásban. 

A harmadik a magyar gazdálkodók nagy csoportját érinthető támogatási forma a félig önellátó gazdaságok 

egyszerűsített támogatása, ami az 5 ha alatti területű kisgazdaságokra vonatkozik. 

Az Agenda 2000 szerint a vidékfejlesztési támogatások lebonyolító szerve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal. A vidékfejlesztési programok nagy része társfinanszírozással működik, azaz a támogatás egy részét 

nemzeti forrásból kell biztosítani. 

A támogatások két pilléréhez a következő támogatási lehetőségek tartoznak: 

Piaci támogatások (I. pillér) 

• intervenció, 

• export-import szabályozás, 

• közvetlen kifizetések. 

Vidékfejlesztési támogatások (II. pillér) 

• gazdálkodási rendszerek támogatása (ökológiai, gyepre alapozott, környezetileg érzékeny területen folyó 

integrált termesztést vállalók), 

• kedvezőtlen adottságú területek támogatása (17 AK érték alatt), 

• kisgazdaságok támogatása (félig önellátó, 5 ha alatt), 

• erdősítés, 

• termelői csoportok létrehozása, 

• állatvédelmi és növényegészségügyi előírások átvételének támogatása, 

• gazdák korai nyugdíjazása. 

Emellett  nemzeti támogatásokra  (engedélyeztetés, nemzeti költségvetés) is lehetőség van. 

Az I. pillérhez – azaz a piaci támogatásokhoz – kapcsolódó területek legfontosabb jellemzői a következők: 

a.  Az intervenciós rendszerben az intervencióra felajánlható növények köre  :  búza, durumbúza, árpa, rozs, 

kukorica, cirok. E terményeket bármely termelő felajánlhatja, ha terménye megfelel a mennyiségi (min. 80 t) és 

minőségi előírásoknak. Az intervenciós ár az adott növényre adott időpontban meghirdetett ár. Az intervenciós 

felvásárlást és raktározást is támogatják. 

b.  Az export - import szabályozás keretében engedélyezési rendszert, és export-visszatérítést vezettek be, amely 

a magasabb belpiaci vagy alacsony világpiaci árak különbségét kompenzálja. Emellett importvámokat is 

alkalmaztak (évente meghatározott vámtételek). 
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c. A Közvetlen kifizetéseknél a támogatható növények köre a következő: 

• gabonafélék (durumbúza, egyéb búza, rozs, árpa, zab, kukorica, szemes cirok, hajdina, madárköles, 

csemegekukorica), 

• olajos magvak (szója, repce, napraforgó), 

• fehérjetartalmú növények (takarmányborsó, lóbab, édes csillagfürt), 

• rostnövények (len, kender). 

Az Agenda 2000 hatására a KAP intézményi árai tovább csökkentek, megkezdődött a közvetlen támogatások 

csökkentése illetve átcsoportosítása, továbbá bevezetésre került a  kölcsönös megfeleltetés intézménye   (cross 

compliance  ), amely alapján a támogatások kifizetését bizonyos környezetvédelmi feltételek teljesítéséhez 

kötötték. Az úgynevezett  moduláció  keretében a tagállamok csökkenthetik a közvetlen támogatások értékét, 

átcsoportosítva azokat a II. pilléres, vidékfejlesztési támogatásokhoz. A „nemzeti boríték” létrehozásával az is 

lehetővé vált, hogy a tagállamok saját forrásból kiegészíthessék az uniós támogatásokat. 

3.4. 2.3.4 Az Európai Unió keleti bővítése 

Kelet-közép-európai országokban az 1989/90-es rendszerváltás után szinte azonnal felmerült az igény az akkori 

Európai Közösséghez való csatlakozás lehetőségére. Elsőként az úgynevezett Visegrádi országok 

(Lengyelország, Magyarország és az akkori Csehszlovákia) voltak az első jelentkezők. A csatlakozási 

tárgyalások közel egy évtizedet vettek igénybe, mivel a teljes jogrendszer harmonizációja követelménye volt a 

csatlakozásnak. 

A magyar féllel lefolytatott mezőgazdasági tárgyalások végére a  Koppenhágai Megállapodás  tett pontot, amely 

keretrendszere adta meg a Magyarország számára érvényes agrártámogatások körét. 

