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1. BEVEZETÉS

1.1. A téma aktualitása 

Pénzügyi tekintetben az Európai Unió nemzetek-feletti szinten kialakított agrárpolitikája a 
legjelentősebb és egyben napjainkban is a leginkább vitatott közös politika. Olyan sajátos cél- és 
eszközrendszerrel rendelkezik, amely speciális, a végrehajtáshoz szükséges komoly nemzeti 
intézményi háttér jelenlétét feltételezi, igényli. Amennyiben a kiválasztott eszközök alkalmazására -
az esetleges elégtelen intézményi keret-feltételek következtében - nem vagy részben kerül sor, 
akkor veszélybe kerül a kitűzött célok megvalósulása. Az agrárpolitika tehát maradéktalanul 
kizárólag megfelelő intézmény-rendszerben hajtható végre. Adaptációs szempontból lényeges 
kérdés működési mechanizmusának, intézményi hátterének ismerete. Az új tagországokban a Közös 
Agrárpolitikára jellemző decentralizált menedzsment és az intézményi feltételek hiányosságai 
mérsékelhetik a támogatások abszorpcióját, súlyos esetben akár jelentős adaptációs veszteséget 
okozhatnak. 

A közösségi költségvetés közel 50%-a agrárkiadás. A Közös Agrárpolitika EU szinten 
történő kialakítása és céljainak megfelelő megválasztása igen fontos feladat. A politika sikerét 
azonban a végrehajtás minősége jelentősen befolyásolja. Ezért döntő szerepet kap, hogy a 
különböző szinteken, (tagállami, regionális és helyi szinten) hogyan kerül erre sor. Az 
agrárminiszteri Tanács (az Európai Unió Tanácsa) döntéseinek meghozásához bonyolult közösségi 
intézmény rendszer asszisztál. Ugyanakkor az intézkedéseik rendeletekben rögzített végrehajtásával 
és ellenőrzésével kapcsolatos, összetett és óriási adminisztrációs igényekkel járó igazgatási 
folyamatok az EU egyes tagállamainak nemzeti intézményeit – a Kifizető Ügynökséget, illetve az 
Igazoló Testületet, Illetékes Hatóságot, stb. - terhelik.

A tagországok kormányainak delegált, kifizetéssel összefüggő feladatok elvégzésével 
kapcsolatos információ aszimmetrikus jellege szükségessé teszi, hogy a Közösségi intézmények, az 
Európai Bizottság, magas szinten tegyenek eleget a monitoring, az ellenőrzés és a végrehajtás 
kívánalmainak. A Közös Agrárpolitikára jellemző megosztott menedzsment hiányosságai olyan 
problémának tekinthetők, melyekkel mind a régi, mind az új tagállamokban szembe kell nézni. Sőt 
e problémáknak az új tagállamokban fokozott jelentőséget szükséges tulajdonítani a csatlakozást 
követő első néhány évben. Az agrártámogatások felhasználhatóságának biztosítása - a strukturális 
alapokból származó források abszorpciója mellett – javítja a gazdálkodók versenyhelyzetét, és 
pozitív irányba billentheti a csatlakozás pénzügyi mérlegét.

Az egyes tagállamokban működtetett intézmények hatékonysága a támogatások 
kiaknázásának záloga. A gazdálkodók közös költségvetéssel szemben támasztott igénye csupán 
megfelelően működő intézményeken keresztül realizálható. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garancia Alapból (EMOGA-ból) történő tényleges kifizetések feltételezik a tagállamok által 
akkreditált és az Unió Bizottsága által ellenőrzött Kifizető Ügynökségek – az intézményi rendszer 
kulcs szereplőjének - de nem kizárólagos elemének – és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszer (IIER) létrehozását és működtetését. A 2004-ben csatlakozott országok intézmények 
kialakításával kapcsolatos tapasztalatai frissek, rendszerfejlesztéssel kapcsolatos problémáik napi 
jellegűek. Az adaptáció a Közös Agrárpolitika 2003. évi reformjának köszönhetően jelenleg is 
folyik. Sikerességét a decentralizált menedzsment hatékonysága és az általa biztosított jelentős 
abszorpciós képesség bizonyíthatja. 
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A végrehajtás intézményrendszerével kapcsolatban nem csupán a kiépítési nehézségek 
leküzdése, hanem a közelmúltban és a jelenleg zajló folyamatos változáshoz való alkalmazkodás is 
jelentős feladat. Az agrárpolitikai reform 1992-es első, gyökeres változásokat eredményező lépését 
továbbiak követték. Ezért az Agenda 2000-nek, majd a 2003. évi reformszakasznak és egyes piaci 
szervezetek 2004-ben bekövetkező átalakításának köszönhetően újabb szabályozásokat kell 
hatékonyan implementálni. Az új kihívásokkal szembenézve felmerül a kérdés, hogy nyer-e a 
mezőgazdasági szektor és szélesebb összefüggésben nézve az egész társadalom az új Közös 
Agrárpolitikával a régihez képest. Azaz hozzájárul-e az agrárpolitikai irányvonal követése az EU-
25 gazdaságának dinamikus fejlődéséhez, illetőleg a fejlődés fenntarthatóságához? A kérdéses 
politika hatásosságának, hatékonyságának és igazságosságának meghatározásához számos költség-
haszon relációt ajánlatos közelebbről megvizsgálni, többek között a szükséges intézmények 
működtetési költségeit és az adott politikai intézkedések végrehajtásával járó eredményeket. 
Változtatni csupán akkor érdemes, ha az nettó haszonnal párosul és nem generál felesleges 
költségeket. A nettó haszon mind nagyobb mértékben függ az egyre jelentősebbé váló, mindenképp 
említésre méltó implementációs költségektől, a tranzakciós költségektől, azon belül is az 
úgynevezett politika-függő tranzakciós költségtől.

A téma gazdaság- és társadalompolitikai aktualitását kiegészíti tudományos időszerűsége. 
Az EU-ban a 10 Közép és Kelet Európai ország csatlakozása az integráció eddig nem tapasztalt 
mértékű bővítését eredményezte. Ebből adódóan a különböző elméleti kérdéseket és problémákat 
felvető integráció vizsgálata a jogtudománnyal, szociológiával vagy gazdaságtudománnyal 
foglalkozó kutatók figyelmének középpontjába került. A közgazdászok az integráció számos 
aspektusát vizsgálták, az intézményi elemzéssel kapcsolatban azonban kevés tudományos igényű 
alkotást készítettek, és a legutóbbi bővítést követően még nem tárgyalták átfogóan a Közös 
Agrárpolitika intézményi adaptációját. 

Az intézményi kapcsolatok gyakorlati működésének elemzése arra inspirál, hogy 
megállapítsam a tudományosan még feltáratlan, elméleti összefüggéseket, azaz rendszerezzem a 
KAP intézkedéseit, a támogatások- (közvetlen kifizetések) nyilvántartását, ellenőrzését és 
kifizetését bonyolító intézmények adaptációjának elméleti összefüggéseit. A KAP végrehajtási 
rendszerének és az ökonómiai összefüggéseknek a feltárása alkalmazott közgazdaságtani kutatást 
igényel.

1.2. Célkitűzések

1. A konkrét intézmények vizsgálatán túlmutatóan a téma megkívánja, hogy tágabb 
összefüggésben is meghatározzam az intézmények jelentőségét, azaz

 az új intézményi közgazdaságtan perspektívájából közelítsek a felmerült kérdésekre,

 elemezzem az intézmény-integráció közötti összefüggést – azon belül a szupranacionális és 
nemzeti intézmények kapcsolatában megjelenő megbízó-ügynök szerepvállalást -,

 és feltárjam a politika-függő tranzakciós költség befolyásoló hatását. Ez utóbbi esetében 
elsősorban: 

o  a törvényhozói perspektívákra, 

o a költségeket meghatározó tényezőkre, 

o a felmerülő problémák megoldására – azon belül a költségminimalizálás ösztönző 
tényezőire,

o valamint a célzott politika és a költségek közötti viszonyra összpontosítok.
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2. A rendszer működését – azon belül az EU15 támogatás-visszafizetési kötelezettségeit -
empirikusan elemzem, a 15 régi tagállamot többváltozós módszerek segítségével csoportosítom és 
megnevezem a csoportjellemzőket. 

3. A régi tagállamoknak is aktuális feladatot jelent annak megállapítása, hogy miért nem 
megfelelő minőségűek a KAP-kifizetésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések, és hogyan lehet 
ezen javítani. Az új tagállamokban ajánlatos megkülönböztetett figyelemmel kísérni, hogy milyen 
tapasztalatokra tesznek szert ezek az országok, hiszen az EU15-ben is vannak problémák. Ezek 
nagy valószínűséggel jelenhetnek meg ugyanolyan mértékben az új tagállamokban, mint ahogy 
előfordulnak a régiekben, hacsak nem használják fel időben a már megszerzett tapasztalatokat.

 Alapvető követelménynek minősül a kockázatos helyzetek megszüntetése és a hibaelkövetés 
lehetőségének csökkentése. 

 Hasznos tudni, hogy melyek a visszaélésnek leginkább kitett támogatásformák, és hogyan 
ítéli meg az EU Bizottsága és Számvevőszéke a Kifizető Ügynökségek szabálytalanságot 
megelőző és feltáró tevékenységét, azon belül kiemelt helyen az Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetését, annak a rendszernek fenntartását, melyet a 
McSharry-reform hozott létre. 

Az agrárpolitika hatékonyságát fokozhatja a szükséges nyilvántartó és kontrol funkció 
betöltésére hivatott IIER, melynek jelentősége az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett annak 
köszönhetően, hogy az EMOGA Garancia Osztály kiadásainak egyre nagyobb hányada, azaz újabb 
és újabb támogatás került közvetlenül vagy közvetve hatáskörébe. A rendszer működése a 
támogatások kifizetésének előfeltétele, ebből adódóan létjogosultsága a jövőre vonatkozóan is 
maximálisan alátámasztott. 

A jövőbeli feladatok szakszerűbb elvégzését elősegítheti a rendszer eddigi működésének 
kiértékelése, melyre ezen kívül két okból is megérett az idő. Az egyik ok a Közös Agrárpolitika 
2003. évi reformja, a másik a Közép és Kelet Európai országok 2004. évi csatlakozása. A reform 
megváltoztatta a közvetlen támogatások rendszerét, s ezáltal módosította a jövőt illetően az IIER-rel 
szemben támasztott követelményeket is. Így itt: 

 az első „életszakasz” kiértékelésekor a rendszer elemeinek, 

 a hatáskörébe került támogatásoknak az áttekintésére, 

 a nem megfelelő működés okainak számbavételére,

 és az ebből következő támogatás-visszafizetési kötelezettség vizsgálatára kerül sor. 

 Az elemzés rávilágíthat arra, hogy mely tagállamokra szükséges nagyobb figyelmet szentelni 
az új igényekből fakadó rendszer-adaptáció során. 

 Megállapítható az elért hatékonyság mértéke, ami összehasonlítási alapul szolgálhat a 
néhány év múlva elvégzendő, már a reformelemekre is vonatkozó értékelés folyamán. 

 Végül, de nem utolsó sorban az ellenőrzések vizsgálata számszerűsíti a működés 
eredményességének mértékét, és kvantitatívan minősíti az ellenőrzések során feltárt 
gyengeségeket. A hatékonyság különbözőképpen értelmezhető és vizsgálható,

o  elsősorban az ellenőrzött kérelmek közül hibásnak bizonyult igénylésekre, 

o az ellenőrzésekre, 

o valamint a tagállamok által visszafizetendő összegekre, azaz a Bizottság által 
megállapított pénzügyi korrekciók mértékére összpontosítok.
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4. Az EU15 tapasztalatainak, eredményeinek számbavételén és elemzésén túlmenően a 
disszertáció alapvető célja:

 az EMOGA kifizetésekért felelős magyar intézményrendszer központi elemét jelentő
Kifizető Ügynökség,

 és a nyilvántartást és ellenőrzést végző IIER kialakítási fázisainak, felkészültségi állapotának
elemzése, /tekintettel arra, hogy a kutatómunka jelentős részére a csatlakozás előtt került 
sor, illetve az EU-ba történő belépés óta eltelt rövid idő tapasztalatai még nem teljeskörűek, 
valamint az információk hozzáférése korlátozott, a hangsúly elsősorban a kiépítés 
értékelésére helyeződhetett/

 a KAP reform ismeretében a közeljövő újabb adaptációs kihívásainak ismertetése,

 valamint az intézményi közgazdaságtan elméleti megállapításainak hazai keretekbe történő 
átültetése.

A KAP teljes intézményrendszerének, kifizetéshez kapcsolódó, illetve kifizetéshez nem 
kapcsolódó elemeinek átvételével összefüggő, széleskörű kutatómunka és elemzés, valamint az 
eredmények vizsgálata meghaladnák a disszertáció lehetőségeit. A téma szűkítését több tényező 
indokolja: 

 Terjedelmi korlátok miatt a támogatások lényeges hányadát kitevő Garancia kifizetéseken és 
az azok lebonyolításáért felelős rendszer kulcselemén, a Kifizető Ügynökségen valamint az 
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszeren kívül az EMOGA Orientációs Részleg 
kifizetéseinek és intézményi felépítésének vizsgálatára nem kerülhetett sor. 

 Bizonyos elemek, pl. az agrárstatisztikai és az információs rendszerek közül - a piaci és 
árinformációs rendszerek és a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat (MSZIH) -
megfeleltetésében jelentkező nehézségek, és megoldások már feldolgozásra kerültek.

 A magyar agrár-szakigazgatásban egyes (pl. növény- és állategészségüggyel, élelmiszerek 
minőségellenőrzésével foglalkozó) intézmények már hosszú ideje működnek. (Bár ezeket is 
szükséges fejleszteni, korszerűsíteni.)

Mindebből adódóan az intézményi keret kifizetéshez nem kapcsolódó elemeinek, és 
kifizetéshez kapcsolódó valamennyi elemének vizsgálata túlmutat e disszertáció keretein.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS, ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. Irodalmi áttekintés

A munkám tudományos megalapozásához bizonyos kérdésekkel kapcsolatban részletes, írott
hazai és külföldi szakirodalom állt rendelkezésre: 

 Az EU gazdasága és az integrációs kérdések – M. J. Artis, W. Molle, Palánkai T. révén,

 az EU Közös Agrárpolitikája, az agrárpolitikai összefüggések (változások, reformok hatásai, 
eredményei, további átalakítási igények) – C. Ritson, D. R. Harvey, W. Grant, Halmai P., 
Udovecz G., Popp J., Puskás J., U. Koester, A. Swinbank által 

 az intézményi közgazdaságtan, azon belül az új intézményi közgazdaságtan elméletei, a 
tranzakciós költségek alakulása - O. E. Williamson, P. L. Joskow, G. Liebecap, D.C. North, 
A. Kieser, R. W. Johnson, L. E. Davis, F. Gatzweiler, K. Hagedorn segítségével sokat 
kutatott területek. A tranzakciós költségek esetében kivételt képez a politika-függő 
tranzakciós költségek csoportja, mellyel az OECD szakemberei, C. Cahill, C. Moreddu, E. 
Einarsson, W. Legg, S.Buchli, C. Flury a közelmúltban kezdtek el intenzíven foglalkozni.  

 A hazai adaptáció, az intézmények (Kifizető Ügynökség) és az IIER kialakításával 
kapcsolatos gyakorlati kérdések és feladatok számbavétele pl. Rieger L., Kapronczai I. 
publikációiban, tanulmányaiban olvasható. 

A felhasznált szakkönyveket többek között az Ashgate, Elsevier, Oxford University Press, 
Cambridge University Press, Mcmillan Press, Mezőgazda Kiadó, Aula Kiadó, KJK KERSZÖV 
jelentették meg. Ezen kívül releváns cikkeket tartalmaznak az EuroChoices, Intereconomics, 
Agrarwirtschaft, Agra Focus, Fejlesztés és Finanszírozás, Európai Tükör, Közgazdasági Szemle 
című folyóiratok. 

A közép- és kelet-európai országok EU-hoz való csatlakozását komoly harmonizációs 
tevékenységek előzték meg, melyek nem minden területen kezdődtek el időben és megfelelő 
intenzitással. A keleti kibővülési folyamat szerves része a Közös Agrárpolitika (KAP) működtetési 
feltételeinek megteremtése. A végrehajtás új intézményi keretében a Kifizető Ügynökség és az IIER 
szakirodalmi háttere korántsem jelentős, sőt hazánkban a megkésett kiépítés és az eddigi, csupán 
egyéves üzemeltetés miatt, - érthető módon -, meglehetősen hiányos.

A téma feldolgozására a hazai elemző jellegű szakirodalom hiányában:

 külföldi technikai jellegű leírások, pl. az Európai Bizottság Egyesült Kutató Központ 
Főigazgatósága (Joint Research Centre, ISPRA) által készített technikai javaslatok, 

 dokumentumok – az EU Bizottság, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) munkadokumentumai, 

 működési szabályzatok mellett, 

 a folyamatosan megjelentetett, aktuális hazai tudományos publikáció, pl. számos, a 
Térinformatika című kiadványban publikált cikk, 

 konferenciák – Új Intézményi Közgazdaságtan Nemzetközi Társasága (International Society 
for New Institutional Economics, ISNIE), az Agrárközgazdászok Európai Egyesülete
(European Association of Agricultural Economists, EAAE) által rendezett konferenciák -
kéziratai, 
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 az érintett intézmények jelentései, elsősorban az Európai Számvevőszék éves és speciális 
jelentései, véleményei, valamint az Európai Bizottság éves pénzügyi beszámolói, a CEESA 
(Sustainable Agriculture in Central and Eastern European Countries – Fenntartható 
mezőgazdaság Közép- és Kelet-Európa országaiban) kutatási projekt jelentései,

 a kutatóintézetek – a Sussexi Európai Intézet (Sussex European Institute, SEI), 
Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) kiadványai nyújtottak lehetőséget.

 Továbbá abból adódóan, hogy a hazai adaptáció kereteit törvényi és rendeleti szabályozás 
adja, fontos forrásnak tekintettem az EU-s és a hazai jogi dokumentumok analízisét is, pl. az 
EU Bizottság pénzügyi korrekcióval kapcsolatos ad hoc határozatait vagy Magyarország 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló kormány rendeletét. 

 A hiányosságok áthidalására, valamint a rendszerek folyamatos harmonizációjából adódó 
újabb információk megismerésére elsősorban az érintett intézmények (pl. FVM, AIK, AKII, 
MVH, Európai Bizottság Agrár Főigazgatóság) illetékeseivel folytatott konzultációk és 
interjúk adtak lehetőséget. 

 A tudományos rendezvények lehetőséget teremtettek arra, hogy az állandóan változó 
rendszerekkel kapcsolatban felmerülő újabb elméleti irányzatokat, hipotéziseket folyamatosan 
összehasonlítsam. További tapasztalat és információszerzésre adott lehetőséget, hogy az 
Európai Bizottság Agrár Főigazgatóságán 2003. október. 1-től 2004. február 29-ig szakmai 
gyakorlaton, majd 2005 júliusában tanulmányúton vettem részt.

A fentiekben a teljesség igénye nélkül, a téma szempontjából legkiemelkedőbb eredményeket 
elérő szakértők és legjelentősebb dokumentációk, jogi anyagok megnevezésére került sor. A 
teljeskörű felsorolást a 4. mellékletben található irodalomjegyzék és az 5. mellékletben 
összegyűjtött jogszabályok tartalmazzák. 

2.2. Módszer

A speciális cél- és eszközrendszerrel rendelkező KAP alkalmazásának lényeges jellemzője, 
hogy az egyes tagállamokban az egységes, közös szabályok adaptációja sajátos, egymástól eltérő 
végrehajtási mechanizmust generáló nemzeti intézményi rendszerben valósul meg. Mindebből 
adódóan a KAP végrehajtási rendszerének és az ökonómiai összefüggéseknek a tisztázatlansága 
alkalmazott közgazdaságtani kutatást igényel. 

Tekintettel a kutatás alkalmazott közgazdaságtan jellegére a munkám során alkalmazott 
módszerek az alábbiak:

Szakirodalmi elemzés, összehasonlítás

Kutatásaimat a lehetőségekhez mérten a hazai és nemzetközi szakirodalom (lásd 2.1. 
alfejezet eleje) széleskörű és átfogó összehasonlítására alapoztam. A kiterjedt elemzések közvetve 
és közvetlenül kapcsolódnak az adaptáció szélesebb irodalmához. 

Dokumentum analízis

Figyelembe véve a téma és az azzal kapcsolatban felmerült problémák újszerűségét a már 
létező és bázisul alapvetően dokumentumokat felhasználó szakirodalom mellett, illetve abban az 
esetben, amikor nem állt rendelkezésemre szakirodalom, alapvető információforrásul különböző 
eredeti dokumentumok, törvények, rendeletek, működési szabályzatok, statisztikai előírások, EB-
anyagok szolgáltak (lásd 2.1. alfejezet vége), melyek analízisét feltétlenül szükségesnek tartottam.



7

Komparatív elemzések

Az EU-ban működő intézményrendszer adatait – azon belül a különböző Kifizető 
Ügynökségek és az IIER működtetésére, a felmerült jogtalan és szabálytalan közösségi támogatások 
kifizetésére vonatkozó adatokat összehasonlító elemzések segítségével dolgoztam fel. 

SWOT-analízis

A hazai IIER működtetésében illetékes intézmény, a Kifizető Ügynökség erősségeit, 
gyengeségeit vizsgáltam.