2002 decemberében zárultak a csatlakozási tárgyalások agrárgazdaságra vonatkozó részleteinek tárgyalásai. A 

Koppenhágai Megállapodásban meghatározásra került az a keretrendszer, ami a Magyarországra vonatkozó 

támogatások mutatószámait és pontos keretszámait adta. Magyarország az esetek nagy részében nem kapta meg 

a tárgyalások során kért területmennyiségeket illetve kvótákat. 

A 2-4. táblázat a Koppenhágai Megállapodás Magyarországra érvényes agrártámogatások mértékét mutatja be. 

2-4. táblázat - A Koppenhágai Megállapodás Magyarországra érvényes paraméterei 
 

Növénytermesztés 

GOF növények regionális hozam (t/ha), 4,73 

GOF növények bázisterület (ha) 3 487 792 

Durumbúza hagyományos terület (ha) 2 500 

Durumbúza nem hagyományos terület (ha) 4 305 

Egyéb hüvelyesek (ha) 1 954 

Dohány összesen (t) 12 355 

Vetőmagvak (t) 7 235 

Állattenyésztés 

Speciális húsmarha támogatási prémium (db) 94 620 
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Anyatehén támogatás (db) 117 000 

Vágási támogatás borjú (db) 94 439 

Vágási támogatás felnőtt (db) 141 559 

Anyajuh támogatás (db) 1 146 000 

Tej 

Nemzeti kvóta (t) 1 947 280 

Tartalék kvóta (t) (2006-tól) 42 780 

Forrás:Székely-Dunay, 2003 

Eldöntésre került továbbá, hogy az újonnan csatlakozó országok a korábbi tagországok számára nyújtott 

támogatásoknak csak egy bizonyos százalékát kapják meg, 2013-ig növekvő ütemben. Az uniós támogatásokat 

az újonnan csatlakozó tagországok kiegészíthetik nemzeti kiegészítő támogatásokkal (  top-up  kifizetések), ami 

az EU támogatások 30%-át nem haladhatja meg. A nemzeti kiegészítő támogatások keretében támogatott 

ágazatok támogatási keretét évente kell kihirdetni. 

2-5. táblázat - A támogatások EU tagországokhoz viszonyított arányai (EU = 100%) 
 

Évek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU kifizetés 

%-a 
25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 

EU 

kifizetések 

+30% nemzeti 

forrás 

55 60 65 70 80 90 100 100 100 100 

Forrás: Székely-Dunay, 2003 

Az újonnan csatlakozó országok számára nehézséget jelentett, hogy a csatlakozási folyamat utolsó szakaszával 

párhuzamosan hirdették ki a KAP 2003. évi reformját, amely egy teljesen új támogatási keretrendszert 

körvonalazott. Az újonnan csatlakozók számára ezért egyik lehetőségként felajánlották egy átmeneti támogatási 

rendszer alkalmazásának lehetőségét, az egységes területalapú támogatási rendszer (  Single Area Payment 

Scheme  ), közismert rövidítéssel a SAPS rendszer bevezetését. Az újonnan csatlakozó országok közül két 

ország, Szlovénia és Málta kivételével az összes új tagállam ezt az átmeneti rendszert választotta. Ennek legfőbb 

okai közé tartozott, hogy az új tagországokban még nem teljesen sikerült kialakítani azt az információs és 

szakigazgatási rendszert, amely nélkül óriási problémát jelentene az adminisztráció megvalósítása. 

3.5. 2.3.5 A KAP félidejű felülvizsgálata és az SPS rendszer 

A 2000-2006 közötti pénzügyi periódus félidejű felülvizsgálatára 2003-ban került sor. A 2003. évi reform néven 

ismert módosításokat a Luxemburgban tartott júniusi ülésen fogadta el a Tanács. Az 1782/2003/EK rendelet 

részletesen ismerteti a reform elemeit. Ezek közül a legjelentősebb az  SPS azaz Single Payment Scheme,  azaz 

az Egységes Támogatási Rendszer bevezetése volt, melynek bevezetése révén lehetővé válik, hogy teljes 

mértékben megvalósuljon a termeléstől ténylegesen szétválasztott agrártámogatások alkalmazása. 

Az SPS bevezetésének általános céljai a következők voltak: 

• az aktuális piaci igényekhez igazodó termelés lehetővé tétele a termelők számára, 
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• a környezettudatos és fenntartható mezőgazdasági termelés kialakításának elősegítése, 

• a KAP intézkedéseinek egyszerűsítése, 

• az EU pozíciójának javítása a WTO tárgyalásokon. 

Az új típusú támogatási rendszer (SPS) bevezetésével a már az Agenda 2000 dokumentumban is 

megfogalmazott célok megvalósítását kívánta az Unió elérni. Ezek a specifikus célok a következő intézkedések 

bevezetésével valósulhatnak meg: 

• a közvetlen támogatások függetlenítése a termeléstől (földterülethez/gazdasághoz kapcsolt „történelmi 

jogosultság” alapján fizetett átalány jellegű támogatás (decoupling); a korábbi rendszer ugyanis aktuálisan 

tonnánként, illetve állategyedenként fizette a közvetlen támogatást, 

• egységes kifizetési rendszer létrehozása, 

• a környezeti minimumfeltételek betartásához történő kapcsolás (cross-compliance: kölcsönös megfeleltetés), 

azaz a közvetlen kifizetésekre való jogosultságot környezeti, élelmiszerbiztonsági és az állatjóléti 

feltételeknek való megfeleléssel kötik össze (18 irányelv és a Helyes gazdálkodási és környezeti állapot 

(GAEC) betartása), 

• moduláció: a nagyobb (évi 5000 euró közvetlen kifizetésnél nagyobb jövedelem kiegészítést élvező) 

gazdaságoknak juttatott közvetlen kifizetések 5%-át elvonják, és a II. pillérbe, azaz a vidékfejlesztési 

támogatások körébe helyezik, 

• nemzeti tartalék képzése tagállami szinten, önkéntes alapon: a tagállamok a termeléstől függetlenített 

közvetlen kifizetésekből több mint 10%-ot visszatarthatnak egy nemzeti tartalékalapba, és felhasználhatják a 

pénzt speciális gazdálkodási típusok támogatására, amelyek környezetvédelmi, vagy a mezőgazdasági 

termékek minőségfejlesztése vagy marketingje szempontból fontosak, 

• szaktanácsadási rendszer bevezetése (2007-től kötelező) gazdaság ellenőrzéseket fog biztosítani, hogy segítse 

a gazdálkodókat gazdaságuk környezeti, élelmiszerbiztonsági és állatjóléti szabványoknak való 

megfelelésének biztosításában. 

Az SPS három támogatási modell típust ajánl fel a tagállamoknak, a tagállamok dönthetnek az adott típus 

alkalmazásáról. 

1. Üzemhez kötött támogatási modell („történelmi”, üzemsoros): 

• a közvetlen támogatás összegét a gazdaságoknak személyes prémiumjog formájában, hektáronkénti 

összegben szavatolja, 

• a prémiumjogok száma a 2000-től 2002-ig terjedő három referenciaévben a gazdaságok részére juttatott 

prémiumok átlagával egyezik meg, 

• a támogatás a termelőnek alanyi jogon jár, amely összeget a referencia időszakban gazdaságonként felvett 

támogatás alapján üzemsorosan (gazdaságonként) lehet kifizetni. 

2. Regionális területi támogatási modell: 

• a tagállamok a közvetlen kifizetéseket összegezve regionális átlagértéket képezhetnek s oszthatják le a teljes 

országra vagy a meghatározott régiókra, 

• a támogatások teljes összegét elosztják a rendszer bevezetése időpontjában támogatásra jogosult regionális 

vagy országos területtel (hektáronkénti egységes prémium). 

3. Kombinált (hibrid) támogatási modell: 

• A két modell kombinációja az üzemi és regionális területi prémiumok kombinációja, 

• a hektáronkénti átalánytámogatás bevezetése több lépcsőben történik. 