Statisztikai/ kvantitatív módszerek

Mennyiségi összehasonlítást elsősorban a közvetlen támogatások jogszerű és szabályos 
kifizetését vizsgáló ellenőrzésekkel, illetve a témakör szempontjából releváns pénzügyi korrekciók 
mértékével kapcsolatban végeztem. Többváltozós módszerek – főkomponens analízis és 
klaszteranalízis – segítségével, a támogatás-típusonkénti pénzügyi korrekció alapján sor került a 15 
régi tagállam csoportosíthatóságának megállapítására. 

Interjú-módszerek - mélyinterjú

Nagy hangsúlyt fektettem mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlati szakemberek, 
közigazgatásban alkalmazott illetékesek, valamint az agrárpolitikát befolyásoló, alakító szakértők 
véleményének megismerésére (különösen az IIER egyes tagországokban kialakult intézményi 
hátterét, valamint az IIER elemek hazai megvalósítását illetően). Az egyes interjú-módszerek közül, 
a mélyinterjú bizonyult alkalmas eszköznek ahhoz, hogy bizonyos alapinformációkat és 
összefüggéseket megismerhessek, mivel a rendszerek újszerűsége következtében esetenként nem 
állt rendelkezésre írott szakirodalom, sőt átfogó dokumentáció sem. Az egyéni mélyinterjú, illetve a 
szakértői interjú lehetőséget adott arra, hogy megismerhessem a lehető legmélyebb szintű 
értékelést, ami a megkérdezettek sajátos szemléletéből, gondolkodásmódjából és egyéni szakmai 
tapasztalataiból ered.
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3. A KAP INTÉZMÉNYESÍTÉSÉNEK KÖZGAZDASÁGTANI ELMÉLETI HÁTTERE

A KAP cél- és eszközrendszert érintő változásának, nemzetek-feletti (szupranacionális) 
döntéshozatalának és a finanszírozására létrehozott Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap jelentőségének rövid áttekintését követően a végrehajtáshoz nélkülözhetetlen intézményi 
működés gyakorlati nehézségeinek és az institucionalista közgazdaságtan elméleti kérdéseinek, 
megállapításainak összekapcsolására kerül sor a fejezetben. 

3.1. A Közös Agrárpolitika 

A Római Szerződésben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében alkalmazott 
eszközök már az 1970-es évek végére komoly túltermeléshez, növekvő feleslegek felhalmozásához
és a költségvetési kiadások emelkedéséhez vezettek. A problémák forrása, azaz az egymással 
összekapcsolt ár- és jövedelempolitika nem csupán a piaci mechanizmus működését, az árak 
funkcióját torzította, hanem fokozottan megterhelte a környezetet, az agrárágazaton belül jelentős 
jövedelemkülönbség-növekedést idézett elő, és az óriási támogatási összegeknek köszönhető 
exportfellendülés következtében sorozatos nemzetközi kereskedelempolitikai konfliktusokat váltott 
ki. 

Az 1980-as években felmerült az addig alkalmazott eszközök módosítása, a rendszer 
módosítása iránti igény, és egyúttal az a dilemma, hogy a drasztikus árcsökkentés vagy a kínálat 
mennyiségi szabályozása jelentheti-e a megoldást. A kialakult helyzetre adott válaszreakció végül 
különböző korrekciós elemeket tartalmazott: 

 restriktív árpolitika, 
 költségvetési restrikció,
 termelők „társfelelőssége”,
 mennyiségi szabályozás,
 az intervenciós garanciák korlátozása,
 területpihentetés. [Részletek lásd. Halmai, 2004a, Ritson és Harvey, 1997]

Mindezek nem eredményeztek jelenős javulást, ezért 1992-ben elkerülhetetlenné vált a KAP 
reformja, amely 

 az ár- és a jövedelempolitika szétválasztását, 
 a mezőgazdasági árak világpiaci árakhoz való közelítését, 
 a termelők jövedelemhelyzetének közvetlen támogatásokkal történő stabilizálását,
 illetve kiegészítő intézkedések életbeléptetését tűzte ki célul. [lásd. Halmai, 2004a; Grant,1997]

A McSharry-reformot (1992) követően összetettebbé vált az agrárpolitikai rendszer. Az 
ártámogatásról a közvetlen kifizetésekre helyeződött át a hangsúly. Az új, „közvetlen támogatási 
lavina” rendkívül nagy mértékű adminisztrációs és ellenőrzési követelményeket támasztott a 
regionális és nemzeti agrárigazgatással, a közösségi intézményekkel és a gazdálkodókkal szemben a 
jogosulatlan és szabálytalan igénylések kiszűrése érdekében.

Az 1992. évi intézkedések hatása azonban elmaradt a kívánt mértéktől, ezért további 
reformok váltak szükségessé. Változtatásokra az Agenda 2000 keretében került sor:

 további árcsökkentés valósult meg,
 bevezették a modulációt, a kölcsönös megfeleltetést,
 lehetővé tették a nemzeti boríték alkalmazását,
 a területpihentetés mértékét 10%-ban állapították meg,
 az integrált vidékfejlesztést kinevezték a KAP második pillérének. 
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Ezt követően a Bizottság 2002. júliusában elfogadta a Félidejű Felülvizsgálatról szóló 
értekezést, mely a KAP reformjának 1992-től folyamatban levő fejlődésének értékelését 
tartalmazza, és melynek elvégzését az AGENDA 2000 írta elő. Az eredmény: további 
reformlépések megtétele, melyek nem várattak sokáig magukra. 

2003-ban a tagállamok megegyeztek a reform tartalmát illetően. A változtatások célja:

 a mezőgazdaság versenyképességének növelése érdekében az intervenció valódi biztonsági 
hálóként való alkalmazása,

 a piacorientált, fenntartható mezőgazdaság kialakulásának előmozdítása a termeléstől 
teljesen elválasztott, ’egyszerűsített’ egységes gazdaságtámogatás1 bevezetése által,

 valamint a kiegyenlítettebb támogatási rendszer elérése és a vidékfejlesztés hatékonyabbá 
tétele a támogatások egy részének KAP első pilléréből a másodikba való átcsoportosítása 
révén.

„Jensen és Frandsen valószínűsítette, hogy ez utóbbi reform az Agenda 2000-hez képest mind az új 
mind a régi tagállamokban fokozott jóléti hatást vált ki.” [OECD, 2004a] 

3.1.1. Szupranacionális döntéshozatal és nemzeti végrehajtás

A Közös Agrárpolitikával kapcsolatos nemzetek feletti döntések, melyek alapvetően 
piacpolitikai intézkedéseket eredményeznek, az általános döntéshozatali rendszer eljárási rendjében, 
a legfontosabb közösségi intézmények – a Bizottság, a Tanács és a Parlament együttműködése 
eredményeként születnek. A folyamat egyes lépései: 

1. a Bizottság előkészíti a szabályozást érintő javaslatát, 
2. dönt arról, 

                                                
1 Az egységes gazdaságtámogatás (SPS) összegét a referencia-időszak – 2000-2002 – közvetlen támogatása alapján 
számolták ki úgy, hogy a három év átlagát (=referenciaösszeg) vették. Az egységes gazdaságtámogatás összegének 
kalkulálásához a referencia-időszakban kifizetett alábbi támogatásokat veszik figyelembe:

GOFR-növények területalapú támogatása; 
durumbúza kiegészítő támogatásai; 
rizs területalapú támogatása;
hüvelyes növények területalapú támogatása;
keményítőburgonya támogatásának 40%-a; 
szárított takarmányok új, termelői támogatása;
vetőmagtermelés támogatása;
szarvasmarha-prémiumok; 
juh- (és kecske-) prémiumok;
tejprémiumok;
dohányprémium;
komlótermelés támogatása;
gyapottermelés támogatása;
 olívatermelés támogatása.

Az SPS a termelőnek alanyi jogon jár, de kizárólag támogatási jogosultság birtokában fizethető ki. A hektárra vetített 
jogosultág mennyiségét megkapjuk, ha a referenciaösszeget elosztjuk azzal a területtel, amely alapján a jogosultság 
keletkezett. A jogosultságot aktiválni szükséges. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a gazda elegendő jogosult 
területtel rendelkezik. A kifizetés feltétele a környezetvédelmi, állat- és növény-egészségügyi, állatjóléti, 
élelmiszerbiztonsági szabályok betartása, valamint a mezőgazdasági területek „jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotban” tartása. A termeléstől függetlenített közvetlen jövedelemtámogatás fontos szerepet tölt be a fenntartható és 
versenyképes európai agrármodell kialakításában annak köszönhetően, hogy a termelők rugalmasan dönthetnek a 
termelési szerkezetről, a vetésszerkezetről és az állattartásról.
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3. majd jóváhagyás esetén továbbítja a Tanács, a Parlament valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottság számára. A Tanács döntést hoz, vagy gyakran változó és gyors intézkedést igénylő 
ügyekben hatáskörét átruházza a Bizottságra. 

1. A Bizottság igazgatóságai, a tagállamok szakértői, szakmai szervezetek, 
érdekképviseletek és tanácsadó testületek közötti konzultáció keretében javaslatot készít saját 
kezdeményezésre vagy a Tanács felkérésére. Az előzetes jogszabály tervezetet a Jogi Osztály 
készíti el. Azt megvizsgálja a Mezőgazdasági Főosztály és továbbítja a Bizottság felé. 

2. A döntést a Bizottsági ülésen tárgyalják, vagy írásbeli szavazásra bocsátják. 

3. A Tanácsi döntés első lépéseként a tagországok szakértőiből álló munkacsoportok 
vizsgálják meg a törvénytervezetet. Majd a Mezőgazdasági Különbizottság (SCA) véleményezi azt. 
Egyetértése esetén a Tanács vita nélkül elfogadja, annak hiányában további egyeztetést folytat. A 
döntéshozatalt befolyásolhatja az Európai Parlament véleménye - hiszen véleménynyilvánítási 
kötelezettség terheli -, de nem módosítja szükségszerűen. Megjegyzendő, hogy abban az esetben, 
amikor a Tanács döntési hatáskörét átruházza a Bizottságra, akkor a Tanács vagy a Tanács és a 
Parlament által elfogadott keretjogszabály alapján, vagy meghatározott döntési módot betartva 
szükséges eljárni. Így a piaci szervezetek szabályozásában a menedzsment bizottságok, egyes 
témakörökben a szabályozási bizottságok, vagy a tanácsadó bizottságok játszanak jelentős szerepet. 

A létrehozott közösségi szabályokat a Bizottság felügyelete alatt nemzeti intézmények 
hajtják végre. Azok főként az intervenciós készletek felvásárlását, támogatások kifizetését, 
importterhek beszedését, regisztrációs és ellenőrző feladatok ellátását és a kvótarendszer nemzeti 
működtetését bonyolítják. [Halmai, 2002; Ritson – Harvey, 1997; Horváth, 2005]

3.1.2. Finanszírozás - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

A Római Szerződés 40. cikkelye előírta, hogy a mezőgazdasági termékek közös piaci 
szervezeteinek finanszírozására alapot kell létrehozni. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap kialakításáról az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1962-ben határozott [Ritson -
Harvey, 1997]. Az EMOGA két részlege közül a Garancia Részleg a piacpolitika, az Orientációs 
Részleg az agrárstruktúra-politika finanszírozását szolgálja [Halmai, 2002].

A Közös Agrárpolitika kiadásai az integráció kezdetén minden képzeletet felülmúlóan 
emelkedtek, a 70-es években a közösségi kiadások több mint 80%-át uralták. A következő 
évtizedekben csökkent ugyan ez az arány (1. táblázat), de az ezredfordulót követően az uniós 
költségvetésnek még úgyis közel 50%-a szolgálta az agrártámogatások fedezését, hogy 1988-ban a 
mezőgazdasági kiadások emelkedésének korlátozásáról döntöttek, és bevezették a „mezőgazdasági 
költségvetési irányelvet”. 

(A költségvetési irányelv azt jelentette, hogy az 1988 és 1992 közötti időszakban a GDP 1%-os 
növekedése mellett az EMOGA kiadások maximum a korábbi összeg 0,74%-ával emelkedhettek 
[Halmai, 2002; Ritson - Harvey, 1997].

1. Táblázat: EMOGA-kiadás az összkiadás arányában

Év 1989 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Mezőgazdasági kiadás az 
összkiadás %-ában 

66,5 63,8 59,3 60,6 53,5 54,1 51,7 48,3 48,0

Forrás: Halmai, 2002; EU Bizottság – DG AGRI
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A KAP kiadások döntő hányadát jelentő Garancia kifizetések 1992-ig főként 
exporttámogatásra és intervenciós kiadásra terjedtek ki. Azt követően, a reform után, a közvetlen 
kifizetés vált a legnagyobb tétellé. (A közvetlen támogatás az intézményi árak csökkentését 
ellensúlyozó, komoly ellenőrzést igénylő, szigorú feltételek mellett megítélendő közvetlen 
jövedelemtámogatás [Halmai, 2002].) A Garancia kifizetések főbb intézkedés-csoportok szerinti 
alakulása az 1. ábrán tanulmányozható (Részletek 7. melléklet). 

1. ábra: Az EMOGA Garancia Részleg kifizetéseinek főbb intézkedés-csoportok szerinti alakulása 1994-2002
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Megjegyzés: (az oszlopok sorrendje: növényi termékek, állati termékek, kapcsolódó intézkedések, kísérő intézkedések, 
összes)
Növényi termékek: szántóföldi növények, cukor, olíva olaj, szárított takarmány és hüvelyesek, rostnövények és 
selyemhernyó, gyümölcs és zöldség, szőlőtermeléssel kapcsolatos termékek, dohány, egyéb növényi szektorok és 
termékek. 
Állati termékek: tej és tejtermékek, marha- és borjúhús, juh- és kecskehús, sertéshús, baromfihús és tojás, egyéb állati 
termékekkel kapcsolatos támogatások, halászati termékek. 
Kapcsolódó intézkedések: non-Annex II. termékek, élelmiszersegély, legtávolabb eső régiók, monitoring és prevenció, 
előző évi könyvvizsgálat. 
Kísérő intézkedések: korai nyugdíj, erdősítési programok, agrár-környezetvédelmi programok, kedvezőtlen adottságú 
térségekre vonatkozó programok
Összes: tartalmazza a költségvetésileg biztosított összegek előző évről történő áthozatalát.
Forrás: saját szerkesztés http:/europa.eu.int alapján

A mezőgazdaság jelenlegi finanszírozása2 során a gazdálkodóknak juttatott transzferek 
összege a 2. és 3 év részletes adatait tartalmazó 3. táblázatban feltűntetett értékek szerint alakul. 

/A következő költségvetési időszakban a jelenlegitől eltérő gyakorlat bevezetésére kerül sor. -
Részletek lásd 8. melléklet/

2. Táblázat: Az EU-25 pénzügyi perspektívája a bővítés tükrében (millió euró folyó áron)

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Összes
Összes KAP Agenda 2000 41 738 44 530 46 578 47 378 49 305 51 447 52 618 333 603
(a) piaci intézkedések (1a alfejezet) 37 352 40 035 41 992 42 680 42 769 44 598 45 502 294 928
(b) vidékfejlesztés (1b alfejezet) 4 386 4 495 4 595 4 698 6 536 6 849 7 116 38 675

Megjegyzés: Az 1999. évi Berlini Csúcson rögzített kiadásokat a Koppenhágai Csúcs 2002-ben kiigazította
Forrás: 33rd Financial Report - EAGGF Guarantee Section – 2003 Financial year

                                                
2 A Tanács 1999. május 17-i 1258/1999/EK Rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról
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3. Táblázat: Az előirányzatok (2005 és 2004) és az egyenleg általános összegzése (2003) (millió euró)

2005. évi előirányzat 2004. évi előirányzat 2003. évi tényadat
Megnevezés

Köt.vál* Kif. ** Köt.vál. Kif. Köt.vál. Kif.
A ’mezőgazdasági politika 
területtel’ kapcsolatos 
igazgatási kiadások

151,7 151,7 142,8 142,8 123,1 123,1

Növényi termékek 29 134,6 29 134,6 26 830,4 26 830,4 26 325,6 26 325,6
Állati termékek 13 683,7 13 683,7 11 829,5 11 829,5 13 461,1 13 461,1
Vidékfejlesztés 10 771,4 9 194,0 10 093,2 8 905,4 7 767,8 7 141,3
SAPARD 248,8 577,5 225,2 400,0 560,0 263,3
Külkapcsolatok 5,2 5,2 5,1 5,7 4,6 4,6
Mezőgazdasági kiadások 
pénzügyi ellenőrzése

-374,0 -362,7 -446,2 -446,2 -394,7 -394,7

Szakpolitikai stratégia és 
koordinálás a mezőgazdaság 
területén

102,3 102,4 79,0 74,7 54,2 50,8

Azon programok igazgatási 
kiadásai, amelyek eszközeit az 
előző költségvetési rendeletnek 
megfelelően kötötték le

- 0,9 1,5 1,7

Összesen 53 723,8 52 486,5 48 759,0 47 743,3 47 903,5 46 977,0

Megjegyzés: * kötelezettségvállalás ** kifizetés 
Forrás: Az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása, 2005

Napjainkban az EMOGA két részlege közül a Garancia Részleg finanszírozza:

 a harmadik országokba irányuló export után meghatározott visszatérítéseket,
 a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciót,
 vidékfejlesztési intézkedéseket az 1. célterületeken kívül, kivéve a vidékfejlesztési Közösségi 

kezdeményezést,
 a Közösségnek a meghatározott állategészségügyi intézkedésekhez, állategészségügyi 

ellenőrző intézkedésekhez, továbbá az állatbetegségek felszámolására és monitoringjára 
irányuló programokhoz (állategészségügyi intézkedések), valamint a növény-egészségügyi 
intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulását,

 a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatást célzó intézkedéseket, és az Alap Garancia 
Részlege által finanszírozott intézkedésekre irányuló egyes értékelési tevékenységeket.

Az Orientációs Részleg finanszírozza az eddig még nem említett vidékfejlesztési 
intézkedéseket.

A két Részleg végrehajtó intézményrendszere között jelentős különbségek (4. táblázat) 
merülnek fel az 

 eltérő jogszabályi háttérből, 
 felügyeleti rendszerből, 
 pályáztatási, 
 engedélyezési, 
 helyszíni ellenőrzési,
 kifizetési és elszámolási feladatokból, 
 valamint az eltérő akkreditációs folyamatból adódóan.
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4. Táblázat: Az EMOGA Garancia és Orientációs Részlegének végrehajtási folyamatában jelentkező eltérések

EMOGA Garancia Részleg Főbb végrehajtási feladatok EMOGA Orientációs Részleg

A tagállam nemzeti forrásból 
előfinanszírozza, csak EU által történő 
finanszírozás és társfinanszírozási forma 
is.

Forrásbiztosítás
Az éves pénzügyi megállapodás 
megkötésekor előleget ad az EU, 
társfinanszírozásos forma

Egyes jogcímeknél pályáztatás, 
másoknál csak igénylés, nagyszámú 
eltérő szabályozású jogcímek 
engedélyezése

Pályáztatás, engedélyezés
Azonos szabályozási háttér, 
projektbírálat, üzleti terv értékelése

Egyes jogcímeknél előlegfizetés, 
garanciakezelés, EU nomenklatúra 
szerinti nyilvántartás, intervenció 
lebonyolítása, adósnyilvántartás, havi-
heti jelentés

Kifizetés, elszámolás
Szerződésenkénti keretnyilvántartás, 
negyedéves jelentés

Szigorú jogcímenként meghatározott 
helyszíni ellenőrzések, esetlegesen 
speciális vizsgálatok, utólagos 
vállalatellenőrzés

Ellenőrzés
Projektenként eltérő jellegű 
ellenőrzések, program-monitoring

Forrás: saját összeállítás

3.2. Intézményi közgazdaságtan 

A KAP végrehajthatósága feltételezi a jelentékeny összegű transzferek lebonyolításához 
szükséges intézmények kialakítását és hatékony működtetését. A gyakorlati megvalósítás és 
kivitelezés eredményességét segítheti az intézményi közgazdaságtan elméleti megállapításainak 
ismerete és alkalmazása. 

Az intézményi gazdaságtan képviselői az egyes politikai vagy gazdasági intézmények 
kialakulásával, működésével, az emberek közötti együttműködés szabályaival foglalkoznak. 
Vizsgálják az intézmények céljait és a gazdaság működésére tett hatásait. Az intézményi 
megközelítés keretében megmagyarázható, hogy azonos modell alapján működő gazdaságok miért 
vezetnek eltérő eredményre [Solt, 2005]. 

Az agrárpolitika intézményeinek szerepe az adott országban domináló intézményi háttértől 
függ. Egy bizonyos országban különböző gazdaságpolitikák ugyanazon intézményi környezetben 
működhetnek. Ugyanakkor több ország viszonylatában különbözhet az intézményi háttér, ami eltérő 
politikai keretfeltételeket teremt, és ugyanazt a problémát eltérő rendszerben oldja meg. Ez 
nyilvánvalóan látható olyan független államok regionális csoportosulásában, mint például a 
rendkívül nagy mértékű politikai koordinációt igénylő EU-ban [Johnson, 2001].

3.2.1. Intézmények általános definíciója – intézményi környezet – intézményi 
megállapodás

Tágabb értelemben megkülönböztetik az informális és a formális intézményeket. Az 
előbbiek alatt a magatartási szabályokat, társadalmi szokásokat, hagyományokat, az utóbbiak alatt a 
szervezeteket, magukat a gazdasági szereplőket és a jogszabályi keretet értik [Tridico, 2004].

Gatzweiler és Hagedorn (2001) szerint az intézmények egymással kapcsolatban álló 
szabályok, melyek irányítják a társadalmat, szabályozzák az egyének és a társadalmi, valamint 
ökológiai rendszerek közötti kapcsolatot, azaz a jogokat és kötelességeket, a költség-haszon 
alakulását. 
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Az intézményeket a társadalmi és ökológiai rendszerek közötti lényeges kapocsnak tekintik.
Kiépítésüket dinamikus és komplex folyamatként jellemzik, amit befolyásol a tőke, a tranzakció és 
transzformáció, a szabályok, tulajdonjogok, illetve az irányítási/kormányzási szerkezet. 