Mindhárom modellre érvényesek az üzemi szintű feltételek azaz: 
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• a kötelező területpihentetés alkalmazása, 

• a cross-compliance alkalmazása, azaz környezetvédelmi, növényvédelmi, állatvédelmi és állatjóléti 

feltételeknek való megfelelés, a támogatásokra való jogosultság fő feltétele – üzemi szinten, azaz a gazdaság 

egészében meg kell felelni az összes feltételnek (18 irányelv valamint a helyes mezőgazdasági és környezeti 

állapot kritériumainak való megfelelés), 

• az ültetvény ágazat nem támogatható. 

3.6. 2.3.6 Az egyszerűsített területalapú kifizetések rendszere 
(SAPS) 

2003 nyarán eldőlt, hogy Magyarországon az egyszerűsített területalapú támogatási rendszert (SAPS, Single 

Area Payment Scheme) kell alkalmazni a közösségi és nemzeti támogatások esetében. A döntést alapvetően 

befolyásolták az EU Közös Agrárpolitikájában tervezett változások, valamint az a tény, hogy az SPS 

bevezetéséhez szükséges Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) nem készült el időre. 

Az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer alkalmazása során a Nemzeti borítékban szereplő összeg a 

teljes mezőgazdasági művelt területre kerül leosztásra. A Nemzeti boríték a magyarországi referenciahozamot, 

valamint a Koppenhágai Megállapodásban meghatározott, támogatási limitet figyelembe véve kiszámított 

támogatások teljes összege. A SAPS szerint nemcsak a GOFR növények tartoznak a támogatott növények 

körébe, hanem minden növény a takarmánynövényeket és gyepterületet is beleértve. 

A SAPS rendszere szerint a támogatások elnyerésének feltételei a következők: 

• a gazdálkodók regisztrációja a tagállam kifizető ügynökségéhez (ezt a feladatot Magyarországon a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el), 

• az alsó mérethatároknak való megfelelés (szántó és gyep esetében 1 hektárnál, szőlő és gyümölcsültetvények 

esetében 0,3 hektárnál nagyobb terület szükséges a támogatások elnyeréséhez), 

• a támogatást igénylő gazdálkodó területén érvényesülnie kell a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 

feltételeinek. 

A kezdeti, a 2004. évre meghatározott keretösszeget és az egy hektárra jutó támogatás összegét a 2-6. táblázat 

ismerteti. 

2-6. táblázat - Egyszerűsített támogatási rendszer Magyarországon (2004. január) 
 

Megnevezés Összeg 
Mérték-

egység 

Nemzeti Boríték összesen (25%) 302 884 668 € 

Támogatásba vont mezőgazdaságilag művelt 

terület 
4 355 000 ha 

Támogatás hektáronként 70,22 € 

Forrás:Dunay, 2006 

Az euró átváltási árfolyamot 2004 nyarán állapította meg a Bizottság az előző félévi forint/euró átváltási 

árfolyamok alapján. Ennek összege az 1407/2004/EK rendelet alapján 1 € = 256,237 Ft volt, ennek aktuális 

összegét minden évben adott időpontban meg kell hirdetni. 

Az EMOGA Garancia részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével 

kapcsolatos kérdéseket a 86/2004. (V.15.) FVM rendelet tartalmazta. 
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Amint a Koppenhágai Szerződés is tartalmazta, az új tagállamok saját nemzeti költségvetésük terhére kiegészítő 

nemzeti támogatást (  top-up  ) nyújthatnak a gazdálkodóknak, melynek összege nem haladhatja meg az EU által 

a korábbi tagállamokra vonatkozó szabályok szerinti teljes összeg 30%-át. (Ennek megfelelően, a nemzeti 

kiegészítő támogatás közkeletű elnevezése „30%”.) Nemzeti kiegészítő támogatás azonban nem a megművelt 

terület után fizethető, hanem az eredeti elképzelés szerint kizárólag azokra a termékekre, amelyek az EU 

standard rendszere szerint is támogatottak (GOFR növények, marhahús, juh stb.). 

A hazai egyeztetések alapján azonban – amint az a 87/2004. (V.15.) FVM rendeletből („Az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú 

támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 

kérdésekről”) is kiolvasható – számos változtatásra került sor. A rendelet szerint nemzeti kiegészítő támogatás 

volt igényelhető: 

• a húsmarha tartáshoz, 

• a rizstermesztéshez, 

• a Burley dohány termesztéséhez, 

• a Virginia dohány termesztéséhez, 

• a szántóföldi növények termesztéséhez. 

Támogatást kizárólag az igényelhetett, aki területalapú támogatási kérelmet is benyújtott az MVH felé. 

A rendeletben nem szerepeltek a már korábban előlegként kifizetett nemzeti támogatások. A 2-7. táblázat 

ismerteti a 87/2004. FVM rendeletben szereplő nemzeti kiegészítő támogatás 2004-es mértékét. 

2-7. táblázat - A nemzeti kiegészítő támogatás 2004-ben Magyarországon 
 

Támogatott termék Támogatás mértéke 
Országos 

támogatási felső 

határ 

szántóföldi növények * 11 000 Ft/ha 3 520 790 ha 

rizs 59 000 Ft/ha 3 222 ha 

Burley dohány 580 000 Ft/ha 2 000 ha 

Virginia dohány 740 000 Ft/ha 3 483 ha 

húsmarha 34 700 Ft/db 94 620 db 

* (87/2004. FVM rendelet mellékletében meghatározottak szerint) 

A korábbiakban már említett egyik feltételt a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot ismérveit a 4/2004. 

FVM rendelet tartalmazta, amelynek szerkesztett változatát ismerteti a 2-8. táblázat. 

A nemzeti kiegészítő (top-up) támogatások körét minden évben a szakminisztérium határozza meg és hirdeti ki, 

az adott keretösszegekkel és feltételekkel együtt, természetesen az Unióval való egyeztetés és engedélyeztetési 

eljárás után. A nemzeti támogatások változtatásának oka a hazai körülményekhez való igazodás, illetve annak 

biztosítása, hogy a leginkább rászoruló ágazatok juthassanak a kiegészítő támogatásokhoz. 

2-8. táblázat - A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot 
 

Szempont Feltétel 
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Talajerózió (a talaj 

védelme megfelelő 

intézkedések révén) 

• Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények 

előtt talajvédelmet szolgáló talajfedettség biztosítása. 

• Erózióval veszélyeztetett területen rétegvonalas talaj-

művelés alkalmazása. 

• Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése. 

• 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák 

termesztése tilos. 

• Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld 

sávok (sövények, táblaszegélyek stb.) megőrzése. 

Talaj szervesanyag-

tartalma (a talaj 

szervesanyag-tartalom 

szintjének fenntartása 

megfelelő módszerekkel) 

• Vetésváltás alkalmazása a térség agro-ökológiai 

adottságainak figyelembevételével. 

• Betakarítást követő tarlóhántás, tarlóápolás 

alkalmazása. 

• A tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi 

hatósági elrendelés esetén. 

Talajszerkezet (a 

talajszerkezet fenntartása 

megfelelő gépek 

használatával) 

• Termőföld hasznosítási irányának megfelelő gépek, 

eszközök alkalmazása. 

• Periodikus mélyművelés alkalmazása. 

Művelés minimális 

szintje (a művelés 

minimális szintjének 

biztosítása és az 

élőhelyek és a biológiai 

sokféleségének 

megőrzése, fenntartása) 

• Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes 

állapot biztosítása. 

• A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése. 

• A természetes gyepterületek megőrzését biztosítani 

kell. 

• Nemkívánatos lágy- és fás szárú növények 

megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. 

• A gyeptípusnak megfelelő kaszálással vagy 

legeltetéssel történő hasznosítás, illetve legalább 

évente egyszeri tisztító kaszálás végzése. 

• A gyepterületek természetes termőképességéhez 

igazodó legeltetést kell folytatni. 

Forrás:  4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 1. melléklete 

A 2005. évben az alábbiak szerint bővült a nemzeti kiegészítő támogatások köre (a 28/2005. ( IV.1.) FVM 

rendelet alapján). A támogatási jogcímek a következők lehetnek: 

• hízottbika-tartás, 

• tejtermelés, 

• anyatehén-tartás, 

• extenzív szarvasmarha-tartás, 

• anyajuh-tartás, 
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• kedvezőtlen területeken történő anyajuh-tartás, 

• szántóföldi növénytermesztés, 

• Burley dohány termesztése, 

• Virginia dohány termesztése, 

• héjas gyümölcsűek termesztése, 

• energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztése. 