Johnson (2001) következőképpen fogalmaz: Az állami irányításhoz nélkülözhetetlen 
szabályok és eljárások olyan felismerhető politikaformáló intézményeket alakítanak ki, mint pl. a 
parlament, pártok, bürokratikus rendszerek. Az intézményi környezet magába foglalja a kormányzat 
törvényhozó testületeit, azok szabályait és hagyományait, valamint azokat a formális és informális 
mechanizmusokat, melyek a kereskedelmet irányítják. 

Davis és North (1971) a termelés, csere és disztribúció alapjait megteremtő politikai, 
szociális és jogi szabályokat tekinti intézményi környezetnek. A gazdasági egységek közötti 
megállapodásokat, melyek az egységek együttműködését vagy egymás elleni versengését irányítják,
intézményi megállapodásnak nevezik. Williamson tranzakciós költség elméletében a kormányzás 
intézményeire hivatkozik intézményi megállapodásként. 

Az intézmények jelentőségét napjainkban kiválóan szemlélteti, hogy megfelelő intézmények 
nélkül a mezőgazdaság nem képes kiváltani a társadalom által elvárt és az ökoszisztéma 
működéséhez szükséges környezeti hatást, azaz nem fenntartható. Egyre sürgetőbb az igény, hogy a 
fenntarthatóság kialakításához megfelelő agrár-környezetvédelmi intézményeket hozzanak létre. Az 
ökonómiai és ökológiai fenntarthatóság szimultán megvalósítása szükséges ahhoz, hogy az ember 
és a természet kapcsolata általában véve fenntartható maradjon. [Gatzweiler et.al., 2001]

3.2.2. Új intézményi közgazdaságtan 

Az intézményi közgazdaságtan megközelítése eltérő a régi az új, illetve a neoklasszikus 
elmélet alapján. A régi intézményi közgazdaságtan az informális intézmények súlyát hangsúlyozza. 
Képviselői kifejtik, hogy az intézmény nem feltételen hatékony társadalmi és közgazdasági 
értelemben. A tisztán neoklasszikus teória szerint az egyetlen allokációs mechanizmus a piac, az 
egyetlen intézmény a piac, és egyéb intézmények gátolják a gazdasági teljesítményt. [Tridico, 2004]

„Joskow szerint az új intézményi közgazdaságtan jelentőségét és létjogosultságát több 
tényező is alátámasztja. 

 Az intézmények jelentős hatással vannak a gazdasági teljesítményre, tehát vizsgálatuk nem 
kerülhető meg. A különböző intézményeket lehet vizsgálni elméleti és empirikus 
módszerekkel, de az elemzésnek interaktívnak kell lennie. 

 Az új intézményi közgazdaságtan interdiszciplináris jellegű és dinamikus történelmi 
szemléletű.”

Joskow professzor Williamson (1998) elemzési keretét használta fel és egészítette ki az új 
intézményi közgazdaságtani kutatások jellemzésére, amely a társadalmi elemzés négy szintjét 
különíti el (2. ábra).” [Kapás-Komáromi, 2004]

Az új intézményi közgazdaságtan szorosan kapcsolódik a neoklasszikus közgazdaságtanhoz, 
mely hangsúlyt fektet az egyéni teljesítmény maximalizálására, a marginális hatás elemzésére. 
Ugyanakkor figyelmét kiterjeszti a tranzakciós költségre, az információs hiányosságokra és a 
korlátozott racionalitásra [Libecap, 1998]. North (1990) szerint „az intézmények reprezentálják, 
hogy a különböző gazdaságok hogyan birkóznak meg a piaci zavarokkal”. Az az intézmény 
hatékony, amely minimalizálja a tranzakciós költséget. 
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2. ábra: A társadalmi elemzés williamsoni négy szintje és hatása a gazdasági teljesítményre

Megjegyzés: a folytonos nyíl erős, a szaggatott nyíl gyengébb, változó mértékű kapcsolatot jelöl
Forrás: Kapás-Komáromi, 2004; Joskow, 2003

Kieser (1995) szerint három egymást kiegészítő irányzata különíthető el: a tulajdonjogok 
elmélete, az ügynökelmélet és a tranzakciós költségek elmélete. „Két alapvető kérdése: (a) az egyes 
koordinációs problémáknál melyik intézményi megoldás jár a legalacsonyabb költséggel és a 
legnagyobb hatékonysággal? (b) a cserekapcsolatok koordinációs problémái, költségei és 
hatékonysága milyen hatással vannak az intézmények kialakítására és változására?” [Bárdos, 2004]

(Az agrárpolitikai intézkedések végrehajtását vizsgálva mindkét kérdésre válasz keresendő.)

3.2.3. Intézmény – integráció kapcsolat 

Az institucionális közgazdaságtan befolyásolja a politikai integrációt, melynek célja olyan 
politikai keret létrehozása, mely egyenlő feltételeket teremt a gazdaság integrált részeinek 
működéséhez [Molle, 2005].

A közös politikák közös intézményeket kívánnak. A centralizáció igénye a következő 
érvekkel magyarázható: a tranzakciós költség csökkentése, a méretgazdaságosság, a túlcsordulási 
hatás kihasználása, a hitelesség és a biztonság érzetének megteremtése [Molle, 2005]. Egymástól 
független államokban a nemzeti kormányok viselik a közös problémák megoldásához, illetve a közös 
célok megvalósításához szükséges kollektív cselekvés során felmerülő költségeket. E költségek 
azonban csökkenthetők nemzetközi, illetve nemzetek-feletti intézmények működtetése révén. A közös 
intézményekhez való csatlakozás során a résztvevő felek valószínűsítik, hogy költség-haszon 
mérlegük a belépés eredményeként pozitív lesz. A döntéshozásban természetesen egyéb feltételek is 
szerepet játszanak, maga a folyamat pedig a klubtaggá válás analógiája segítségével jellemezhető. 
(Klub-javaknak tekinthető például a belső piachoz való hozzáférés vagy az EMU.)

1. Beágyazottság:
szokások, etika, normák, ismeret
(100-1000 év)

2. Alapvető intézményi környezet:
tulajdonjog, politikai és jogi 
intézmények
(10-100 év)

3. Irányítási struktúrák:
szerződés, vállalat, belső 
szervezetek, hibrid formák
(1-10 év)

4. Erőforrás-allokáció:
standard mikroökonómia
ügynökelméletek
(folyamatos)

TELJESÍTMÉNY
-a „torta” méretének 
meghatározása 
-a „torta” elosztásának 
meghatározása
-szegénység visszaszorítása
-technológiai innováció
-intézményi innováció
-társadalmi és politikai 
konfliktusok mérséklése
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Az agrárpolitikában a nemzetek feletti intézmények nem mérsékelik a nemzeti intézmények 
jelentőségét, hiszen számos esetben kerül sor feladatdelegálásra (lásd. 4.4. alfejezet – 34.o). A 
közös intézmények felügyelete alá tartozó, azonos elven működtetett, decentralizált nemzeti 
intézményegységek (pl. Kifizető Ügynökségek) fontos szerepet töltenek be. A KAP végrehajtását 
elősegítő szupranacionális és nemzeti intézmények kapcsolatának vizsgálatakor felfedezhető az 
úgynevezett megbízó-megbízott (principal –agent) modell jelenléte. 

3.2.3.1. Az intézmény megbízó vagy megbízott? 

A döntéshozó, tervező és végrehajtó intézmények többszörös hierarchikus rendszert 
alkotnak. Ez a rendszer megbízókból és megbízottakból áll [Brümmer és Koester, 2003]. A 
megbízó-megbízott probléma két megállapodást kötő fél, két szerződő fél, az információhiánnyal 
szembenéző megbízó és az információval bíró megbízott stratégiai kölcsönhatását modellezi. A fő 
cél az, hogy az információt birtokló megbízott maximálisan a megbízó érdekeinek megfelelően 
cselekedjen, és annak ellenére áthidalja az információs szakadékot, hogy érdekeik olykor 
egymásnak ellentmondóak lehetnek. 

A hierarchia legfelső szintjén, megbízóként, a Bizottság áll, azaz az a döntéshozó intézmény, 
amely megfogalmazza a célokat és delegálja a tagállamok kormányainak, vagyis az megbízottaknak 
a különböző, végrehajtással és monitoringgal kapcsolatos feladatokat. A hierarchikus viszony 
azonban nem marad ennyire könnyen áttekinthető, mivel a tagállamok önmaguk is arra 
kényszerülnek, hogy a politikát hierarchikus szervezeti keretben hajtsák végre. Ily módon a rendszer 
közbenső elemei egyszerre megbízók és megbízottak. Csupán a legfelső szintű megbízó, azaz a 
Bizottság, és a legalsó szintű megbízott, azaz a gazdálkodó, helyzete stabil. Feladatok delegálása 
esetén minden esetben szükség van monitoringra, ellenőrzésre és a törvények betartatására. Minél 
kevesebb tájékoztatást kap a Bizottság a delegált feladatok végrehajtásáról, annál mélyebb szintű 
nyomon követést és ellenőrzést kell végeznie. Ezeknek a számos tényezőtől függő 
tevékenységeknek a minősége és költsége jelentősen befolyásolja az agrárpolitika kimenetét (lásd 5. 
táblázat). 

5. Táblázat: A megbízó- megbízott közötti kapcsolatra hatást gyakorló tényezők

Megbízó Megbízott 
A szabályozás intenzitása 

Ösztönzés a szabályok áthágására
Létszámhiány 
Nem kielégítő kommunikáció a Bizottságon belüli 
szolgálatok között, munkájuk nem megfelelő koordinációja  
Az előírásokat be nem tartók által végzett tevékenységek 
ellenőrzése során felmerült költségek  

A szabályok áthágásának, csűrés-csavarásának 
valószínű költségei 

A megbízó érdeke abban, hogy figyelemmel kísérje és 
betartassa a megállapodást/ végrehajtassa a szerződésben 
foglaltakat.

Szabályok áthágása esetén a felfedés valószínűsége 
A szabályok áthágásáért fizetendő büntetés 

Ragaszkodás a társadalomban elfogadott normákhoz, szokásokhoz (erkölcsökhöz) 

Forrás: Koester és Brümmer tanulmánya, 2003 alapján
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A nem kielégítő megbízó-megbízott kapcsolat, azaz az irányítás hiányosságai, és a 
megosztott irányításból fakadó problémák egyértelműen jelzik a KAP végrehajtásának problémáit.
Nehézséget jelent például a túlzott szabályozás vagy az, ha nincs elég ösztönző erő ahhoz, hogy a 
szabályozás kívánalmainak eleget tegyenek. 

A megosztott irányítás gyenge pontjai egyrészt a tagállamok, másrészt a Bizottság részéről 
mutatkoznak. A tagállamok nem kielégítően ellenőrzik a Közösség által finanszírozott 
tevékenységek hitelességét, nem előzik meg a szabálytalanságokat, nem kezelik azokat 
megfelelően, illetve hibát követnek el a szabálytalanság vagy hanyagság következtében jogtalanul 
kifizetett támogatások behajtásában. A Bizottság nem minden esetben vizsgálja meg, hogy milyen 
körülmények között kerül sor a tagállamokban a kifizetésre és az ellenőrzésre, nem ellenőrzi a 
kifizetés menetét vagy az előleg visszafizetését. 

A nem megfelelő irányításnak ára van. Ez több tranzakciós költséget, több szabálytalanság 
és csalás elkövetését jelenti a Közösség agrárkiadásainak terhére. Ezen kívül nagyobb összeget 
szükséges visszafizettetni a tagállamokkal. A kérdéses összeg kifejezetten nagy, ha figyelembe 
vesszük, hogy évente az Unió a közös költségvetés jelentős részét fordítja a közös agrárpolitikára. 

3.2.4. Tranzakciós költség 

A tranzakciós költség közgazdasági elméletével kapcsolatban több kötetnyi terjedelemben 
idézhetnénk Commens, Coase, Hayek, Baumol és azok általános megállapításait, akik ezzel a témával 
foglalkoztak a 20. században és egyre inkább ezzel foglalkoznak az 1980-as évek elejétől napjainkig. 

A Tranzakciós Költség Gazdaságtana közgazdasági, jogi és szervezetelméleteken alapulva 
interdiszciplináris jellegű. Commons (1932) és Williamson (2004) szerint „két pillére” van: a 
tranzakció, mint az elemzés alapegysége és a kormányzás, mint az „az eszköz, amellyel fenntartható a 
rend, és azáltal csökkenthető a konfliktushelyzetek kialakulása, valamint kölcsönös nyereség 
realizálható.” [Huylenbroeck és tsi., 2004]. A tranzakciós költségek széles palettájának köszönhetően a 
definíciók is különbözőek. 

A tranzakciós költség: 

 „a szerződés létrehozásának ex ante költsége, és a monitoring, ellenőrzés ex post költsége”
[Matthews, 1986], 

 „a gazdasági rendszer működtetésének költsége” [Arrow, 1969], 
 és a „fizikában jelentkező súrlódás gazdasági megfelelője” [Williamson, 1985].

A tranzakciós költségek elméletének célja az adott intézményi keretek között megvalósuló 
tranzakciók hatékonyságának vizsgálata és a gazdasági intézmények létének magyarázata. 
Alapmodelljét kiválóan szemlélteti Kieser ábrája (3. ábra) 

Agrár vonatkozásával kapcsolatban azonban a következőt írta Masten (2000): „a 
mezőgazdasági tranzakciók gazdag és nagyrészt felfedezésre váró területekkel szolgálnak a tranzakciós 
költség elmélet alkalmazásához és finomításához”. 

A tranzakciós költségek két csoportba sorolhatók: 

• nem politikafüggő tranzakciós költségek: költségek, melyek azokat a feleket terhelik, akik szabad 
akaratukból szánják magukat egy adott tranzakcióra,

• politikafüggő tranzakciós költségek: különböző politikák végrehajtásához kapcsolódó költségek/
implementációs költségek, melyek adott politikák és kifizetések tervezésével, végrehajtásával és 
kiértékelésével kapcsolatosak, valamint a gazdálkodók és szervezeteik költségei [Cahill és 
Moreddu, 2004]
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3. ábra: A tranzakciós költségek elméletének modellje

Forrás: Kieser (1995)

A politika-függő tranzakciós költségek vizsgálata egyre nagyobb jelentőséggel bíró terület. Egy 
adott politika megváltoztatása során az új típusú intézkedések végrehajtása a korábbinál több vagy 
kevesebb költséget ró az érintettekre. Ezt jól szemlélteti a KAP reformok sora. A részletesebb 
elemzések előtt azonban magyarázatra szorul, hogy miért kellett változtatni a Közös Agrárpolitikán. 

Az Európai Unió már a túltermelés megjelenésétől kezdve nagymértékben politikai 
szabályozással próbálja megoldani a problémákat. A hagyományos politikai eszközök idővel 
fokozatosan visszássá és igazságtalanná váltak elosztási funkciójukat tekintve, a támogatások többsége 
egyenes arányban állt a termelés szintjével, a megművelt szántók méretével és a tenyésztett állatok 
számával. A haszon nagy része az input-ellátóknál, a feldolgozóknál, a gazdálkodással nem foglalkozó 
földtulajdonosoknál realizálódott, azaz elsősorban a valódi célcsoporton kívül. „Továbbá a 
változásokhoz, reformokhoz mindig hozzájárult és hozzájárul a WTO kötelezettségeknek történő 
megfelelés kényszere, azaz a piacra jutás biztosításának, a belső támogatások és az export 
visszatérítések csökkentésének az igénye. (A WTO szempontjából az a kulcskérdés, hogy a 
mezőgazdasági jövedelmeket milyen mértékben választják szét a termeléstől, és milyen mértékben 
számolják fel a kereskedelem- (és piac-) torzító ártámogatási politikákat. Az úgynevezett „Zöld 
dobozos” intézkedések, mint pl. az agrár-környezetvédelmi támogatások, hatékonyan megfelelnek 
ennek a kihívásnak, mert a kifizetés feltételeként környezetvédelmi és tágabb értelemben vett társadalmi 
igényeket kell kielégíteniük.” Hare és O’Connel, 2003) A reform az ár- és jövedelempolitika 
szétválasztásában realizálódott, ami azonban többlet tranzakciós költségeket eredményezett a megnőtt 
adminisztrációs tehernek és ellenőrzési követelményeknek köszönhetően (lásd 3.1. alfejezet). 

Ezen kívül az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a mezőgazdaság 
multifunkcionális jellegére, a gazdálkodás során keletkező kapcsolt termékekre (joint product). Az 
agrárpiaci termékek előállításakor számos negatív jelenség (pl. talajerózió) és közjó (pl. biodiverzitás) 
keletkezik, (mintegy kapcsolt termékként).

Tranzakciós partner
Korlátozott racionalitás 

Opportunizmus
Kockázatsemlegesség

Tranzakció
Valamely áru vagy szolgáltatás 

tulajdonjogának átruházása 

Költség-hatékony jellemzők
Tranzakció-specifikus beruházások

Opportunizmus 
Kockázatsemlegesség 

Termelési költségek
Az intézményi struktúra költségei
A belső teljesítmény-teljesítésének 

költségei 

Intézményi keret
Klasszikus szerződés

Neoklasszikus szerződés
Relációs szerződés

Költség-hatékony intézményi 
megoldás

Az ösztönzés intenzitása
A bürokratikus szabályozás és ellenőrzés 

mértéke 
Alkalmazkodási képesség

Tranzakciós költségek 
Információs költségek 

A szerződéskötés költségei
Szabályozási és ellenőrzési költségek

?
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A nem kellő hatékonysággal allokálható externáliákkal járó árucikkek megtermelése vagy a termelést 
nem igénylő közjavak előállítása olyan helyzetet teremt, melyben a piac nem képes hatékonyan 
működni és feltétlenül szükség van politikai beavatkozásra. A társadalom bizonyos agrártermékek vagy 
szolgáltatások iránti igénye és azok biztosítása összehangolható jól célzott kormányzati politikákkal. 
Ezek a politikák lehetővé teszik a szóban forgó közjavak magánjavakként történő kezelését. A 
mezőgazdasági termékek és közjavak együttes fogyasztását kihasználva a közjavakat olyan fogyasztási 
javakra jellemző tulajdonsággal látják el, melyek elősegítik, hogy a magánjavakhoz hasonlóan 
alakulhasson piaci keresletük és kínálatuk. [Huylenbroeck és tsi., 2004].

A hagyományos politikai eszközök lecserélése és teljesen újak létrehozása azonban rendkívül 
költséges. Ennek az az oka, hogy a kevésbé célzottról a célzott eszközökre történő átállás (a szélesebb 
rétegeket érintő jövedelemtámogatás helyett alkalmazott szükségalapú rendszer, azaz az általános 
területalapú támogatás helyett a célzott csoportokat érintő tájképfenntartás támogatásának) költsége 
lényegesen magasabb. A célzott politikák nagyobb költségeit azonban mindenképp a gazdaságban 
mutatkozó összes haszonhoz szükséges viszonyítani. [Cahill és Moreddu, 2004].

3.2.4.1. Politika-függő tranzakciós költség definíciója

A politikafüggő tranzakciós költségek azok a költségek, melyek a tervezés, a végrehajtás, a 
monitoring és a politikák vagy kifizetések kiértékelése során merülnek fel, beleértve a gazdák és 
szervezeteik költségeit is (4. ábra). 

4. ábra: Politika-függő tranzakciós költségek

forrás: OECD

Tranzakciós költségek
EU, állam, régió, ellenőrző intézmény, gazdaság 

szintjén 

Kezdeti és végső költségek Implementáció során felmerült ktg Részvételi költségek

Kutatás,
információ

Tervezés

Törvénybe 
iktatás/
konszenzus 
kialakítása

Kiértékelés 

Disztribúció Monitoring/
ellenőrzés

Kedvezményezett
azonosítása

Igénylések 
feldolgozása, 
beleértve a 
szerződéskötést

Tényleges kifizetés

Jogosultság

Teljesítés és 
végrehajtás

Implementáció 
monitoringja 

Gazdák ktg-ei Gazdák 
szervezeteinek 
ktg-ei

Lobbizás,
Adminisztrációs 
segítségnyújtás

Szállítás
Forma-
nyomtat-
vány 
kitöltése,
stb.

Forrás: Heimlich, (2005)
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Az utóbbi a kormányzati szabályozásból eredő információs igények kielégítése során felmerülő 
költség, adminisztrációs teher (Ladegaard, 2005). A gazdák és különösen az önkéntes alapon működő 
intézkedésekben résztvevők a rendszer fontos részei. Adott politikai intézkedések esetében a 
gazdálkodók különböző típusú költségekkel állnak szemben (ezek egy része valós költség, a másik 
elmaradt haszon). Az intézkedések sikeressége a részvétel függvénye, ezért a részvétellel járó költségek 
nem elhanyagolhatók. Az adminisztrációs költség elhelyezését segíti az 5. ábra. 

5. ábra: Gazdálkodók költségei

Forrás: OECD, 2004b

3.2.4.2. A politika-függő tranzakciós költség minimalizálása 

Elsődleges feladatnak tekinthető a tranzakciós költségek intézkedésenkénti felmérése, majd 
azok különböző szinten történő csökkentése (Cahill és Moreddu, 2004):

1. a kiindulási helyzetben,
2. tervezés, végrehajtás, ellenőrzés szintjén,
3. intézményi szinten

1. A kiindulási helyzetben ajánlatos biztosítani az intézkedés politikai és társadalmi 
elfogadását. Ki kell aknázni a célcsoportról már rendelkezésre álló információt, és csökkenteni 
szükséges a végrehajtásban szerepet játszó szervezetek számát. Ezek lényeges feladatok, mert a 
tranzakciós költség olyan tényezőktől függ, mint a gazdaságméret, a gazdaságok különböző 
intézkedésekben történő részvétele, a szervezetek régiónkénti különbözősége és a környezeti 
hatások [Buchli és Flury, 2005], melyekről célszerű részletes információval rendelkezni. 