Támogatásra jogosult az a termelő, aki teljesíti a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségeket, 

továbbá aki a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartója (az ENAR nyilvántartás szerint). 

A támogatási kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez, postai úton, regisztrációs 

számmal. 

A támogatási kérelmet az MVH (a kifizetőhely) bírálja el, amelyről határozatban értesíti a termelőt, melyben 

feltünteti: 

• a kérelemben bejelentett területet / állatlétszámot, 

• a támogatás alapjául szolgáló területet / állatlétszámot / kvótát, 

• a támogatás összegét (a visszaosztás mértéke, a csökkentés egyéb okai). 

A termelőnek a köztartozásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre (adóhatóság nyilatkozata alapján), és 

legfeljebb a kérelemben feltüntetett területre / állatlétszámra jár a támogatás. 

A támogatások kifizetése 2005-ben meghatározott összeg esetén 2006. január 1-től kezdődően 2006. február 15-

ig, 2006-ban és ezt követően meghatározott összeg esetén 45 napon belül történt. A fontosabb kiegészítő 

támogatásokat 2005-ben a következő szabályok szerint állapították meg: 

A hízottbika-tartás támogatása: 

• hímivarú szarvasmarhák után, egyedenként, életük során egy alkalommal 145,26 €, de legfeljebb 34 862 Ft, 

• 2005-ben maximum 94 620 állategyed támogatható (országos támogatási felső határ), 

• A támogatás azokra az ENAR rendelet szerint a 9 hónaposnál idősebb egyedekre igényelhető, melyeket 2005. 

év során levágtak, harmadik országba exportáltak vagy másik tagállamba szállítottak, 

• az ENAR adatbázis alapján a vágást megelőzően legalább 2 hónapig tartott állatok támogathatók, 

• az EU más tagállamából származó állatra csak akkor adható nemzeti támogatás, ha ott nem részesült hízott 

bika támogatásban, 

• export esetén a támogatás-igénylést az állatútlevélen fel kell tüntetni. 

A tejtermelés támogatása: 

• a tejkvóta alapján 19,43 €/tonna, de maximálisan 4 663 Ft/tonna, 

• a 2005. március 31-én rendelkezésre álló beszállítói és közvetlen értékesítési kvóta összege alapján fizethető 

támogatás, 

• az igénylő nyomtatványt a 2005/2006 kvótaévre érvényes kvótaigazolással együtt küldi ki az MVH, 

visszaküldés 15 napon belül 

Az anyatehén-tartás támogatása: 

• egyedenként 130,21 €, de maximálisan 31 248 Ft, 

• 2005-re vonatkozóan maximálisan 117 000 egyedre adható (országos támogatási felső határ), 
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• egyedenként, naptári évenként és termelőnként egy alkalommal igényelhető, 

• feltétel, hogy a termelő gondoskodjon a törvényben foglaltak szerinti apaállat használatról, az állatok ENAR 

szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról, 

• hús típusú vagy magyar tarka fajtájú tenyészbikát ill. spermát kell használni, 

• a tenyészetben hústermelés céljából kell a borjakat tartani, 

• a támogatható minimális állatlétszám 3 egyed, 

• az állatállomány igazoltan brucellózis-, gümőkór- és leukózis-mentes, 

• 6 hónapos tartási kötelezettség. 

Extenzív szarvasmarhatartás támogatása: 

• extenzifikációs támogatás adható a hízottbika-tartási vagy anyatehén tartási támogatás feltételeit teljesítő 

termelők részére, ha a takarmánytermő területükre vonatkozóan az állatsűrűség nem éri el az 1,4 

állategység/ha mértéket, 

• a támogatás mértéke 48,76 €, de egyedenként maximálisan 11 702 Ft, 

• az országos támogatási felső határ: 211 620 egyed, 

• a gazdaság állatsűrűsége a tenyészetben található összes szarvasmarha, valamint olyan anyajuhok 

beszámításával kerül meghatározásra, melyre a támogatási évben támogatási kérelmet nyújtottak be. 