2. A tervezés, végrehajtás és ellenőrzés szintjén első lépésként a jogi aspektusok – a jogi 
szabályozásnak történő megfelelésből adódó költségek vizsgálata ajánlott. Az egyszerű és világos 
jogalkotás hozzájárul a hatékony végrehajtáshoz, menedzsmenthez és ellenőrzéshez, kevesebb 
alkalmat teremtve ezzel a visszaélésekre. (Ezen kívül a gyakori, folyamatos törvényi módosítások 
pótlólagos költséget okoznak, pl. az IT fejlesztésen keresztül.) Az egyszerű és világos jogalkotásnak 
vannak bizonyos formai és tartalmi követelményei.

Formai követelmények:

 hozzáférhetőség,
 a döntéshozatali eljárás átláthatósága,
 a törvények beépítése a köztudatba,
 törvénytervezetek készítése 

Gazdaságokra vonatkozó politikai intézkedés/szabályozás

Pénzügyi vonatkozású költség Teljesítéssel járó költség

Illeték
Adó
Büntetés
Adminisztrációs díj 

Tartalmi 
megfelelésből adódó 
költség 

Adminisztrációs 
teher 
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Tartalmi követelmények:

 szubszidiaritás tesztelése,
 a tervezett eszköz tartósságának és intenzitásának megbecslése,
 összefüggés kialakítása a régi és az új intézkedések között,
 költség (végrehajtás költsége, a politikával kapcsolatos holtteher veszteségek – beleértve a 

negatív externáliákat is) – haszon (kevesebb negatív vagy több pozitív externália, 
csökkentett holtteher veszteség) elemzés, - A költség-haszon elemzést azért ajánlatos 
elvégezni, hogy felmérhessük mennyire hatékony és hatásos az adott agrárpolitika. Tágabb 
kontextusban nézve feltehető a kérdés: Milyen mértékű a hatékonyság, hatásosság és a 
tranzakciós költség összekapcsolódása? (Legg, 2005),

 hatásvizsgálat, beleértve az agrár-környezetvédelmi politikák tranzakciós költségét
o ok-okozati összefüggés feltárása a politikák menedzsment – környezeti teljesítmény 

kapcsolatában
o a politikai intézkedések hatásossága (Hozzájárul-e a politika az agrár-

környezetvédelmi teljesítményhez?) és hatékonysága (A politika a lehető 
legalacsonyabb költség mellett javítja-e az agrár-környezetvédelmi politikát?) (Legg, 
2005),

 a szabályok számának csökkentése, a leglényegesebbek és legmegvalósíthatóbbak 
kiválasztása
o kereszt-megfelelőségi szabályok,
o minőségi ellenőrzés,
o a feldolgozók és a szupermarketek által előírt menedzsment és biztosítási rendszer,
o eljárási szabályok száma

A jogi háttér megfelelő biztosításán túlmenően a fő célcsoporton kívül eső, de jogosult 
csoport esetében egyszerűsített eljárásokat szükséges alkalmazni. Célszerű egyszerű 
nyomtatványokat használni, egyszerűbb ellenőrzéseket végezni, modern technológiát alkalmazni és 
a programban való részvételi feltételek gyakori változtatását elkerülni. Hasznos lehet a szervezetek, 
régiók, országok gyakorlati tapasztalatcseréje3. Ezen kívül érdemes megkeresni a célcsoport 
szűkítése és a költségek közötti egyensúlyt, illetve „cserearányt”. Ez utóbbi pont legalább olyan 
fontos, mint a jogi aspektus és annak költségei. A ’cserearánytól’ függ a hatékonyság, a 
pontosabban megfogalmazott, szűkített cél jónak tűnhet, de olyan többletköltséget okozhat, ami 
meghaladja a határhasznot [Romstad, 1998]. A célcsoportok pontosabb lehatárolása esetén annak 
határhaszna valószínűleg csökken és a határ tranzakciós költség várhatóan nő. 

Tegyük fel, hogy adott országban van egy különleges tájegység, míg egy másik országban 
több ugyanilyen jellemzőkkel bíró tájegység van. Az első ország döntéshozóinak preferenciája 
olyan közömbösségi görbékkel jellemezhető, melyek hasonlítanak a 6. ábra β1 és β2 közömbösségi 
görbéihez. A második országban α1 és α2 görbék rajzolhatók fel. 

                                                
3 Példa: Az EU egyes tagállamaiban napjainkban alkalmazott agrár-környezetvédelmi intézkedések menedzsmentje 
tekintetében a következő tapasztalatok elősegíthetik, hogy más országokban ne kövessék el ugyanazokat a hibákat:
 a célterületek szerint elkülönülő intézkedések, a kis célterületeken belül alkalmazott természetvédelmi 

intézkedések adminisztrációs nehézséget okoznak (Németország),
 az adatfeldolgozó rendszerek ne kifizetési eszközök legyenek, hanem elsősorban a fizikai és pénzügyi

információ valós alapját képezzék,
 a végrehajtás decentralizációja túlzott mértékű (Franciaország),
 a monitoring szükségleteket nem kellő pontossággal határozták meg (Flandria),
 a programok integráltabb megközelítésére lenne szükség (Flandria),
 az intézményi feltételek folyamatosan változnak (Flandria),
 nincsenek átfogó menedzsment eszközök,
 a programok/ intézkedések értékelési módjának elsajátítása a kiértékelés során zajlik ‘learning by doing stage’) 

(Olaszország),
 a különböző intézkedések megnehezítik az egyes intézkedések szintjén történő értékelést (pl. Németország)
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Ez azzal magyarázható, hogy az első esetében a célzottabb politikát részesítik előnyben (B) a 
kevésbé célzotthoz (A) képest: azaz a döntéshozók hajlandók többet fizetni (B) annak érdekében, 
hogy megőrizzék a szóban forgó tájegységet. A második esetben ez nem szükséges, hiszen nem 
egyedi tájegységről van szó.

6. ábra: Költségek és célzottság közötti cserearány

Megjegyzés: Amennyiben α típusú közömbösségi görbe rajzolható fel (A) típusú politikáról van szó, β esetében (B) 
típusú politikát folytat az adott ország.
Forrás: Romstad, 1999

Természetesen különbözőképpen szükséges megközelíteni a mezőgazdaságban előállított 
közjavakat és magánjavakat. A közvetlenül a közjavak előállítására irányuló politikai intézkedések 
tranzakciós költségei várhatóan magasak. (A magánjavakhoz/inputokhoz társított kifizetések 
esetében a tranzakciós költség a kifizetések néhány tized százaléka. Amennyiben a kifizetések 
könnyen észlelhető, kereskedelmi forgalomba nem kerülő javakra/inputokra (helyettesítők) 
vonatkoznak, a tranzakciós költség a kifizetés néhány százaléka. Ha a támogatás közvetlenül a 
közjavakra vonatkozik, a tranzakciós költség a támogatás néhány vagy akár több 10 százaléka.) A 
közjavak és a magánjavak együttes előállítása esetében kevésbé költséges, ha a közjavak nagyobb 
mértékű kibocsátását a magánjavak támogatása révén ösztönzik [Vatn, 2005].

3. Intézményi szinten a következő követelmények teljesítése szükséges. Minden egyes 
intézményben minden egyes személy közös és személyre szabott eszközökkel ösztönözhető a 
költségek minimalizálására. A megfelelő eszköz kiválasztásában sokat segíthet, ha a politikai 
tervezés és a végrehajtás szoros kapcsolatban áll egymással. A végrehajtást érdemes a politika 
alakítása során a folyamat részeként kezelni. A politikai körforgásban (7. ábra) fontos szerepet kap 
a Kifizető Ügynökség. A Kifizető Ügynökség végzi a KAP napi menedzsmentjét, általános és 
egyedi ösztönző eszközök segítségével csökkenti a költségeket, értékeli a KAP-ot és hozzájárul 
továbbfejlesztéséhez. Ezen kívül elsőként szembesül a végrehajtási nehézségekkel. A különböző 
KÜ-eknek hasznos lehet, ha konzultálnak egymással és összehasonlítják az általuk megbecsült 
költségeket. A politika-függő tranzakciós költség bizonyos lépések elvégzésével becsülhető meg. 
Meghatározzák, hogy mely politika-függő tranzakciós költség számszerűsítendő, azonosítják az 
egyes feladatokat, megadják a tranzakciók számát, és hogy ki végzi a feladatokat, majd minden 
egyes tevékenységhez hozzárendelik a költségeket: (eltelt idő * létszám * munkaerő- /rezsi-
költség). Valamennyi lépés valamennyi szinten - EU, tagállamok, régiók, ellenőrző szervek, 
gazdaságok szintjén - elvégzendő [Moreddu, 2005]. Ez a feladat transzparens adatok és közös 
metodológia hiányában időnként meglehetősen nehéz.

Célzottság

Költség

α1
α2

A

B

β1

β2
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7. ábra: A politika körforgása

Politikai A  politika 
nyomás megfogalma zása

Problé ma Ins trukció 
megoldás a végrehajtáshoz

Hatás Végrehajtás
a problé mára

       Ellenőrzés  

A pr oblé mamegol dás  
politikai ter ve

Politikai pr ogram

A dminisztrációs  
forr ások

Ki bocs átás  – az  
adminisztráció 

termékei

Problé ma

Ere dmé ny – a célok  
meg valósulása

A politika 
alanyára te tt 

hatás

Forrás: Badertscher (2004)

3.2.4.3. A politika-függő tranzakciós költségek számszerűsítése

A politika-függő tranzakciós költséggel kapcsolatban egyes esetekben nem küszöbölhető ki 
a problémák megjelenése. Bizonyos intézkedések önmagukban igen költségesek. A politika gyakori 
változtatása és a végrehajtás idő-szűke még inkább megnöveli a kiadásokat, melyek minden esetben 
a kezdeti fázisban a legjelentősebbek. Mint már említettem a transzparens adatok és a közös 
metodológia hiányának és a tranzakciós költségek összetettségének köszönhetően nehéz 
általánosítani és meghatározni a politika-függő tranzakciós költség mértékét, azaz nehéz 
megmondani, hogy mekkora a kiadás az egyes közigazgatási szinteken illetve az egyes gazdák 
esetében. Egyes részinformációk azonban hasznos viszonyítási alapul szolgálhatnak. 

Holland adatok alapján az EMOGA kiadások százalékában megadott implementációs 
költségek aránya 1990 és 2003 között jelentékenyen emelkedett (6. táblázat). Valószínűleg ugyanez 
a helyzet a többi tagállamban is, hiszen többé-kevésbé ugyanazokat az intézkedéseket alkalmazzák. 

6. Táblázat: EMOGA-kifizetések arányában mért implementációs költség–Hollandia (%)

Intézkedések 1990 1995 2000 2003 2009 (előzetes)
Közös piaci szervezetekre 
vonatkozó és mezőgazdasági 
árakkal kapcsolatos
Közvetlen támogatásra vonatkozó
Vidékfejlesztésre vonatkozó 
Összátlag 1,1 2,3 4,0

4,9
6,6
3,9
5,2

10,0
4,4
4,5
6,3

Forrás: de Groot (2005)

Az EU közös költségvetése bizonyos bepillantást ad a közösségi szintű kiadásokba (9. melléklet).
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Ez csupán a szükséges információ egy része, melyet kiegészíthetnek a különböző 
tagállamokban és EU-n kívüli országokban készített tanulmányok összehasonlításából eredő 
következtetések. Első pillantásra látható a 7. táblázatból, hogy nagy különbségek vannak az alábbi 
három ország között. 

7. Táblázat: Terület alapú támogatások adminisztrációs költsége az összköltség százalékában (1997-99)

Tagállam %
Anglia 1,0
Hollandia 6,8
Svédország 2,7

Forrás: Einarsson (2005)

A megadott adatok átlagadatok és csupán a terület alapú támogatásokra vonatkoznak, ezért 
lényeges a következő táblázatban (8. táblázat) felsorolt különböző intézkedésekhez kapcsolódó 
tranzakciós költségek számbavétele. Az adatok különböző évekre vonatkoznak, így az 
összehasonlításra nem igazán nyílik mód. A nagymértékű eltérések viszont láthatóak. Az agrár-
környezetvédelmi intézkedések, azaz a közjavak előállításával kapcsolatos intézkedések tranzakciós 
költsége magasabb. Látható, hogy az eltérő mértékű politika-függő tranzakciós költségek függnek 
az intézkedések típusától és a régiótól, ahol azok alkalmazásra kerülnek, mint pl. Svájc Grisons és 
Zürich kantonainak esetében. 

Az agrár-környezetvédelmi intézkedések politika-függő tranzakciós költsége nagyobb egyéb 
intézkedésekhez viszonyítva. Ezért ezeket érdemes jobban szemügyre venni. Minél célzottabb az 
adott intézkedés, azaz minél nagyobb az információszükséglet, annál szorosabb a gazdálkodók és a 
kormányzati szervek közötti kapcsolat. A kifizetett támogatás és a gazdálkodó 
információszolgáltatási és rendeletbetartási kötelezettsége közötti szoros kapcsolat magasabb 
implementációs költséggel/adminisztrációs teherrel jár. Ez a helyzet számos agrár 
környezetvédelmi intézkedés esetében, néhány kivételtől eltekintve. Ez az általánosan/széleskörben 
alkalmazott és a célzott agrár-környezetvédelmi intézkedések széles palettájával magyarázható. 

Az intézkedések közé tartoznak: környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító költségvetési 
kifizetések; a támogatások feltételéül szabott kereszt-megfelelőségi eljárások; szennyezéssel járó 
tevékenység esetén adóztatás/díjszabás; lokális szennyezést korlátozó rendeletek (pl. 
trágyakibocsátás és trágyakiszórás mennyiségének és a trágyakiszórás módjának ellenőrzése); 
kutatás, fejlesztés és oktatás finanszírozása, önkéntes csoportok anyagi megsegítése, adott területek 
kijelölése sajátos mezőgazdasági gyakorlat céljából (Jones, 2005:1). A tavaszi művelés során 
kivetett adók (trágyaadó) és az agrár-környezetvédelmi támogatás összehasonlításakor 
megállapítható, hogy mind az adónak, mind a támogatásnak van bizonyos előnye. Az előbbi nem ró 
adminisztrációs jellegű korlátozásokat a gazdálkodói tevékenységre. Az utóbbi viszont lehetővé 
teszi, hogy az intézkedés azokra a területekre/növényekre vonatkozzon, melyeknél a talaj magas 
nitráttartalma gondot okoz [Norell és Sjödhal 2004].

Annak ellenére, hogy a tranzakciós költség szerepe nagyon lényeges, nem szabad 
elfelejtkezni arról, hogy a tranzakciós költség, azon belül a politika-függő tranzakciós költség az 
összköltségnek csupán egy része. Általános/széleskörű intézkedések alkalmazásával az összes 
gazdaság egyenlő támogatásban részesül függetlenül saját igényétől és kapacitásától. Ebből 
adódóan az összköltség tagállami illetve EU-szinten magasabb ahhoz képest, ha csupán a valóban 
rászorulók kapnak támogatást. Vegyük például a svéd legelő támogatást. A következő tényezők 
tekintetében a legeltetett állatok támogatása bizonyítottan jóval hatékonyabb, mint pl. az 
állatprémium.
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Az említett tényezők: az a relatív terület, ahol ammónia kibocsátására kerül sor, illetve ahol magas a 
nitrát-tartalom, valamint a költségvetési kiadás viszonylatában kifejezett relatív terület. Ez azzal 
magyarázható, hogy az állatprémiumra minden egyed jogosul függetlenül attól, hogy legel-e vagy 
sem. 

Általánosítva elmondható, hogy a nagyobb tranzakciós költséggel járó célzott politikai intézkedések 
jóval hatékonyabbak lehetnek, miközben nem feltétlenül növelik az összköltséget. [Norell és Sjödhal 
2004]

8. Táblázat: Különböző intézkedések tranzakciós költségei 

Tagállam Politikai intézkedés
Adminisztrációs költség a gazdáknak 

fizetett támogatás százalékában 1 

(1996,*-1997)

Svédország

A vidéki táj megőrzése 
A biodiverzitás megőrzése
A kulturális öröksége megőrzése 
Terület alapú támogatás*
Állatprémium* 

8,3
13,5
16,5

2,7
4,1

Politikai intézkedés
Tranzakciós költség (folyó költség) a 

támogatások/adók százalékában 2 (2000)

Norvégia

Terület alapú támogatás*
Állatprémium 
Tejár támogatás 
Műtrágyára kivetett környezetvédelmi adó
Csökkentett művelésért járó támogatás
Speciális tájprojektek támogatása
Rovarirtó-szerre kivetett környezetvédelmi adó
Organikus gazdálkodás esetén terület alapú támogatás
Organikus gazdálkodásra történő átállás támogatása
Házi készítésű tejtermékek ártámogatása
Szarvasmarha fajtamegőrző támogatás 

0,9
2,1
0,2
0,1
5,9

46,6
1,1
19,

29,3
12,3
66,3

Tranzakciós költség a kifizetés 
százalékában (2003)3

Politikai intézkedés
Grisons kanton Zürich kanton

Svájc 

Terület alapú támogatás
Legelő állattartás támogatása
Nehéz körülmények között tartott állatok támogatása
Meredek lejtőn folyó gazdálkodás támogatása
Ökológiai kompenzációért járó támogatás
Extenzív gabona- és repcetermesztés támogatása
Organikus növénytermesztés támogatása
Állattartó épületek támogatása
Az állatok szabadban történő rendszeres 
megmozgatásáért járó támogatás
Összes

0,63
1,21
0,94
2,52
6,75

16,57
9,74
8,32
5,02

1,80

0,99
2,69
3,15
6,82
7,55

14,17
9,69

11,53
7,11

2,80

Forrás: 1 Eklund – csak a közköltségeket vette figyelembe (1999), 2 Vatn, (2005), 3 Buchli és Flury (2005)
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A fő cél4 olyan általános/széleskörű és célzott intézkedésekből álló agrár-környezetvédelmi 
intézkedéscsomag összeállítása, mely a lehető legalacsonyabb tranzakciós költség mellett elégíti ki 
a gazdasági és környezeti igényeket.

 Első lépés a problémák megfelelő azonosítása, azaz a társadalom környezeti igényeinek 
felmérése és annak megállapítása, hogy a gazdálkodók milyen mértékben kívánják 
megoldani a problémát. 

 Második lépésben választ keresünk néhány kérdésre:
o Szükség van-e anyagi ösztönző erőre? 
o Milyen politika ösztönzi a gazdálkodókat, az általános vagy a célzott?
o Milyen mértékű legyen az anyagi ösztönzés? 

Válaszadás során számos tényező figyelembevétele szükséges: a javak sajátosságának mértéke (a 
javak minőségének különbözősége), hasonló tranzakciók gyakorisága – méretgazdaságosság, 
valamint az információ költsége és elérhetősége. 

                                                
4 Az OECD számára különböző országokban, 2004-ben készített értékelések eredményei segítenek eldönteni, hogy az 
adott országokban sikerült-e elérni a fő célt. Megítélhetővé válik, hogy a kiválasztott intézkedések megfelelően 
működnek-e, és megtalálhatók az esetleges gyenge pontok. 
Németország: Az agrár-környezetvédelmi intézkedésekben résztvevő gazdaságokban sok esetben egyértelmű javulás 
észlelhető a földhasználat intenzitását illetően, valamint jelentős pozitív jövedelemhatás mutatható ki. (Osterburg, 2004)
Olaszország: Egyes esetekben túlfizetés jelentkezik azokon a területeken, ahol az intézkedések nem kellő mértékű 
erőfeszítést igényelnek a gazdálkodóktól. Jövedelmezőbb területeken viszont alultámogatottság látható. Nem igazán 
jellemző az egyes különleges környezeti adottságokkal rendelkező területekre szabott intézkedések alkalmazása. 
Ugyanakkor bizonyos régiókban prioritást élveznek egyes direktívák, mint pl. madár élőhelyre vonatkozó vagy nitrát-
direktíva. (Zezza, 2004)
Svédország: A célzott intézkedések számottevően hatékonyabbak az okozott pozitív (pl. legelőterület mérete) és negatív 
(pl. ammónia-kibocsátás) hatások arányát tekintve. A célzott, nitrát-érzékeny területeken alkalmazott sajátos művelési 
technikákra irányuló támogatások kifejezetten költség-hatékonynak bizonyultak. (Norell, Sjödahl, 2004)
Franciaország: Úgy tűnik, hogy az intézkedések működnek, de az adatok valamelyest a várt alatt voltak a szerződést 
kötött gazdálkodók számát tekintve, és jóval meghaladták az előirányzott értékeket a hasznosított szántóföldi terület 
méretét illetően. (Bachet, 2004) 
Flandria: Nem kellő körültekintéssel határoztak meg bizonyos célokat. (Carels, Gijseghem, 2004)
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4. A KAP VÉGREHAJTÁSA – A FINANSZÍROZÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE, 
MŰKÖDÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA

A Közös Agrárpolitika EU szinten történő kialakítása és céljainak megfelelő megválasztása 
igen fontos tényező. A politika sikerét azonban a végrehajtás minősége is befolyásolja. A Tanács -
vagy döntési hatáskör átruházása esetén - a Bizottság határozatainak végrehajtása a nemzeti 
szervezetek (mezőgazdasági minisztériumuk, szakintézmények, intervenciós ügynökségek, 
vámszervek stb.) feladata. A Bizottság - függetlenül attól, hogy Tanácsi rendelet, vagy a Bizottság 
keretén belül működő menedzsment bizottsági vagy szabályozási bizottsági eljárás keretében 
kialakított szabályozásról van szó - folyamatosan ellenőrzi és monitorizálja a jelentős 
költségvonzattal járó tevékenységeket. Az összetett és óriási adminisztrációs igényekkel járó 
igazgatási folyamatok során számos probléma merülhet fel. A legjelentősebb a finanszírozást 
bonyolító intézményrendszerrel kapcsolatos. A KAP-kifizetéseket alapvetően a tagállamokban 
működő Kifizető Ügynökségek bonyolítják. Ezek szerepe és a velük együttműködő (pl. Igazoló 
Szerv) intézmények feladata, Bizottsághoz fűződő kapcsolata igen lényeges.

4.1. A finanszírozást végrehajtó tagállami intézményrendszer

Az EMOGA Orientációs és Garancia Részlegének kifizetéseit eltérő, a közösségi 
szabályozási irányelveknek és a nemzeti sajátosságoknak megfelelő intézményi keretek között 
bonyolítják. A disszertációnak nem célja az intézményi keret teljeskörű bemutatása. Ezért az egyes 
elemek – az Orientációs és Garancia Részleg intézményi elemeinek felsorolását követően a 
támogatások lényeges hányadát kitevő Garancia kifizetésekért felelős rendszer kulcselemére, a 
Kifizető Ügynökségre összpontosítok, melynek részletes bemutatására a 4.2. fejezetben kerül sor. 

Az EMOGA Orientációs Részleg és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, azaz a 
Strukturális Alapok hatékony kezeléséhez szükséges intézményi rendszer a következő elemekből 
épül fel: Irányító Hatóság, Kifizető Hatóság, Monitoring Bizottság, feladatdelegálás esetén 
Közreműködő Szervezet. Megemlítendő továbbá a támogatási alapok (valamennyi Strukturális Alap 
és a Kohéziós Alap) felhasználásának koordinációjában kulcsszerepet játszó Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal (NFH). Az NFH feladata az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez 
szükséges hosszú és középtávú fejlesztési tervek elkészítése, e támogatások felhasználásához 
szükséges tevékenység végzése és más kormányzati szervek ilyen jellegű tevékenységének 
koordinálása (NFH, 2005). (részletesen lásd 10. melléklet)

Irányító Hatóság (IH): 

Osztatlan és teljeskörű felelősséggel tartozik az Operatív Program végrehajtásáért. 
(Magyarországon az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) IH-ja az FVM 
Integrációs Főcsoportfőnökségén belül található.) Munkáját segíti a Menedzsment Bizottság, 
melynek célja a hatékony koordináció megvalósítása. Az IH delegálhat bizonyos ellenőrzési és 
végrehajtási feladatokat (pl. pályázati felhívások elkészítését, szerződéskötést, az intézkedés 
végrehajtásához kapcsolódó adatok elektronikus információs rendszerbe történő bevitelét) a 
Közreműködő Szervezet (KSZ) számára. (11. melléklet) 

Közreműködő Szervezet: 

Az IH és a KSZ intézményes-szakmai felkészültségét előre rögzített, objektív 
szempontrendszer alapján kialakított akkreditációs rendszer keretében vizsgálják. A 
feladatdelegálás előfeltétele a szükséges erőforrások és szervezeti feltételek megléte. A KSZ-nek 
biztosítania szükséges a nemzeti és közösségi források szabályszerű felhasználását, valamint a 
megfelelő menedzsment és ellenőrzési rendszerek kialakítását és működtetését. Hazánkban a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tölti be ezt a szerepet. 
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Monitoring Bizottság: 

Felelős a program megvalósításának minőségéért és eredményességéért.

Kifizető Hatóság: 

Összeállítja az igazolt költségkimutatásokkal alátámasztott fizetési kérelmeket, benyújtja 
azokat a Bizottságnak és fogadja a Bizottságtól érkező kifizetéseket. Meggyőződik arról, hogy az 
IH számviteli, kifizetési és belső ellenőrzési eljárásai biztosítják az alkalmazandó szabályok 
betartását. Magyarországon a Strukturális és Kohéziós Alapok Kifizető Hatóságaként a Kormány a 
Pénzügyminisztériumot jelölte ki. (11. melléklet)

A Garancia Részleg keretein belül működik az Igazoló Szerv és az Illetékes Hatóság is. 

Igazoló Szerv: 

A Kifizető Ügynökségek számláinak valódiságát, teljességét és pontosságát valamint belső 
ellenőrzésének kielégítő működését igazolni szükséges. Az igazolást az eljárási gyakorlat és a 
tranzakciók mintavételezésen alapuló vizsgálatát követően a KÜ-től függetlenül működő Igazoló 
Szervek (magáncégek vagy köztestületek) végzik, Magyarországon az Állami Számvevőszék. Az 
igazolási folyamat során (melyhez a Bizottság útmutatót adott ki 1997 júliusában) eleget kell tenni a 
Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által meghatározott Nemzetközi Ellenőrzési 
Sztenderdnek. A fő cél az, hogy 95%-os biztonsággal állíthassa az Igazoló Testület azt, hogy a 
számlák helyesek. Ez a biztonsági szint elérhető a belső ellenőrzési rendszer átvizsgálásával és a 
mintavétellel kiválasztott tranzakciók ellenőrzésével [Európai Számvevőszék, 2001]. Ezen kívül 
lényeges új feladatként jelenik meg, hogy a 2008-as költségvetési évtől kezdődően nyilatkozni 
szükséges arról, hogy a KÜ milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaz az információs rendszerek 
tekintetében. A nyilatkozatnak az adott költségvetési évben alkalmazott, választott nemzetközileg 
elfogadott biztonsági szabványokon kell alapulnia. (E szabványok a következők: International 
Standards Organizations 17799/British Standard 7799: Code of practice for Information Security 
Management (BS ISO/IEC 17799); Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT 
Grundschutzhandbuch/IT Baseline Protection Manual (BSI); Information Systems Audit and 
Control Foundation: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT)).

Illetékes Hatóság: 

Akkreditációt5 (12. melléklet) kiadó és visszavonó, valamint a szükséges kiigazítások 
időtartamát meghatározó hatóság. A Kifizető Ügynökség akkreditációja előtt (melynek feltételeit a 
tagállam határozza meg) meggyőződik arról, hogy az érintett szervezet igazgatási és számviteli 
szabályai biztosítják-e a szükséges garanciákat. Az akkreditációról szóló határozathozatalt
megelőzően többek között megvizsgálják azon feltételeket, amelyeket a Közösség kifizetett 
előlegekkel, megszerzett biztosítékokkal, intervenciós készletekkel és beszedendő összegekkel 
kapcsolatos érdekeinek védelméért alakítottak ki. A vizsgálat főként a kifizetések teljesítésére, a 
kincstár védelmére, a számítógépes rendszerek biztonságára, a könyvelési adatok vezetésére, a 
feladatok megosztására, valamint a külső és belső ellenőrzések megfelelő működését biztosító 
rendelkezésekre tér ki. Az illetékes hatóság megbízására az előakkreditációs és az akkreditációs 
vizsgálatot külső szerv, pl. nemzetközi audit cég, vagy a nemzeti számvevőszék is végezheti. 

                                                
5 Az akkreditációhoz teljesítendő feltételek a következő területeket érintik: tiszta jogi háttér megteremtése, végrehajtási 
folyamat megszervezése, technikai ellenőrző szolgálat, feladatdelegálás, kifizetés és elszámolás, szervezeti felépítés, 
humán erőforrás gazdálkodás, informatikai támogatás, adatbiztonság, belső ellenőrzés, külső audit – utólagos 
vállalatellenőrzés [Rieger - Török, 2002]
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4.2. Kifizető Ügynökségek

A Kifizető Ügynökség (KÜ) a tagállamok által a kiadások kifizetésére akkreditált hatóság, 
szerv. Rendeletben6 fogalmazódik meg, hogy mely feltételeknek kell eleget tennie a sikeres (nem 
átruházható) akkreditáció érdekében, annak pontosítására azonban nem kerül sor, hogy milyen formát 
célszerű öltenie. 

„Az EU adminisztráció intézményrendszerében két szempontból tölt be központi szerepet: 

 Egyrészt az agrártámogatások pénzügyi ellenőrzési rendszerében a legalsó szintet jelenti. A 
pénzügyi ellenőrzési rendszert tekintve az EU a főbb elkülönítendő hatósági feladatokat előírja, 
de azok megvalósítása nagyban múlik az adott ország nemzeti pénzügyi ellenőrzési rendszerén.

 Másrészt a kifizető ügynökség az EMOGA támogatási és egyéb intézkedéseinek korrekt 
végrehajtásában érintett összes nemzeti szervezet között egyedüli felelős a pénzügyi 
elszámolásokért. E fontos feladatok ellátásával jelentős közvetítő funkciót lát el az EU Bizottság 
és a tagállam között. Ez azt jelenti, hogy egy tagállamban az agrárigazgatás legfontosabb 
végrehajtó szerve.” [Rieger, 2002]

Számuk tagországonként (évről évre) változó, lehet egy vagy jóval tíz7 felett. 1998-ban 91, 
2000-ben 86, 2005-ben 94 nemzeti és/vagy regionális KÜ működését hagyták jóvá. 

Adott termékekre specializálódnak (pl. Franciaországban, Hollandiában) vagy földrajzi alapon 
szerveződnek (pl. Németországban, Spanyolországban, Ausztriában). Elegendő garanciát nyújtanak 
ahhoz, hogy:

 a támogatás engedélyezése előtt az igény elfogadhatóságát és a közösségi szabályok betartását 
ellenőrizzék,

 a teljesített kifizetések könyvelése szabályszerűen és teljeskörűen történjen,
 a szükséges dokumentumok benyújtására adott határidőn belül és megfelelő formában kerüljön sor.

Az új rendelet ezt kiegészíti azzal, hogy a KÜ-nek lehetővé kell tennie a dokumentumokhoz történő 
hozzáférést és biztosítania szükséges, hogy azokat olyan formában őrizzék meg, mely garantálja 
teljességüket, érvényességüket és időben történő olvashatóságukat (ez vonatkozik az elektronikus 
formában tárolt dokumentumokra is). 

Az akkreditált KÜ-ek számát a szükséges minimumra kell korlátozni. Amennyiben több 
működik egy tagállamban ’koordináló szervre’ van szükség, melynek az a feladata, hogy az 
összegyűjtött információt továbbítsa a Bizottságnak. A jövőre vonatkozó új kiegészítés alapján a 
’koordináló szervet’ külön eljárás keretében szükséges akkreditálni.

A KÜ alapfeladatai:

 engedélyezés, 
 kifizetés,
 kifizetések, illetékek elszámolása, nyilvántartása,
 ellenőrzés,
 beszámolók, jelentések készítése,
 horizontális feladatok

Azok a feladatok, melyek közvetlenül a kifizetéssel kapcsolatosak (jóváhagyás, elszámolás, 
utalványozás) kizárólag az akkreditált kifizető ügynökségek által végezhetők. Egyes 
piacszabályozáshoz kapcsolódó végrehajtási, illetve speciális szakmai ismeretet vagy technikai 
hátteret igénylő feladatok, részfeladatok viszont delegálhatók. Ez esetben az intézmények 

                                                
6 A Tanács 1258/99/EGK rendelete a Közös Agrárpolitika finanszírozásáról
7 pl. 1 KÜ - Görögország, 10 feletti számú KÜ – Spanyolország, Franciaország
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együttesen olyan bonyolult rendszert képezhetnek, melyben számos ponton felmerülhet a 
hibaelkövetés lehetősége. 

Ebből adódóan a KAP kiadások kifizetésére akkreditált hatóságok alapvető feladatai közé 
sorolt ellenőrzésnek különös jelentőséget kell tulajdonítani. Lényegi kérdés, hogy a támogatások 
igénylésével kezdődő és a kedvezményezettek számára történő kifizetéssel befejeződő folyamatból 
kiszűrjék a hanyagságból elkövetett szabálytalanságokat, szándékos csalásokat, majd szükség 
esetén megfelelően szankcionálják azokat. 

4.3. Kifizető Ügynökségek újonnan csatlakozott tagállamokban

Az új tagállamok közül 8 (Málta és Ciprus kivételével) részt vett a SAPARD programban és 
úgy döntött, hogy a SAPARD Hivatalra alapozva alakítja ki Kifizető Ügynökségét. Lengyelország 
Kifizető Ügynöksége a Mezőgazdaságot Átstrukturáló és Modernizáló Hivatal (Agency for 
Restructuring and Modernization of Agriculture - ARMA). Észtországban Mezőgazdasági 
Regisztrációs és Információs Testület működik (Agricultural Register’s and Information Board -
ARIB). Szlovéniában a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági Piacok és Vidékfejlesztési Hivatalát 
(Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development - AAMRD) 
hozták létre. Csehországban az Állami Intervenciós Alap (State Agriculture Intervention Fund –
SAIF) és az Agrár Kifizető Ügynökség (Agrarian Paying Agency – APA) olvadt egybe. 
Magyarország Kifizető Ügynökségévé a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
(Agricultural and Rural Development Agency - ARDA) vált. Lettországban a Vidékfejlesztési 
Támogatások Szolgálata (Rural Support Service) kapott ideiglenes akkreditációt. 

2003-ban és 2004-ben a Bizottság Agrár Főigazgatósága (DG AGRI) jelentős 
erőforrásokkal, többek között helyszíni tanácsadással, személyes találkozók és kiterjedt levelezések 
révén igyekezett képet kapni az EMOGA Garancia kiadások kifizetésére szakosodott Kifizető 
Ügynökségek kiépítésének aktuális állapotáról. 

2003 novemberében, hat hónappal a csatlakozás előtt a Bizottság átfogó monitoring 
jelentésben állapította meg, hogy Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon komoly 
gondok vannak a kifizető ügynökség létrehozásában, és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszer (IIER) kiépítésében. Szlovákiában jelentős hiányosságok merültek fel a KÜ 
eljárásrendjének, a feladatdelegálás, az IT rendszer területén, és az IIER-re vonatkozóan számottevő 
késedelem mutatkozott technikai és szervezet-felépítési feladatokban. Lengyelországban 
felgyorsításra szorultak a pénzügyi menedzsment kialakítására és a könyvelőprogramok 
alkalmazására irányuló előkészületek. Mivel nagyszámú új munkaerő felvételére is sor került, azok 
időben történő kiképzése nehézséget támasztott. A gondot elsősorban az IIER IT rendszerével 
kapcsolatos alkalmazások betanítása jelentette. E tények alapján a Bizottság kilátásba helyezte, 
hogy amennyiben ezek az országok nem tesznek azonnali határozott intézkedéseket, ezeken a 
területeken nem lesznek képesek a közösségi joganyag alkalmazására a csatlakozás időpontjában. 
Lettország, Észtország, Litvánia és Csehország esetében kedvezőbb eredmény született. Az akkori 
felkészültségi állapot alapján a bírálat kimondta, hogy részben megfelelnek a követelményeknek, és 
részben teljesítik kötelezettség-vállalásukat, számos feladatuk van azonban az IT rendszer és egyes 
esetekben a struktúra kialakítás terén. (CEC, 2003a-g) (elemzés a 7.1. alfejezetben)

2004 folyamán is fény derült különböző elmaradásokra, ezért az intézmények többsége (a 
magyar is) ideiglenes akkreditációt kapott, és a további kiépítés folyamatát 2005-ben gondosan 
végzett monitoring alá vetették. 
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Jelenleg információhiány miatt három8 KÜ bemutatására, majd a 3.2.4. fejezetben a magyar 
MVH részletes ismertetésére kerül sor. 

Lengyelország 

A Lengyel Agrárpiaci Hivatal, az AMA, 2004 májusában szerezte meg az ideiglenes 
akkreditációt, melynek központjában az intervenció, a külkereskedelem adminisztrációja, és a 
termelési kvóták kezelése állt. A szervezetileg és funkcionálisan független ellenőrzési részleg az ún. 
Technikai Szolgálat (TSZ) 16 területi irodáján keresztül végzi az ellenőrzések túlnyomó többségét 
(93%), a Központ a feladatok monitoringját látja el.

Egyéb ellenőrzéseket (az ellenőrzések 7%-át) az Agrárélelmiszerek Minőségügyi 
Felügyelősége és a Vámügyi Hatóság is végez. A delegálás szabályairól az AMA alapító rendelete 
intézkedik, melynek alapján a következő jogi relációk érvényesülnek: 

 megállapodás a kifizető ügynökség és a delegált szerv között,
 szerződés, amely meghatározza a delegált szerv feladatait,
 jóváhagyott eljárásrendek és technikai utasítások,
 a nemzeti és a nemzetközi jog előírásai,
 nemzeti és nemzetközi szabványok.

Az AMA delegálja: 

 A laboratóriumi vizsgálatokat (tej, cukor, növényi termékek, élelmiszersegély: 
mindösszesen 155 tesztvizsgálat 3 jogcím keretében),

 és az ellenőrzési feladatokat a “Cukor-adó” jogcím keretében (24 helyszíni vizsgálat). 

A külső szervek szigorúan szabályozott keretek között végzik munkájukat:

 a munka az AMA által kiadott ellenőrzési rendelkezés szerint folyik,
 az ellenőrzési feladatok ellenőrzési jelentéssel zárulnak,
 a delegált feladatot ellátó szervek havi jelentést készítenek az AMA számára,
 éves riportot készít a szerv az AMA számára,
 bármilyen csalás vagy visszaélés gyanúja esetén egy speciális jelentést kell készíteni.

A delegált szervvel kötött megállapodás tartalmazza a megbízási díjat is.  

Az együttműködést javítandó céllal, a kifizető ügynökség és a delegált feladatot végrehajtó 
szervezet képviselői legalább félévente személyes megbeszélést tartanak.

Észtország 

Az Észt Agrár-nyilvántartási és Információs Hivatalt (ARIB) 2000. júliusában hozták létre. 
EMOGA Kifizető Ügynökségként 2004 májusában akkreditálták. (A korábbi SAPARD Hivatal 
akkreditációjára 2001 júniusában került sor.) Igazoló Szerve a Price Waterhouse Coopers.

15 területi irodával rendelkezik. Struktúrája funkciók alapján Támogatási, Ellenőrzési és 
Pénzügyi Igazgatóságból épül fel. A Belső Ellenőrzési Főosztály, mely független a többi funkciótól 
közvetlenül a főigazgatónak tartozik elszámolással. Az egyes osztályokra és az egyes jogcímre 
vonatkozó eljárásrendeket az egyes igazgatóságok közötti együttműködést szabályozó 
eljárásrendek, az ARIB alapító rendelete, valamint a nemzeti és EU-s jogi szabályozás 
figyelembevételével hozták létre. 

                                                
8

A kiválasztott intézményekről a 10 új tagállam kifizető ügynökségeinek Budapesten, 2005. június 15-17. között 
megrendezett 2. konferenciája szolgáltatott információkat. 
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Az informatikai rendszerek biztonsági előírásoknak megfelelően működnek: az 
adatbázisokba automatikus ellenőrzések és a felhasználói jogok biztosítják a belépést.

Bizonyos feladatokat kormányrendeleti szabályozás alapján külső szervek végeznek: a Vám 
Testület, az Állategészségügyi és Élelmiszeripari Testület (melynek a vaj intervenció technikai 
felügyelete, a tej kivonás tartozik a hatáskörébe), és az Agrár Kutató Központ (amely a gabona 
intervenció helyszíni ellenőrzéseit végzi).

Lettország 

A Vidékfejlesztési Szolgálatot (Rural Support Service – RSS) 1999-ben alapították a 
Garancia Alap egyetlen kifizető ügynökségként. Illetékes Hatósága a Pénzügyminisztérium, Igazoló 
Szerve a Pricewaterhouse Coopers. A fő akkreditációs kritériumoknak már a SAPARD feladatokra 
való felkészülés során, 2001-ben megfelelt. 2004-ben Magyarországhoz és Lengyelországhoz 
hasonlóan, csupán ideiglenes akkreditációt kapott. 

Szervezeti felépítése biztosítja a három fő kifizető ügynökségi funkció szétválasztását. Az
engedélyezés a Támogatási Főosztálynak, az EU Közvetlen Kifizetések Főosztályának, az 
Intervenciós Főosztálynak, valamint a Kereskedelmi Mechanizmusok Főosztályának a hatásköre. A 
kifizetések végrehajtását az EU KAP Pénzügyi Osztály végzi. Az elszámolás az EU Alapok 
Elszámolási Osztályának feladata. Egyéb, horizontális funkciókat az Adminisztrációs, Informatikai 
és Ellenőrzési Főosztályok látnak el.

A független Audit Főosztály, amely az ügynökség belső ellenőrzési rendszerének hatékonyan 
működését biztosítja, közvetlenül a főigazgató alá tartozik. Természetesen a hatáskörébe tartozó 
Technikai Szolgálat elkülönül minden más funkciótól.

A feladat delegálás itt is megjelenik. Ez esetben a 4045/89-es EU Tanácsi rendeletben 
meghatározott helyszíni ellenőrzéseket az Állami Adóhivatal végzi.