• az állategység meghatározás a "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" ill. a "Helyes Gazdálkodási 

Gyakorlat" feltételeinek meghatározásáról szóló 4/2004.FVM rendelet 3. melléklete szerint történik 

• határozat és kifizetés 2006. június 30-ig. 

Az egyszerűsített támogatási rendszer bevezetésekor, és azóta is vita tárgyát képezi a SAPS rendszer választása. 

Az egyszerűsített támogatási rendszer előnyeit és hátrányait a 2-9. táblázat foglalja össze. 

2-9. táblázat - A SAPS rendszer alkalmazásának előnyei és hátrányai Magyarországon 
 

Előnyök Hátrányok 

• egyszerűbb a kifizetés és 

ellenőrzés 

• a termeléstől független 

• támogatások mennyisége a kvóta, 

ill. referenciahozam alapján 

• nincs kötelező területpihentetés 

• kisebb a visszafizetés kockázata 

• a GOFR növények esetében csökken az 1 

ha-ra jutó támogatás 

• eltérően hat egyes ágazatok pozíciójára (pl. 

dohány, szarvasmarha) 

• a nemzeti kiegészítést csak az EU 

meghatározásai szerint lehet szétosztani, 

egyéb növényre/állatra nem alkalmazható 

• 3 (+2) évig alkalmazható 

Forrás: MVH, 2008 

3.7. 2.3.7 Áttérés a SAPS rendszerről az SPS rendszerre 

A SAPS rendszer bevezetésekor már ismert volt az a feltétel, hogy az egyszerűsített rendszert alkalmazó 

tagállamoknak (így Magyarországnak is) fokozatosan át kell térniük az SPS rendszer alkalmazására. Az évek 

múlásával azonban bizonyossá vált, hogy nemcsak az intézményi háttér hiányosságai, hanem politikai okok 

miatt sem kerülhet bevezetésre az új rendszer. Az SPS rendszer bevezetésével kapcsolatos huzavona mind a mai 

napig tart, így a korábban legkésőbbinek tartott bevezetési időpont, a 2009. évi bevezetés is elmaradt. 
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Ez nem egyedi eset, más országokban is hasonló problémákkal járt az új rendszer eltervezése és adaptálása. 

Ennek következményeképpen Lengyelország indítványozására az SPS bevezetésének határidejét 2011-ig 

kitolták. De az SPS kelet-európai bevezetésének elhalasztását indokolja a 2008. évi felülvizsgálat (a „  Health 

Check  ”) is, amely alapján lehetőség lenne a KAP működtetésének további egyszerűsítésére. 

Az viszonyt tény, hogy a Koppenhágai Megállapodás keretei alapján a SAPS támogatási kerete és a  top-up 

keret  is hamarosan kimerül (a 2-5. táblázat alapján ez 2013-ig került meghatározásra). Az SPS bevezetésének 

támogatói szerint a főbb előnyök a következők: 

• a termeléstől elválasztott támogatás, 

• lehetővé teszi a piaci igazodást, 

• egyszerűbb az adminisztráció, 

• a támogatás kifizetése egy összegben történik. 

A szakminisztérium által irányított kutatások alapján (2009) a Magyarország számára ideális modell az 

úgynevezett regionális-hibrid modell lenne. A regionális tényező a SAPS összegének területi alapon való 

kiosztása lehetne, amelynél a regionális mellett „történelmi” komponenst is figyelembe vennének. Eszerint a 

támogatás 95%-a nem termeléshez kötött, 1,5-2%-a részben (opcionálisan) termeléshez kötött, 3-3,5% 

kötelezően termeléshez kötött. 

A kötelezően termeléshez kötés a következő növények esetében érvényesülne: durumbúza minőségi támogatás, 

fehérjenövények, héjas gyümölcs, energianövény, bogyós gyümölcsök. A termeléshez kötési opciók a 

következők: vágási támogatás, anyatehén támogatás, vágási prémium akár 100%-a, anyajuh támogatás 50%-a, 

dohány támogatás 60%-a. 

A hektár alapú átalánytámogatás a SAPS-ot váltaná fel, és minden, a tárgyévben bejelentkezett, a jogosultsági 

kritériumoknak megfelelő, jogosult területtel rendelkező földhasználót megillet. Összes jogosult terület a SAPS 

területe a szőlőültetvények területének levonásával. 