4.4. Kifizető Ügynökség Magyarországon

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 2002. szeptemberében 
létrehozta az intézményfejlesztésért felelős Európai Uniós Agrárintézmények Program Irodát. 2003. 
januárjában elkészült a Kifizető Ügynökség megalapításáról szóló miniszteri rendelet (4/2003 
(I.30.) FVM rendelet), amelyben az Agrárintervenciós Központot jelölik ki KÜ-ként. A Bizottság 
azon szigorú feltétele, hogy egyetlen egységes szervezet foglalkozzon az EMOGA Garancia és 
Orientációs Részlegének, valamint a Halászati Pénzügyi Eszköz intézkedéseivel, csupán abban az 
esetben válhatott kielégíthetővé, ha a fent említett rendelettel kijelölt AIK és a SAPARD Hivatal
összevonásra kerül. A két intézmény ennek megfelelően 2003-ban egyesült, és az ily módon 
létrejött Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2003. július 1-vel megkezdte működését. 

Feladatait és felelősségi körét valamint működési környezetét a 81/2003 számú 
Kormányrendelet tartalmazza. A Hivatal jogi személy, költségvetési szervezet. A nyolc 
igazgatóságból és hat, a szervezet elnökének közvetlen felügyelete alá tartozó egységből álló 
budapesti székhelyű MVH központi irodáin és 19 megyei kirendeltségén keresztül látja el feladatait. 
A központi hivatal 500 fős, a megyei hivatalok összesen 600 fős létszámmal működnek. A 19 
megyei kirendeltségből hét a vidékfejlesztési kérelmek befogadásával és feldolgozásával foglalkozó 
területi jogosultságú egység. A megyei kirendeltségeket az elnök és az MVH területi ügyek 
igazgatósága ellenőrzi. 
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A Hivatal feladatai a következők: 

 az IIER létrehozása és működtetése,
 a közvetlen támogatás-igénylések menedzsmentje – Egyszerűsített területalapú támogatás 

(SAPS) –(13. melléklet)
 piacszabályozás, intervenció, export-visszatérítés, belpiaci támogatások kezelése,
 a SAPARD előcsatlakozási program működtetése,
 az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) implementációja

Valamennyi intézkedéstípusnál (Garancia, Orientációs, nemzeti intézkedés)9 valamennyi 
jogcím esetén olyan alapfeladatokat szükséges ellátni, melyek egymástól elkülönítendő és 
folyamatba szervezendő végrehajtási feladatként jelennek meg. 

Alapfeladatok [Rieger - Török, 2002]:

 engedélyezés:
o pályázatok jóváhagyása,
o engedélykérelem, támogatási igény elbírálása,
o engedély kiadása, szerződéskötés,
o készletkezelés (intervenció)

 kifizetés (pénzforgalom, számvitel):
o támogatás kifizetése,
o illetékek beszedése,
o garanciakezelés

 ellenőrzés:
o helyszíni ellenőrzés (előzetes, közbenső és utólagos ellenőrzés, nyomon követés),
o utólagos vállalatellenőrzés,
o belső ellenőrzés a Hivatalon belül és a delegált feladatokat végző szervezeteknél

 beszámolók, jelentések készítése:
o havi elszámolások és előrejelzések, amelyek alapján az EU előleget folyósít,
o éves beszámoló a kifizetésekről, raktárnyilvántartásról, szabálytalanságokról, 

adósnyilvántartásról és garanciákról,
o programfinanszírozás estén jelentés az intézkedések megvalósulásáról

 horizontális feladatok:
o jogi képviselet,
o belső szabályozás,
o humánerőforrás-gazdálkodás,
o informatika,
o működési gazdálkodás, (forrásgazdálkodás, pénzügy, számvitel, munkaügy),
o infrastruktúra – belső szolgáltatás,
o iratkezelés,
o kapcsolattartás (nemzeti, nemzetközi, EU-s),
o minőségbiztosítás

                                                
9 Piaci típusú intézkedések: exporttámogatások, intervenció, belpiaci támogatások, közvetlen támogatások 
Vidékfejlesztés típusú intézkedések: Nemzeti Vidékfejlesztési Program intézkedései, SAPARD támogatások, AVOP 
támogatások, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközökből finanszírozott támogatások 
Nemzeti intézkedések: kifutó 2004-es nemzeti jogcímek, a csatlakozás után fennmaradt – EU által engedélyezett 
nemzeti jogcímek, kifizetéshez nem kapcsolódó, KAP szabályozásból eredő egyéb adminisztrációs feladatok 
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Az engedélyezés, végrehajtás és elszámolás alapfunkciókat betöltő és két fő szolgáltatást, 
belső és helyszíni ellenőrzést, végző KÜ a területi irodákban elhelyezett, független ellenőrzési 
részleg, a Technikai Szolgálat működése ellenére, bizonyos feladatokat delegálni kényszerül külső 
szerveknek. Nem csupán arról van szó, hogy ezek elvégzése megkönnyíti az MVH munkáját, annál 
többről, mivel ezek a szervek alapvetően lehetővé teszik bizonyos előírt feladatok végrehajtását. 
Ennek ellenére ez az MVH részéről többlet ellenőrzést igényel abból adódóan, hogy kizárólag a 
feladat és nem a felelősség átadására kerül sor. Az adott külső szervbe vetett bizalom kevés, a 
gondatlan eljárás következményét maga a Kifizető Ügynökség viseli.

Ha összehasonlítjuk a magyar gyakorlatot a többi új tagországéval, akkor megállapítható, 
hogy valamennyi alkalmazza a delegálás intézményét. Ezt az indokolta, hogy a már kialakult 
közigazgatási struktúrába kellett beilleszteni a Kifizető Ügynökségi feladatokat. Ennek 
következtében elkerülhetetlen volt, hogy ne alakuljon ki humánerőforrás -, eszköz - és 
szakismerethiány, amit csak külső szervek bevonásával lehetett megszüntetni. Természetesen a 
megvalósítás eltérő jogi alapon történt: kizárólag szerződéskötés, csak jogszabály alkalmazása, 
vagy a kettő ötvözése révén. Általános probléma a delegált feladatok ügynökségen belüli 
koordinációja, a koordinációért felelős személyek vagy szervezeti egységek kifizető ügynökségi 
struktúrába történő beillesztése, a monitoring.

Az MVH tehát, mint a KAP-végrehajtásával foglalkozó nagyobb rendszer (8. ábra) 
kulcseleme, különböző feladatokat (elsősorban a kifizetések végrehajtásával kapcsolatos technikai 
jellegű feladatokat) delegál 4 szervezetnek10, további 11-gyel pedig együttműködési kapcsolatban 
áll (pl. Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával, Adóhivatallal11 stb. ). 

8. ábra: A KAP-ot végrehajtó MVH és egyéb szervezetek

Forrás: FVM

                                                
10 27/2004. (III.04.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből 
finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatokról
11 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH): az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési 
kötelezettség beszedésére irányuló végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság
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A speciális szakmai ismeretet és technikai hátteret igénylő feladatokat alapvetően az FVM 
felügyelete alatt álló szakintézményekhez delegálták (14. melléklet) (Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet (OMMI), Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), Országos Borminősítő 
Intézet (OBI), Növényvédelmi és Talajvédelmi Szolgálat, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Állomások). 

Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek delegált feladat:

 a szőlőtermelésből való végleges kivonás támogatásával, valamint
 a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és átállításának támogatásával kapcsolatos 

helyszíni ellenőrzés.

Az Állami Erdészeti Szolgálat végzi az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott 
mezőgazdasági területek erdősítését szolgáló intézkedés végrehajtásával kapcsolatos teendőket: a 
pályázatok előkészítésével, kezelésével, a szerződéskötésekkel és módosításokkal, továbbá egyes, a
támogatások éves igénylésével, valamint az ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos feladatokat.

Az Országos Borminősítő Intézet delegált feladata:

 a szőlőmust sűrítmény felhasználás támogatásával kapcsolatos, a feldolgozási időszak 
befejezése előtti, valamint

 a magántárolás támogatásával kapcsolatos, a tárolási időszak befejezése előtti helyszíni 
ellenőrzés.

Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek delegálja a Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer (MePAR) működtetését12 (115/2003. FVM rendelet).

A FÖMI vezeti az alapvető adatokat13, azok éves változását, s ezen túl minden gazdaságra
egyedileg előállítja az évenkénti támogatás-igényléscsomag részét képező blokktérképeket, 
valamint távérzékelés segítségével táblánként ellenőriz bizonyos terület alapú támogatási 
kérelemmel lefedett területeket, majd dokumentálja az eredményeket.

Az OMMI és a FÖMI szerepe különösen fontos az IIER lényegi elemeinek működtetése 
szempontjából. Az előbbi hatáskörébe tartozik az állati egységes nyilvántartási és azonosító 
rendszer (ENAR), az utóbbi feladata – mint már említettem - a mezőgazdasági parcellaazonosító 
rendszer kialakítása és működtetése, a MePAR térképi alapjait jelentő légi felvételek országos 
előállítása.

A delegált feladatokat ellátó intézmények mellett lényeges a szerepe azoknak is, melyek 
együttműködési kapcsolatban állnak az MVH-val. Külön kiemelendő a fent már említett VPOP. A 
Bizottság 1663/95/EK rendelete írja elő a Kifizető Ügynökség számára, hogy a kifizetések és egyéb 
intézkedések alapjául szolgáló okmányok, bizonyítékok megfelelő ellenőrzését biztosító
eljárásrendek szerint hajtsa végre a feladatát, és ennek megfelelően megbizonyosodjon arról, hogy a 
jóváhagyott igények megalapozottságára vonatkozó ellenőrzéseket – ideértve a VPOP által végzett 
ellenőrzéseket – megfelelően végrehajtották. 

2004. március 8-án Együttműködési megállapodás jött létre a Vám- és Pénzügyőrség 
Országos Parancsnoksága és az MVH között a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre 
vonatkozó exportszabályozás, valamint az utólagos vállalat-ellenőrzés magyarországi 
végrehajtására, mivel a Kormány 2041/2003 (III.14.) számú határozatában a vámhatóságot jelölte 

                                                
12 115/2003. (XI.13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
13

A MePAR alapvető adatai:
 a fizikai blokkok határvonalai;
 a fizikai blokkon belül a meghatározó műveléstől eltérő és a támogatásra nem jogosító területek határvonalai;
 a támogatható és nem támogatható területek mértéke;
 a blokkazonosító;
 légi fotó (ortofotó) vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.
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ki a Különleges Szolgálat feladatainak (15. melléklet) végrehajtására, az ellenőrzések 
koordinációjára és a minőségbiztosításra. A feladatok, az együttműködés meghatározása mellett az 
alábbi területeken rögzítették az információcsere módját: mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek exportjánál, valamint a Tanács 4045/89/EGK rendelete szerinti, EMOGA-val kapcsolatos 
pénzügyi tranzakciók utólagos vállalat-ellenőrzésénél. Például a vámhivatal a kilépés/rendeltetési 
helyre történő megérkezés tényét igazoló T5 okmány eredeti példányát postai úton megküldi az 
MVH-nak, mellékelve a fizetési nyilatkozattal együtt benyújtott export-visszatérítési kérelmet és a 
vámhivatal igazolását a nyújtott biztosítékról és annak összegéről. Az MVH ugyanakkor átadja a 
vámhivatal részére az export-visszatérítéssel kapcsolatos jogszabálysértést elkövető ügyfelek listáját
az elkövetett jogszabálysértések leírásával. A helyszíni, illetve az utólagos ellenőrzés 
hatékonyságának növelése érdekében a VPKEP vizsgálói és az MVH megyei kirendeltségeinek 
helyszíni ellenőrzést végző részlegei kölcsönösen megkereshetik egymást az elvégzett ellenőrzések
eredményeivel.

A VPOP amellett, hogy ellenőrzést végző szerv, a szabálytalanságok kezelése tekintetében 
OLAF koordinációs irodának minősül. 

A Kifizető Ügynökség számára közvetlen támogatások14(13. melléklet) kezelése, és az IIER 
létrehozása, működtetése meghatározó, fontos feladat. Bevezetése óta a rendszer jelentősége oly 
mértékben nőtt, hogy a 2004. pénzügyi évben az EMOGA-Garancia Részlegből finanszírozott 
kiadások több mint 80%-ka IIER ellenőrzés alá került. Ezen kívül olyan igény is felmerült, hogy 
egy olyan egységes, összetett rendszer részévé váljon, mely egyéb, hatáskörén kívül eső 
intézkedéseket is képes kezelni. Ennek az ismeretében az új tagországoknak meg volt az az előnye, 
hogy már a fejlesztések elején ilyen típusú egységes rendszer kialakításán dolgozzanak. Hazánk 
kezdettől fogva olyan integrációs megoldásban gondolkozott, melyben az IIER nemcsak a 
klasszikus közvetlen kifizetéseket kezeli, hanem az EMOGA Garancia Részleg valamennyi 
intézkedését. Az integráció ilyen nagyfokú mértéke egyedülállóként jelent meg Európában. 

Megjegyzés: 

Az MVH nem csupán Kifizető Ügynökség, hanem egyben Közreműködő Szervezet is. Az 
AVOP kedvezményezettjei fizetési kérelmeiket a mellékelt dokumentumokkal a Közreműködő 
Szervezetnek nyújtják be. Az fogadja és ellenőrzi az okmányokat, igazolja a költségjogosultságot, 
majd engedélyezi a kifizetést. 

Az MVH végleges akkreditálására 2005. december 15-én került sor, (azt megelőzően 
ideiglenes akkreditációval működött).

Az MVH minőségirányítási rendszere
A működés hatékonyságának, átláthatóságának növelése, illetve a hibák előfordulásának 

minimális szintre történő csökkentése érdekében megfelelő minőségirányítási modell alkalmazása 
vált szükségessé. A PHARE-ból finanszírozott, hat hónapig tartó projekt keretében a közszférára 
kidolgozott Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework, CAF) 
minőségirányítási modellt választották. Emellett sor került a minőségpolitika kialakítására, a vezetői 
információs rendszer mutatószámrendszerének kidolgozására, az EMOGA egyes jogcímeire 
vonatkozó végrehajtási kézikönyvek tartalmi és szerkezeti egységesítésére, és az EMOGA audit 
trail elkészítésére.

Ezek az eredmények csupán egyes részelemei a minőségirányítási rendszernek, de kellő 
alapot jelentenek a teljes minőségirányítási rendszer kialakításához. További lépésként - elnöki 
döntés alapján – sor kerül az ISO 9001 minőségirányítási modell alkalmazására. (Emlékeztető a 10 
új tagállam kifizető ügynökségének 2. konferenciájáról, Bp. 2005. június 15-17.)

                                                
14 SAPS támogatás: mezőgazdasági terület, melyre közvetlen támogatás igényelhető: 4355000 ha, a támogatás összege 
millió euróban: 2004. év - 305,8 és 2005. év – 374; a támogatás mértéke euró/ha: 2004-ben - 70,22 és 2005-ben - 86,21; 
208 ezer igénylés végső kifizetésének  jóváhagyása: 2005. 04. 27. 
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4.5. Kifizetési és ellenőrzési folyamat a tagállamokban 

A KAP céljait a lehető legkevesebb költségráfordítással, megfelelő pénzügyi menedzsment 
mellett célszerű elérni, kiküszöbölve a szabálytalanságot és a csalást. Ez utóbbiak előfordulása nem 
zárható ki teljes mértékben, de megfelelő szintű ellenőrzéssel jelentős mértékben visszaszorítható. 
Ahhoz, hogy jobban megértsük a rendszer működését, vessünk egy pillantást a következő két ábrára 
(9. ábra, 10. ábra). Az első megmutatja az EU teljes keresztmetszetének ellenőrzési szintjeit, a 
második leképezi a kifizetési és ellenőrzési eljárás egyes tagállamokban végrehajtandó lépéseit.

9. ábra: Az ellenőrzés hierarchiája

Európai      
                      Számvevőszék

                  Bizottság-auditorai15

    

       Tagállamok Kifizető Ügynökségei

         Támogatást igénylő gazdálkodók

Forrás: saját összeállítás

Az ellenőrzések költségeit alapvetően a tagállamok viselik. A költségekkel ellentétben a 
haszon (visszafizetés) az EU közös költségvetését illeti meg, tehát csupán közvetve a tagállamokat. 
Amennyiben nincs megfelelő ösztönző erő, akkor a tagállam hajlamos arra, hogy kevesebb forrást 
fordítson az EU támogatások ellenőrzésére. Ezért szükséges, hogy a Bizottság meghatározza az 
ellenőrzések típusát és intenzitását. „Mivel egy rendszertől sem várható el, hogy biztosítsa 
valamennyi tranzakció kifogástalanságát, az ellenőrzések jól megválasztott hatásköre és intenzitása 
teremthet megfelelő egyensúlyt a költségek és a haszon között. Haszonnak tekinthető, ha 
csökkentjük vagy szinten tartjuk a szabálytalanságok vagy a támogatások nem hatékony 
felhasználásának előfordulását, és éppúgy az is, ha az állampolgároknak az a véleménye, hogy az 
EU költségvetését korrekt módon kezelik.” [Európai Számvevőszék, 2004d]

                                                
15 lásd 16. melléklet
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10. ábra: A KAP kifizetési és ellenőrzési eljárása

Az eljárás lépéseinek egyszerűsített leírása

Forrás: Európai Számvevőszék, 2004/3. sz. Speciális Jelentés

A termelő, kereskedő, vagy a vállalkozás 
KAP támogatási igényt nyújt be

Minden igény esetén: kötelező kifizetés előtti ellenőrzések (ezen belül adatbázisokkal 
való összehasonlítás és a benyújtott iratok alapján történő ellenőrzés)

Bizonyos igényeknél: véletlenszerű vagy 
kockázatalapú kifizetés előtti ellenőrzések 

(helyszíni és/vagy fizikai ellenőrzés)

Kifizetés előtti 
ellenőrzések: rendben

A kifizetés előtti ellenőrzés 
alapján az igény részben 

szabálytalan

A fizetés előtti ellenőrzés 
alapján az igény teljesen v. 

nagyrészt szabálytalan

Az összeg az EU-
költségvetés terhére 

kifizetésre kerül

Csökkentett összeg kerül 
kifizetésre – az EU-
költségvetés terhére

Kifizetés utáni ellenőrzés

Nem Igen 

A kifizetés 
végleges

Hibára derült fény Nem kerül sor 
kifizetésre 

Igen 

A tagállam teendői:
1. felvétel az adósságok nyilvántartásába 
2. az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) értesítése (ha a 
visszatérítendő összeg meghaladja a 4000 EUR-t)
3. a behajtási eljárás beindítása 

Nem 
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A támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési rendszerek (9. táblázat) általában lehetővé teszik a 
tranzakciók bizonyos százalékában elvégzett fizikai ellenőrzést, a 100%-os adminisztrációs 
ellenőrzést, a kifizetések utáni és/vagy Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerrel kompatibilis 
ellenőrzést és a csalások elkövetésétől visszatartó szankciók alkalmazását.

9. Táblázat: Ellenőrző mechanizmusok a Közösségi kiadások típusai szerint 

Kiadások 
csoportosítása

 Területalapú 
támogatás, 

 Állati 
prémiumok

Termelt mennyiség alapján fizetett 
támogatás (olívaolaj-, gyapot-, dohány- és 
szárított takarmánytermelés)

Egyéb kiadások beleértve: export-
visszatérítés, a termelési többlet 
visszavonására és tárolására 
vonatkozó támogatás, 
állategészségügyi kiadások, 
feldolgozói és transzformációs 
támogatások - gyapot-, olívaolaj és 
dohány feldolgozás esetén, 
bizonyos vidékfejlesztési 
támogatások  

Ellenőrző 
mechanizmusok

Integrált 
Igazgatási és 
Ellenőrzési 
Rendszer 
(IIER)

 A kérelmek legyenek 
összeegyeztethetők az IIER keretében 
tett területnyilatkozatokkal

 Számos követelmény vonatkozik a 
feldolgozókra (pl. a mérőeszközök 
minőségére vagy a standard számviteli 
információkkal kapcsolatban)

 Görögország, Spanyolország, 
Franciaország, Olaszország és Portugália 
– olajfakataszter és (Franciaország 
kivételével) olívaolaj-ügynökségek a 
malmok, termelők és termelői 
szervezetek ellenőrzésére.

 Kereskedelmi dokumentáció 
kifizetések utáni ellenőrzése 16

 A kivitel időpontjában 
végrehajtott fizikai és 
dokumentációs áruellenőrzés 

Forrás: Európai Számvevőszék, (2004/C 293/01)

A kifizetés utáni ellenőrzések: megfelelő végrehajtás esetén kiválóan alkalmasak a 
szabálytalan KAP-kifizetések azonosítására. Jelenlegi formájukban azonban nem nyújtanak 
segítséget a Közösségnek abban, hogy megtalálják a szabálytalanságokat okozó veszélyforrásokat. 

A megtermelt mennyiség alapján történő támogatás esetében a nem kellő hatékonysággal 
végzett ellenőrzések nem biztosíthatják a kifizetések megalapozottságát.

                                                
16 Adott vizsgálati időszakban annyi vállalkozásra kell kiterjednie az ellenőrzésnek, hogy az ne legyen kevesebb, mint 
azoknak a vállalkozásoknak a fele, amelyek bevételei vagy kifizetései, illetve ezek összege az EMOGA Garancia 
Részlegének finanszírozási rendszerében a kérdéses vizsgálati időszak kezdetét megelőző EMOGA pénzügyi év során 
150.000 eurónál nagyobb volt. 
Az 1995/96-os vizsgálati időszaktól kezdve a tagállamok az export-visszatérítés és egyéb intézkedések terén 
kockázatelemzéssel választják ki azokat a vállalkozásokat, melyeket július 1-jétől a következő év június 30-ig 
vizsgálhatnak. Az ellenőrzés során lényeges szerepet kap az elsődleges adatok pontosságáról (nem) meggyőző 
keresztellenőrzés, mely szükség esetén harmadik személyek kereskedelmi okmányaira is kiterjedhet és alapvetően a 
felmerülő kockázat mértékéhez igazodik. Az intézményesített vizsgálatot egy önálló, a kifizetés előtti vizsgálatot végző 
hivataloktól független, hivatal által közvetlenül alkalmazott tisztviselők hajtják végre. Amennyiben az ellenőrzéseket 
egyéb hivatalokhoz tartozó tisztviselők végzik, azok munkáját ez az önálló hivatal koordinálja és felügyeli. (A Tanács 
4045/89/EGK rendelete) 
Bizonyos intézkedések nem tartoznak e vizsgálati rendszer hatálya alá: pl. a szőlőtermő területek termelésből való 
végleges kivonásáért járó támogatások; szerkezet-átalakítás és átállás, a következő vidékfejlesztési intézkedések: 
korengedményes nyugdíjazás, kedvezőtlen adottságú térségek és környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek, 
agrár-környezetvédelem, erdőgazdálkodás. (A Bizottság 2311/2000/EK rendelete) 
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A különböző ellenőrzési rendszerek közül az IIER tekinthető a legjelentősebbnek a 
támogatási volumen alapján. (Hatékonysági vizsgálatra az 5. fejezetben kerül sor.) A Bizottság 
1992. december 23-i egyes közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
3887/92/EGK rendelete előírja, hogy a közvetlen támogatást igénylő gazdálkodók kérelmének 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzését oly módon szükséges véghezvinni, hogy a végső kifizetés a 
jogosultsági feltételeknek maradéktalanul eleget tegyen. Az adminisztratív ellenőrzések biztosítják, 
hogy az igénylések jogosultak legyenek, a kifizetéseket megfelelő módon hajtsák végre, és hogy ne 
legyenek kettős támogatás-kiutalások. A helyszíni ellenőrzések célja annak felügyelete, hogy az 
igényléseket pontosan töltötték-e ki és hogy azok eleget tesznek-e a szabályozási kritériumoknak 
(EU-rendeleteknek).

A Bizottság Agrár Főigazgatóságának (DG AGRI) auditorai tagállamonként vizsgálják a 
közvetlen támogatások igénylésével, megítélésével, kifizetésével és mindezek ellenőrzésével 
kapcsolatos nemzeti intézkedéseket, tetteket. Az ellenőrzések elvégzésére mind a nemzeti 
agrárigazgatási intézmények különböző szintjein, mind az egyes gazdaságok szintjén sor kerül. 
Megjegyzendő azonban, hogy egy-egy ellenőrzés folyamán nem kizárólag a közvetlen kifizetések 
nyomon követésével foglalkoznak az illetékesek, egyúttal vizsgálhatják pl. az export 
visszatérítéseket, a közraktározást, a tejkvótával kapcsolatos szabályok betartását, a zöldség-
gyümölcs szektor kiadásait, pl. támogatás kifizetését arra jogosulatlan termékek esetében. Ennek 
megfelelően az egy-egy kiküldetés után elkészített összesítő jelentés különböző jellegű eltérést, 
problémát tartalmaz. Az időnként hibákat is feltáró vizsgálati eredmények összevethetőek a 
tagállamok által beküldött statisztikákkal. A különböző statisztikák még nem minden évre és 
támogatási kategóriára véglegesítettek a tagállamok hiányos adatközlése miatt, de még abban az 
esetben is, ha már teljes körű az információ, az adatok felhasználása, kiértékelése csupán a 
Bizottságon belül engedélyezett, ill. az Agrár Főigazgatóság illetékes igazgatóságán, osztályán 
kívül az Európai Számvevőszék (European Court of Auditors) rendelkezhet velük. 

A Számvevőszék saját ellenőrzéseket is folytat. Az elvégzett vizsgálatokat követően a 
vitatható esetekben a Bizottság magyarázattal él, jogos kifogások esetén, ha szükséges, módosítja a 
vonatkozó rendeletet.

Az IIER részletes bemutatására az 5. fejezetben kerül sor. 

4.6. A Bizottság számla-elszámolási eljárása

A tagállamok által elvégzett ellenőrzéseket és kifizetéseket követően a Bizottság az éves 
számlák, az elszámoláshoz szükséges információk és a számlák teljességére, pontosságára és 
valóságnak való megfelelésére vonatkozó tanúsítványok, valamint az igazoló szervek által 
elkészített jelentések alapján végrehajtja a Kifizető Ügynökség számláinak átvizsgálását, 
elszámolását (10. táblázat, részletesebb adatokkal lásd 17. melléklet). Amennyiben az adott KÜ 
által beszolgáltatott információ nem kielégítő, a számlákat nem lehet elszámolni. Ezeket a 
számlákat az adott Bizottsági Határozatban elkülönítik (11. táblázat) és egy későbbi Határozat 
keretében térnek vissza rájuk. 
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10. Táblázat: A Kifizető Ügynökségek számláinak elszámolása (millió euró)

2004 2002 2000
Bizottsági Határozat 

(2005/385/EC)
Bizottsági Határozat 

(2003/313/EC)
Bizottsági Határozat 

(2001/474/EC)

Tagállam
A Kifizető 

ügynökségek 
kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/

részére 
kifizetendő 

összeg

A Kifizető 
ügynökségek 

kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/

részére 
kifizetendő 

összeg

A Kifizető 
ügynökségek 

kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/

részére 
kifizetendő 

összeg
Németország 6 033 +0 6 786 * -0 5 669 -1
Spanyolország 6 326 -1 5 938 * -6 5 481 * -3
Franciaország 9 397 -1 9 782 * -1 8 998 -3
Görögország 2 781 -1 2 646 * -4 2 611 +0
Írország 1 829 -1 1 710 2 1 681 -0
Olaszország 5 029 -41 5 688 * +0 5 451 30
Egyesült Királyság 4 637 -3 3 776 * 1 4 154 -15

Megjegyzés: -0: a tagállam részére kifizetendő 1 millió eurót nem meghaladó összeg, +0: a tagállamtól behajtandó 1 
millió eurót nem meghaladó összeg, * a csillaggal jelölt országok számláinak újabb elszámolása 2002-ben a
2005/320/EC Bizottsági Határozat által, 2000-ben a 2002/144/EC Bizottsági Határozat által
Forrás: saját összeállítás 

11. Táblázat: Számla-elkülönítés

2004 2003 2002 2001** 2000
Tagállam összeg* Tagállam összeg Tagállam összeg Tagállam összeg Tagállam összeg
Németo. 23 Németo. 2205 Németo. 449
Spanyolo. 57 Spanyolo. 137 Spanyolo. 53 Spanyolo. 773 Spanyolo. 4 878
Franciao. 1 Franciao. 9 700 Franciao. 7 963
Olaszo. 3 835 Olaszo. 52
Luxem-
burg

37 Luxem-
burg

44

Belgium 779 Belgium 12
Hollandia 692
Portugália 744 Portugália 148
Egyesült 
Királyság

4 418 Egyesült 
Királyság

179

Svédo. 919
Görögo. 2 646 Görögo. 2605 Görögo. 2 611

Megjegyzés: *az elkülönített összegek millió euróban, ** A számlák elszámolására sor került a 2005/127/EC Bizottsági 
Határozattal
Forrás: Bizottsági Határozatok: 2005/385/EC, 2005/127/EC, 2004/451/EC, 2003/313/EC, 2002/461/EC, 2001/474/EC
alapján saját összeállítás

Az EMOGA Garancia Részlegből történő kifizetések 1970-ben létrehozott számla-
elszámolási eljárását 1994-ben megreformálták. A lényegesen módosított, tagállami felelősség-
vállalást fokozó eljárást először az 1996. pénzügyi évvel kapcsolatban alkalmazták. A változtatás 
óta áll két lépésből - számla-elszámolásból és a jogszabályok betartásának vizsgálatából - az 
eljárás. Az előbbi az éves számlák akkreditációját és igazolását jelenti. A Bizottságnak évente kell 
határoznia arról, hogy, hogy az igazoló szervek jelentései és igazolásai alapján elfogadja-e a 
tagállamok éves számláit. (12. táblázat)

1994 óta működik az úgynevezett Egyeztető Testület. „Mielőtt a Bizottság határozatot hoz a 
támogatások közösségi forrásból történő kifizetésének visszautasításáról, a testület megpróbálja 
egymáshoz közelíteni a két fél álláspontját. … A Testület álláspontja nem sérti a Bizottságnak a 
számla-elszámolásra vonatkozó végső döntését.” [Bizottsági Határozat 94/442/EC]
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12. Táblázat: A számla-elszámolási folyamat időbeosztása 

Számla-elszámolási folyamat Időbeosztás
EMOGA pénzügyi év vége Október 15.
A KÜ által igazolt számlák és az audit-jelentés Bizottsághoz történő továbbításának határideje Február 10. 
Jelentések elemzése, helyszíni ellenőrzés Febr.10.–Márc.25. 
Tagállamok tájékoztatása az eredményekről Március 31. 
Döntés-előkészítés, a problémás esetek ellenőrzése Április 
Bizottsági döntés Április 30-ig 

Forrás: Zervoudaki, 2000

Az utóbbi azt vizsgálja, hogy a folyamatban levő tranzakciók megfelelnek-e az EU-
szabályozásnak. (13. táblázat)

13. Táblázat: A jogszabályok betartásának vizsgálata

Ellenőrzési folyamat Időigény
Kockázatelemzés A tagállam éves kiadásairól szóló dokumentumok 

kézhezvételét követően kezdődik
Az audit megtervezése A kockázatelemzés után
Helyszíni ellenőrzés Dátum X A
Jelentés az ellenőrzés eredményeiről A+60 B
A tagállamok kiértesítése B+30 C
A tagállam válasza C+60 D
A válasz lefordítása és felülvizsgálata D+90 E
Bilaterális értekezések a vitás pontokról E+45 F
A következtetések megfogalmazása F+15 G
Válasz, áttekintés, fordítás G+105 H
A végső következtetés-tervezete H+45 I
Egyeztető eljárás kérésének határideje I+30 J
Egyeztetési eljárás lefolytatása J+120 K
Végső álláspont-tervezet K+45 L
Az ellenőrzés kezdetétől eltelt napok száma 645 NAP
Kezdeményezés a jogszabályok betartásának vizsgálatára Évente 2-3 alkalommal

Forrás: Zervoudaki, 2000

A Bizottságnak külön határozatot kell hoznia, ha az ellenőrzések azt bizonyítják, hogy a 
kifizetések nem felelnek meg az EU rendeleteknek és az adott tételeket ki kell zárniuk a közösségi 
finanszírozásból. Ezek az ad hoc határozatok tartalmazzák a pénzügyi korrekciókat. Csupán olyan 
kiadásokról lehet szó, melyek kifizetésére a tagállamok hivatalos írásbeli értesítését megelőző 24 
hónap során került sor. Ahhoz, hogy az ilyen típusú esetek egyenlő elbánásban részesüljenek, a 
Bizottság bizonyos irányelveket dolgozott ki 1997-ben [VI/5330/97 dokumentum].

4.7. Szabálytalan kifizetések az EU 15-ben 

A közös költségvetés és a kedvezményezett gazdálkodók közötti út rendkívül hosszú és 
esetenként göröngyös a megosztott irányításból adódó problémáknak köszönhetően, ami 
szabálytalanságok elkövetésében és ezáltal jogtalan támogatások kifizetésében nyilvánul meg. 

A kifizetési és ellenőrzési eljárás alapos kivitelezésére van szükség ahhoz, hogy egyrészt 
alacsonyabb legyen a visszafizetendő támogatás összege, másrészt a már jogtalanul kifizetett 
összegek behajtásra kerüljenek. Amennyiben a tagállamok – nem saját mulasztásuk eredményeként 
– nem hajtják be a visszafizetendő támogatásokat, a költséget a közös költségvetésnek kell viselnie. 
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A tagállamok kötelessége, hogy értesítsék a Bizottságot az olyan 4.000 eurót meghaladó 
összegű szabálytalan kifizetésről, amely elsődleges közigazgatási vagy bírói ténymegállapítás 
tárgyát képezte. Az 100.000 eurót meghaladó összegű szabálytalan kifizetésben részesülőket még az 
úgynevezett „feketelistára”  is fel kell venni.

A 14. táblázat bemutatja a Bizottságnak 1971 és 2003 között jelentett szabálytalanságok 
csoportosítását. Bár a bejelentett szabálytalanságok 70%-a még nem került behajtásra, a helyzet 
mégsem olyan rossz, mint amilyennek első látásra tűnik, mivel a tagállami becslések szerint a 
visszafizetendő összegek mintegy 50%-a valószínűleg behajtható. 

14. Táblázat: A Bizottsághoz 1971-2003 között bejelentett szabálytalanságok (millió euró)

Megnevezés
2002. dec. 31-i 

helyzet

Aktualizálva a Bizottság által 2003-ban 
megkapott adatokkal és a 2003/481/EC 

rendelet pénzügyi korrekcióival
Kifizetés után jelentett szabálytalanságok 3 139 2 983
Az igénylőktől behajtott összeg 538 603
A tagállamok terhére felszámított összeg 142

Az EMOGA terhére leírt összeg 110 297
Behajtandó összeg 2 349 2 083

Forrás: Európai Számvevőszék, 2004/3. sz. Speciális Jelentés; Bizottsági Határozat 2003/481/EC

A behajtási rendszer hiányosságai [Európai Számvevőszék, 2004b]: 

 a szabálytalanságok feltárását követően a tagállamok átlagosan több mint egy év elteltével 
értesítették a Bizottságot,

 az információk gyakran ellentmondásosak,
 a Bizottság szabálytalanságokat tartalmazó adatbázisa nem teljes és nem pontos, 
 alacsony a behajtási arány, ami az alábbi okokra vezethető vissza:

- lassan működő nemzeti közigazgatási rendszer, 
- a Bizottság vonakodik részleges visszafizetést elfogadni,  
- az összegek behajtását tovább késlelteti, ha a behajtási eljárás felfüggesztésre kerül 

mindaddig, amíg egy-egy kapcsolódó csalási esetben döntés nem születik, 
- a tagállamok nem minősítik elsőbbséget élvező követeléseknek a KAP adósságokat, 

mivel nem kötelez arra EU-jogszabály17,
- sem a Kifizető Ügynökségek között, sem egy adott ügynökségen belül nem kerülnek 

megfelelően alkalmazásra az adósságok más esedékes KAP-kifizetések terhére történő 
ellentételezését biztosító eljárások, 

 a Bizottságnak nincs egyértelmű feltételrendszere arra vonatkozóan, hogy a be nem hajtott 
szabálytalan kifizetésekkel kapcsolatos költségeket kinek kell viselnie, 

 a szabálytalan KAP-kifizetésekkel járó felelősség megoszlik az OLAF és a DG-Agri között, 
a feladatok és a felelősség megosztása kommunikációs problémákat okoz,

 a „feketelista” nem működik,
 a Bizottság nem használja ki igazán a szabálytalanságok terén szerzett tapasztalatait.

                                                
17 Példa: „Az UCLAF (az EU csalás elleni egysége az OLAF-ot megelőzően) és Németország 1992-es közös vizsgálata 
arra derített fényt, hogy az intervenciós készletekből származó, visszatérítésekkel exportált sovány tejpor nem került az 
EU-n kívül forgalomba. Az üggyel kapcsolatban egy német cég 24,9 millió, egy belga cég pedig 1,.6 millió euró 
összegű, szabálytalanul kifizetett export-visszatérítésben részesült. Németország a Bizottság 1993 februárjában tett 
kérelme ellenére is csak 1995 augusztusában adott utasítást az említett összegek behajtására. Az 1996 augusztusában 
5,1 millió euró (a német cég rendelkezésre álló aktíváinak értéke) visszatérítésére irányuló ajánlatot a Bizottság 1997 
áprilisában elutasította. 1999 decemberére a cég vagyona 1,5 millió euróra csökkent. Az összesen 43,5 millió összegű 
támogatásból így végül semmi sem került visszatérítésre.”[Számvevőszék, 2004/3. sz. Speciális Jelentés]
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A szabálytalanságok különböző típusokba sorolhatók: fiktív felhasználás, vagy feldolgozás,
hamis vagy hamisított kereskedelmi dokumentumok, pontatlan mennyiség, hamis vagy hamisított 
támogatási kérelem, fiktív mozgás, minőségi vagy tartalmi eltérés, szabálytalan dokumentumok 
egyéb esetei, egyéb szabálytalanságok, piacról kivont vagy felvásárolt termékekkel való üzérkedés, 
hamisított vámdokumentumok, a rendeltetési hely megváltoztatása, a rendeltetési helyre meg nem 
érkező termék, egyéb feltételek be nem tartása. 

Az 1971 és 2002 évek között eltelt  időszakban a szabálytalanul kifizetett támogatás 25%-a 
export-visszatérítést, 30%-a a zöldség és gyümölcs szektort, 11%-a az olívaolaj fogyasztási 
támogatást, 5%-a az olajos magvak szektorában alkalmazott támogatást és 3%-a a 
gabonatárolással kapcsolatos támogatást érintette. A 15. táblázatban felsorolásra kerül néhány 
olyan eset, mely a legmagasabb összegű szabálytalanságok közé tartozik. A legtöbb kirívó eset 
Olaszországban fordult elő. 

15. Táblázat: A legmagasabb összegű esetek

Tagállam Év Intézkedés
Rendezetlen adósságok

millió euró
Olaszország 2000 Az olajos magvak szektorában alkalmazott 

támogatási intézkedések
170

Olaszország 2000 Gabona export-visszatérítések 118
Olaszország 1998 Olívaolaj fogyasztási támogatás 65
Olaszország 1993 Gabona export-visszatérítések 63
Olaszország 1994 Gabona export-visszatérítések 41
Spanyolország 1994 Gabona export-visszatérítések 32
Belgium 2000 Vaj export-visszatérítések 31
Németország 1995 Vaj export-visszatérítések 24
Németország 1998 Marhahús export-visszatérítések 14

Forrás: Európai Számvevőszék, 2004/3. sz. Speciális Jelentés

A szabálytalanságok a következő módszerekkel kerülnek feltárásra: dokumentumok 
ellenőrzése, bírósági vizsgálat, nemzeti szintű adóellenőrzés, rutinellenőrzés, számviteli ellenőrzés, 
EU-kezdeményezés, szolgálatközi együttműködés, minták laboratóriumi elemzése, nemzeti 
vámellenőrzés, a kedvezményezettnél végzett helyszíni ellenőrzés.

A szabálytalanság feltárását követő pénzügyi korrekciók támogatástípusonkénti mértékét és 
tagállamok közötti megoszlásának elemzését a következő 4.8. alfejezet tartalmazza.

4.8. A pénzügyi korrekciók mértéke – visszafizetés támogatástípusonként

Az első kérdés, amely a visszafizetés mértékével kapcsolatban felmerül az az, hogy mely 
pénzügyi évek adatait célszerű megvizsgálni. A válasz a ’4.6. A Bizottság számla-elszámolási 
eljárása’ című alfejezetben összefoglaltak alapján kézenfekvő. Az eljárás 1994-es reformját 
követően a módosításokat először az 1996. pénzügyi évre vonatkozóan alkalmazták, és a pénzügyi 
korrekciókat a Bizottság külön határozataiban, ad hoc határozatokban18 hozták/hozzák 
nyilvánosságra. Az első határozat kibocsátására 1999. februárjában került sor. Évente eddig 
háromszor (kivétel a 2000. és a 2004. év) jelentették meg az eredményeket az Unió Hivatalos 
Lapjában. 
                                                
18 A Bizottság eddig megjelent 19 ad hoc határozatai: 
1999/186/EC, 1999/350/EC, 1999/603/EC, 2000/216/EC, 2000/449/EC, 2001/137/EC, 2001/557/EC, 2001/889/EC, 
2002/523/EC, 2002/524/EC, 2002/881/EC, 2003/102/EC, 2003/364/EC, 2003/536/EC, 2004/136/EC, 2004/561/EC, 
2005/354/EC, 2005/555/EC, 2005/579/EC
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A Közösségi finanszírozásból kizárt tételek országonkénti és szektoronkénti bontásban 
tekinthetők át. Ez azt jelenti, hogy a területalapú támogatásokkal és az állatprémiumokkal 
kapcsolatos jogtalan kifizetések mellett fény derül például a közraktározással, export-
visszatérítéssel kapcsolatos visszaélésekre vagy a pénzügyi ellenőrzés során felmerült 
hiányosságokra. Az adott határozat tételei különböző pénzügyi évekre vonatkoznak, 2005-ben 
ugyanúgy előfordul az 1996. évet érintő módosítás, mint pl. a 2001-2003 évet érintő korrekció. Az 
eddig meghozott határozatok az 1996-2003. pénzügyi év közötti időszakra (egy-egy tétel erejéig azt 
megelőző évekre) vonatkozó visszafizetési kötelezettségeket tartalmazzák. (Az ezekre a pénzügyi 
évekre (különösen a 2001-2003 évekre) vonatkozó korrekciók még nem teljes körűek, a további 
ellenőrzések eredményeit tartalmazó Bizottsági döntések alapján mértékük várhatóan emelkedik.)