Lényege a támogatási jogosultságok megállapítása és kiosztása. Ennek felelőse az MVH lenne. Minden 

jogosultság forgalomképes, kivéve a nemzeti tartalékokat, amelyek 5 éves átruházási tilalommal rendelkeznek. 

Minden jogosultságot azonosítani és regisztrálni kell. 

A regisztráció feltételeinek megállapításához a következőket kell biztosítani: 

• mezőgazdasági termelő fogalmának tisztázása, 

• bizonyos szakképzettség meglétének igazolása, 

• eszközpark, berendezések biztosítása, 

• fontos a támogatások leszívására alakult üzemek kiszűrése, 

• a környezetkímélő és fenntartható mezőgazdasági termelés lehetőségének biztosítása, 

• a földhasználati szabályok problémáinak tisztázása és a bérleti rendszer átalakításának szükségessége. 

Az SPS bevezetésének tervezete a következő szabályokat tartalmazza: 

Referenciaév  : 2006. 

Támogatási jogcímek: 

• rizs: a 2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület, 

• hüvelyes növények: 2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület, 

• dohány: a 2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület, kiigazítva a 2006/05/15 és 

2006/12/31 közötti dohánytermelési jog átruházásokkal, 
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• egyes szántóföldi növények: a 2006-os nemzeti kiegészítő támogatásban megállapított terület, 

• tejtámogatás: a történelmi bázis 2007.03.31., báziskorrekcióra lehetőség van, 

• hízott bika: a történelmi bázis a 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám és a 2007. október 31-ig 

megküldött korrekció, 

• anyatehén: a történelmi bázis a 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám, 

• anyajuh kiegészítő támogatás: a történelmi bázis a 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám, 

• extenzifikációs támogatás: a történelmi bázis a 2006-os évre vonatkozó támogatott állatlétszám és az 

elfogadott hízott bika – és anyatehén korrekció. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az SPS és a SAPS rendszerben azonosságok és eltérések is találhatók. 

Mindkét rendszer területalapú átalányból (SAPS, illetve regionális rész), továbbá egy szektor-specifikus 

kiegészítésből (top-up, illetve kiegészítő rész) áll. Ugyanakkor az SPS rendszer nem két különálló támogatásból 

áll, hanem bevezeti a támogatási jogosultságok rendszerét, és ezek értékében egyesíti az átalánytámogatást és a 

szektor-specifikus kiegészítést. 

4. 2.4 Összefoglalás 

Az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) 2004-től a magyar agrárpolitikát is alapvetően meghatározza. A 

KAP az európai integráció létrejötte óta sokat változott a tagországok gazdasági helyzetének fejlődése és az 

integráció bővülése következtében. Mára kifinomult agrárszabályozási rendszer alakult ki, amelyben a termelés 

és a kereskedelem befolyásolása mellett a környezet- és tájvédelem, az egészséges táplálkozásra való törekvés 

és az állatvédelem is fontos szerepet játszik. A KAP a tagországok számára hosszabb időszakra (7 évre) biztosít 

előre láthatóságot, tervezhetőséget. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Jellemezze az EU tagországokat mezőgazdasági (agráripari) kibocsátásuk alapján! 

2. Milyen törekvés volt jellemző az európai integráció kezdeti szakaszában? 

3. Melyek voltak a KAP fő jellemzői az 1970-80-as években? 

4. Milyen főbb törekvéseket tartalmazott az 1992. évi KAP reform? 

5. Milyen célból készült és milyen fő intézkedéseket tartalmazott az AGENDA 2000? 

6. Milyen intézkedések születtek az Európai Unió keleti kibővítésekor a mezőgazdaság területén? 

7. Mi volt a KAP úgynevezett félidejű felülvizsgálatának fő tartalmi eleme. Mit tartalmaz az SPS rendszer? 

8. Hogyan érvényesült Magyarországon a SAPS rendszer? Mi volt bevezetésének alapvető oka? 

9. Milyen szabályokat kell bevezetni az SPS-re való áttéréshez? 
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