A vizsgált időszakban számításaim alapján az összes visszafizetendő támogatás 80%-a a 
következő hat kategória között oszlik meg: export visszatérítés, állati prémium, szántóföldi terület 
alapú támogatás, tej és tejtermékek, olajok és zsírok támogatása, valamint pénzügyi ellenőrzés (16. 
táblázat). Amennyiben ezek közül kiválasztjuk a domináns visszatérítési típusokat, illetve azokat 
mesterségesen képzett aggregált mutatóba vonjuk össze, oly módon válnak csoportosíthatóvá (és 
könnyen ábrázolhatóvá) az egyes tagországok, ahogyan arra eddig még nem került sor. (Felhasznált 
statisztikai módszerek: főkomponens analízis [Szelényi, 1993, Szelényi – Neszmélyi, 2005], 
klaszteranalízis)

16. Táblázat: Tagállami visszafizetések támogatási típusok szerint (1996-2003. pénzügyi évekre vonatkozóan)

Tagállam
Export 

visszatérítés
(millió euró)

Állati 
prémium

(millió euró)

Szántóföldi 
terület alapú 

támogatás
(millió euró)

Tej és 
tejtermékek 
támogatása
(millió euró)

Pénzügyi 
ellenőrzés

(millió euró)

Olajok / 
zsírok 

támogatása
(millió euró)

Ausztria 0,22 2,37 0 0 0,01 0
Belgium 0,186 4,32 9,32 1,63 0,66 0
Dánia 29,07 0,8 0 0 0,19 0
Egyesült Királyság 5,17 108,2 7,81 0,12 77,2 0
Finnország 0 1,56 4,31 0 0,08 0
Franciaország 121,4 189,3 99,12 -8,04 39,22 0
Görögország 1,03 193,9 250 0,44 14,36 132,15
Hollandia 1,06 26,59 0 0 2,71 0
Írország 0 76,6 8,57 0 5,86 0
Luxemburg 0 0,4 3,4 0 0,13 0
Németország 35,69 10,41 48,69 0,31 4,7 0
Olaszország 33,36 35,46 79,59 264,2 99,37 113,59
Portugália 0 32,3 13,06 0 15,8 0
Spanyolország 0 47,83 204,6 38,25 50,96 130,33
Svédország 0 0,54 2,74 0 0 0

Forrás: saját számítás az ad hoc Bizottsági határozatok (lásd 18. lábjegyzet) alapján 

A főkomponens analízis során megvizsgáljuk, hogy az egyes támogatási típusokra 
vonatkozó visszatérítések (megfigyelési változók) között milyen kölcsönhatás áll fenn. Szoros 
összefüggés esetén feltételezhető, hogy az azonos csoporthoz tartozók egy-egy közös, háttérben 
ható októl, vagy tényezőtől függnek. 

A standardizált megfigyelési változók mátrixa (17. táblázat) segítségével meghatározott ún. 
„A” mátrix (18. táblázat) alapján megállapítható, hogy az első főkomponens (háttérváltozó) 
esetében közepesen erős kapcsolat van a szántóföldi terület alapú támogatással, illetve az 
olajok/zsírok támogatásával összefüggő visszatérítés között. Ezt a főkomponenst 
növénytermesztéshez kapcsolódó visszatérítési változónak nevezem.
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A második főkomponens kapcsolatot, de csupán gyenge kapcsolatot mutat az állati prémiumra és a 
tej, tejtermékekre vonatkozó támogatás-visszafizetések között. Ezt állattenyésztéshez kapcsolódó 
háttérváltozónak nevezem. 

Az 1. főkomponens esetében azonos irányú, a 2.-nál ellentétes kapcsolat figyelhető meg. (A 
harmadik főkomponens az export-visszatérítési változó.)

17. Táblázat: A standardizált megfigyelési változók korrelációs mátrixa

Sajátérték 2,927 1,419 1,146 0,378 0,123 0,005
Sajátérték gyökértéke 1,710 1,191 1,090 0,615 0,351 0,071
Varianciából való 
részesedés

0,488 0,237 0,191 0,063 0,021 0,001

Varianciából való 
részesedések összege 

0,488 0,724 0,915 0,979 0,999 1,000

A főkomponensek U mátrixa
Főkomponens 
változók 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

Export visszatérítés -0.198 0.464 0,641 -0.529 -0.165 -0.169
Állati prémium -0,376 0,573 -0,014 0.467 0.557 -0.044
Szántóföldi terület 
alapú támogatás

-0,482 0,209 -0,435 -0.277 -0.270 0.620

Tej és tejtermékek 
támogatása

-0,356 -0,563 0,324 -0.234 0.565 0.281

Pénzügyi ellenőrzés -0,451 -0,243 0,379 0.569 -0.519 0.024
Olajok / zsírok 
támogatása

-0,507 -0,194 -0,390 -0.218 -0.025 -0.711

Forrás: saját számítás

18. Táblázat: A főkomponens súlyok A mátrixa

Főkomponens változók
(Variable)

PC1 PC2 PC3

Export visszatérítés -0,34 0,55 0,69
Állati prémium -0,64 0,68 -0,01
Szántóföldi terület alapú 
támogatás

-0,82 0,25 -0,47

Tej és tejtermékek 
támogatása

-0,61 -0,67 0,35

Pénzügyi ellenőrzés -0,77 -0,29 0,41
Olajok/zsírok támogatása -0,87 -0,23 -0,42

Forrás: saját számítás

A főkomponens koordináták segítségével (18. melléklet (a) táblázat) az egyes tagországok 
két dimenziós térben ábrázolhatók (11. ábra), és a megjelenítés során csoportosíthatók. 

Viszonylag magas, 80%-os hasonlósági követelmény mellett homogén csoportot alkot 
Ausztria, Finnország, Luxemburg, Svédország, Portugália, Hollandia, Belgium, Írország, Dánia és 
Németország. Ezek közül Portugália, Németország, és Írország kivételével a támogatások után 
meghatározott visszafizetések nagy volumenét adó növénytermesztéshez és állattenyésztéshez, 
állati termék feldolgozásához kapcsolódó korrekciók mértéke közel azonos. De az említett három 
tagországra vonatkozó összegek is csupán töredékei a spanyol, görög és olasz értékeknek. 

A választott hasonlósági szint mellett egységes csoportot nem alkotó mediterrán országok és 
Franciaország a következő jellemzőkkel bírnak: 
 Olaszországban a tejhez és tejtermékekhez, pénzügyi ellenőrzéshez, az olaj-előállításhoz 

kapcsolódó visszafizetési kötelezettség mértéke rendkívül magas. 
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 Spanyolországban a szántóföldi növénytermesztésre, olaj-előállításra és pénzügyi 
ellenőrzésre vonatkozó összegek kiemelkedők.

 Görögországban a szántóföldi növénytermesztési és olaj-előállítási támogatások, valamint 
az állatprémiumok után meghatározott korrekciók jelentős mértékűek. 

 Franciaországban a tejhez és tejtermékekhez, olaj-előállításhoz kapcsolódó támogatás-
visszatérítések kivételével, melyek viszonylag alacsony összegre rúgnak, minden egyéb 
korrekció összege magas. 

Megfigyelhető, hogy ezekben az országokban alapvetően magas a pénzügyi ellenőrzéshez 
kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek abszolút értéke. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
összes korrekciót tekintve annak domináns hányadát tennék ki. 

11. ábra: Tagállamok csoportosítása az első és második főkomponens koordinátái alapján 
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Megjegyzés: a 80%-os azonosság esetén kialakuló csoport folytonos, az 55%-os azonosság esetén kialakuló csoport 
szaggatott vonallal jelölt, a folytonos vonallal bekeretezett csoport tartalmazza: A, F, L, SV, P, IRL, NL, B, DK, D, a 
pontozott vonal felett az északi országok és Portugália, alatta a déli országok és Franciaországok találhatók
Forrás: saját számítás

Az eredmények alapján földrajzi elhatárolódás is felfedezhető, bár az nem teljes mértékű. Az 
északi országok csoportjához Portugália, a déliekéhez Franciaország csatlakozik. 

A csoportképzés klaszteranalízissel is elvégezhető. A megfigyelések hierarchikus 
klaszterezése arra is szolgálhat, hogy megerősítse a főkomponens analízis eredményeit. Szemléltető 
eszköze a dendogram (12. ábra). 
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12. ábra: Tagállamok hasonlóságát mutató dendogram
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Forrás: saját számítás

4.9. A támogatások és pénzügyi korrekciók dominanciája

A tagállamok mezőgazdaságát jellemző különféle mutatókat (19. táblázat), beleértve az 
EMOGA Garancia kifizetéseket és a visszafizetendő támogatásokat, felhasználva az egyes országok 
különböző csoportokat alkotnak. A csoportosítást főkomponens analízis [Szelényi, 1993] 
segítségével végeztem el. Az elemzés során a standardizált megfigyelési változók mátrixa (20. 
táblázat) segítségével meghatározott „A” mátrix (21. táblázat) alapján megállapítható, hogy erős, 
egyirányú kapcsolat áll fenn a visszafizetendő támogatások és az EMOGA- Garancia Részleg 
kiadásai között, továbbá szintén egyirányú, bár gyenge kapcsolat van a mezőgazdaság GDP-ből 
való részesedése és az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek külkereskedelmi egyenlege között. Az 
előbbiek által meghatározott első főkomponens a „támogatottsági szint” háttérváltozó, az utóbbiak 
által kialakított 2. főkomponens „a mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepe” 
háttérváltozó. 

2.csop 1. csoport
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19. Táblázat: A tagállamok egyes mezőgazdasággal kapcsolatos jellemzői

Tagállam

Visszafizetendő 
támogatások
(millió euró)
(1996-2003)

Mezőgazdaságilag 
művelt 

szántóföldi terület 
(1000 ha)

(2003)

Élelmiszerek és 
mezőgazdasági 

termékek 
külkereskedelmi 

egyenlege
(millió euró)

(2003)

EMOGA-
Garancia 
Részleg 
kiadásai

(millió euró)
(1996-2003)

A 
mezőgazdaság 
GDP-ből való 
részesedése

(%)
(2003)

Ausztria 2,6 3 374 -613 8 040,1 1,2
Belgium 16,1 1 392 2 576 7 824,6 1,0
Dánia 30,1 2 641 4 918 9 860,7 1,6
Egyesült 
Királyság

198,4 16 352 -16 086 32 158,8 0,7

Finnország 5,9 2 246 -1 151 5607 1,0
Franciaország 440,9 29 430 11 060 75 455,9 2,0
Görögország 591,9 3 897 -1 716 21 278,8 5,4
Hollandia 30,4 1 924 19 689 11 008,8 2,0
Írország 91,0 4 370 6 105 13 978,7 1,9
Luxemburg 3,9 128 -689 213,4 0,5
Németország 99,8 17 008 -11 285 47 250,6 0,7
Olaszország 625,5 15 097 -5 681 39 550,7 2,2
Portugália 61,2 3 745 -2 777 5 727,8 2,5
Spanyolország 471,9 25 270 4 752 43 220,4 3,6
Svédország 3,3 3 129 -2 680 6 133,1 0,6

Forrás: saját összeállítás és számítás az EB ad hoc határozatai és 2003 évre vonatkozó statisztikái alapján 

20. Táblázat: A standardizált megfigyelési változók korrelációs mátrixa

Sajátérték 2,735 1,268 0,847 0,107 0,041
Sajátérték gyökértéke 1,653 1,126 0,920 0,327 0,203
Varianciából való részesedés
(Proportion)

0,547 0,254 0,170 0,021 0,008

Varianciából való részesedések összege 
(Cumulative)

0,547 0,801 0,970 0,992 1,000

A főkomponensek U mátrixa
Főkomponens változók
(Variable)

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

Visszafizetendő támogatások 0,547 -0,170 0,318 -0,738 0,160
Mezőgazdaságilag művelt szántóföldi terület 0,533 0,307 -0,292 0,339 0,649
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 
külkereskedelmi egyenlege

-0,011 -0,646 -0,742 -0,164 0,067

EMOGA- Garancia Részleg kiadásai 0,547 0,252 -0,306 0,056 -0,736
A mezőgazdaság GDP-ből való részesedése 0,343 -0,629 0,412 0,556 -0,089

Forrás: saját számítás

21. Táblázat: A főkomponens súlyok A mátrixa

Főkomponens változók
(Variable)

PC1 PC2

Visszafizetendő támogatások 0,90 -0,20
Mezőgazdaságilag művelt szántóföldi terület 0,87 0,34
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 
külkereskedelmi egyensúlya 

-0,02 -0,72

EMOGA- Garancia Részleg kiadásai 0,90 0,28
A mezőgazdaság GDP-ből való részesedése 0,56 -0,70

Forrás: saját számítás
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A főkomponens koordináták segítségével (18. melléklet (b) táblázat) ábrázolt tagországok a 
következőképpen csoportosíthatók 80%-os illetve 60%-os azonossági szintet feltételezve (13. ábra). 
80%-os azonosság mellett két csoport alakítható ki. Az egyik tagjai Írország, Portugália, Dánia, 
Belgium, Ausztria, Finnország, Luxemburg és Svédország. A másik Németországot és az Egyesült 
Királyságot tartalmazza. 60%-os szint esetén ez első csoportot kiegészíti Hollandia, és ezen kívül 
újabb csoportot képez Olaszország, Spanyolország és Franciaország. Sehová nem tartozik azonban 
Görögország (ahol az egyetlen többi tényezőtől rendkívül eltérő érték a mezőgazdaság GDP-hez 
való hozzájárulása). 

Németország és az Egyesült Királyság esetében a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP-hez 
rendkívül alacsony (az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek külkereskedelmi egyensúlya
mindkét esetben negatív), a kifizetett EMOGA Garancia támogatás összege viszont magas. 

Olaszország, Spanyolország és Franciaország esetében a legmagasabb a mezőgazdaság 
hozzájárulása a GDP-hez és a kifizetett támogatás összege. 

Az Írország, Portugália, Dánia, Belgium, Ausztria, Finnország, Luxemburg, Svédország és 
Hollandia által alkotott csoportban a mezőgazdaság GDP-hez való hozzájárulása 0,6 és 2,5 % 
között változik, a támogatás mértéke viszont jóval alacsonyabb, mint az előző két csoportban. 

Az eredményeket megerősíti a megfigyelések hierarchikus klaszterezését megjelenítő dendogram 
(14. ábra).

13. ábra: Tagállamok csoportosítása az első és második főkomponens koordinátái alapján
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Forrás: saját számítás
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14. ábra: Tagállamok hasonlóságát mutató dendogram
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Forrás: saját számítás

2.csop

1.csoport
3.csop.
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5. AZ INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSA ÉS 
FEJLŐDÉSE 

Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) bevezetésére acélból került sor, hogy 
az EMOGA-Garancia Osztályból kifizetésre kerülő közvetlen támogatásokra igényt tartó, rendkívül 
nagyszámú kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságok és csalások kiszűrhetővé váljanak.
Az IIER a gazdálkodók19 termelői biztonságot, elvárható jövedelemszintet és a versenyképességet 
szolgáló támogatási igényléseinek valóságtartalmát ellenőrzi. Elő kell segítenie a jogszabályok 
betartását, biztosítania kell a jogosultság megalapozottságát, megakadályozva ezzel a feltételeknek 
meg nem felelő igénylések kiszűrését.

A rendszer jelentősége az elmúlt egy évtizedben folyamatosan nőtt és a Közös Agrárpolitika 
legutóbbi reformja határozottan megerősítette azt. Míg 1994-ben az EMOGA - Garancia Osztály 
kiadásainak 42,6%-a került a gazdálkodókhoz az IIER-en keresztül, 1999-ben 63,6%-a, és a 2004-
es pénzügyi évben ez az érték már meghaladta a 80%-ot.

5.1. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer bevezetése, elemei

A Tanács 1992. november 27-i, egyes közösségi támogatási programok Integrált Igazgatási 
és Ellenőrzési Rendszerének létrehozásáról szóló 3508/92/EGK rendeletének megalkotásáig a 
különböző támogatások adminisztrációjára és ellenőrzésére az egyes tagországokban eltérő 
előírások vonatkoztak. A McSharry-reform azonban bevezette a szántóföldi növényeket termesztő 
ill. állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók millióit érintő közvetlen támogatás rendszerét, amely 
megkívánta az új helyzethez történő adaptációt. 

A bevezetés valamennyi tagországtól jelentős erőfeszítéseket igényelt. Ugyanakkor a 
kiépítési költségekhez a támogatás összegétől, a mezőgazdasági üzemek számától, az állatállomány 
nagyságától, és a mezőgazdasági célokra hasznosítható földterület méretétől függően az EU is 
hozzájárult. A pénzügyi támogatást 1992 és 1997 között, - Ausztria, Finnország és Svédország 
esetében 1995-től 3 éven keresztül -, lehetett igénybe venni (22. táblázat). „Az igényelhető EU 
támogatás azon nemzeti kiadások maximum 50%-a lehetett, amely összegeket az egyes országok az 
adott évben az INVEKOS20 rendszer felállítására, illetve tökéletesítésére fordítottak.” [Törzsök, 
2002]. 

22. Táblázat: Az IIER felállításához nyújtott EU támogatás %-os megoszlása 1995-1997 között

Ország 1995 1996 1997 Ország 1995 1996 1997
Ausztria 3,3 9,3 39,3 Luxemburg 0,6 0,5 -
Belgium 2,2 1,8 - Egyesült 

Királyság
9,1 7,6 -

Dánia 2,3 1,9 - Németország 9,2 7,7 -
Finnország 2,7 7,6 32,1 Olaszország 18,1 15,1 -
Franciaország 13,3 11,1 - Portugália 5,3 4,4 -
Görögország 8,0 6,7 - Spanyolország 16,5 13,7 -
Hollandia 2,8 2,3 - Svédország 2,4 6,8 28,6
Írország 4,2 3,5 -

Forrás: Törzsök, 2002 (INVEKOS Handbuch 1997 alapján)

Egy olyan új adminisztrációs és ellenőrző rendszert kellett kialakítani, amely lefedte 
                                                
19 1992-ben az Unió mintegy 4 millió gazdálkodóját érintette. 
20 INVEKOS: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem, IIER
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 a szántóföldi növények termesztése, 
 a szarvasmarha-, 
 juh- és kecsketartás után járó támogatásokat, 
 valamint a hegyvidéki ill. bizonyos kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodást 

érintő speciális intézkedéseket, 
 és amely lehetővé tette a megművelt területekhez kapcsolódó egyéb támogatások 

későbbiekben bekövetkező rendszerbe történő beillesztését. 

Rövid idő elteltével sor került a bővítésre: először a rizst21, majd egyes nagy-magvú 
hüvelyes növényeket22 vontak be a rendszerbe.

Ezen kívül önkéntes alapon olyan további támogatások esetében is alkalmazható, melyek 
nem részei az EU előírások szerint. „Így vált például az osztrák INVEKOS23 szerves részévé az 
osztrák környezetvédelmi programból (ÖPUL) igényelhető támogatások kezelése.” [Törzsök, 2002]

Az IIER elemeit (23. táblázat) a következő Tanácsi rendeletek tartalmazzák: 3508/92/EGK, 
1593/2000/EK24, és 1782/2003/EK25.

23. Táblázat: Az integrált rendszer elemei

3508/92/EGK 1593/2000/EK 1782/2003/EK
Számítógépes adatbázis1 Számítógépes adatbázis Számítógépes adatbázis
A mezőgazdasági parcellák 
alfanumerikus azonosító 
rendszere2

A mezőgazdasági parcella 
azonosítására szolgáló 
rendszer

A mezőgazdasági parcella azonosítására szolgáló 
rendszer

A haszonállatok 
azonosításának és 
nyilvántartásának a 
rendszere3

Állatazonosítási és 
nyilvántartó rendszer

A 67.26, 68.27, 69.28, 70.29 és 71.30 cikk alkalmazása 
esetén az állatok azonosítására és nyilvántartására 
létrehozott rendszer

Támogatási kérelmek4 Támogatási kérelmek Támogatási kérelmek
Integrált ellenőrző rendszer5 Integrált ellenőrző rendszer Integrált ellenőrző rendszer

Támogatási jogosultságok azonosítására és 
nyilvántartására szolgáló rendszer
A támogatás iránti kérelmet benyújtó egyes 
mezőgazdasági termelők személyazonosságának 
nyilvántartására szolgáló egységes rendszer

Forrás: saját összeállítás

1. Alapadatbázis: A támogatási kérelmekben feltűntetett adatokat regisztrálja és figyeli az 
utolsó 3 naptári és/vagy gazdasági évre vonatkozó információkat. Amennyiben a tagállamok az 
adatbázist decentralizáltan alakítják ki, a kompatibilitást biztosítani szükséges.
                                                
21 A Tanács 1995. december 22-i 3072/95/EK rendelete a rizs piacának közös szervezéséről
22 A Tanács 1996. július 30-i 1577/96/EK rendelete egyes nagy-magvú hüvelyesek tekintetében külön intézkedés 
bevezetéséről
23 INVEKOS = Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem = Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer 
24 A Tanács 2000. július 17-i 1593/2000/EK rendelete az egyes közösségi támogatási programok egységes igazgatási és 
ellenőrzési rendszerének létrehozásáról szóló 3508/92/EGK rendelet módosításáról
25 A Tanács 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási 
rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról
26Juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás, HL L270., 2003.10.21., 23.o.
27 Marha- és borjúhúsra vonatkozó támogatás, HL L270., 2003.10.21., 24.o.
28 Szabad választáson alapuló végrehajtás különleges gazdálkodási formák és különleges minőség előállítása esetén, HL 
L270., 2003.10.21., 24.o.
29 Egyes közvetlen kifizetések szabad választáson alapuló kizárása, HL L270., 2003.10.21., 25.o.
30 Szabad választáson alapuló átmeneti időszak, HL L270., 2003.10.21., 25.o.
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2. A mezőgazdasági parcellák alfanumerikus rendszere: A mezőgazdasági parcella a 
3508/92 rendelet 1. cikk 4. pontja alapján olyan egybefüggő földterület, amelyen egyetlen 
gazdálkodó egyetlen kultúrát termeszt. Ez azt jelenti, hogy az évről évre bekövetkező esetleges 
változások nyomon követése mellett minden egyes tábla önálló azonosítót kap. A parcellák 
azonosító rendszerének alapját képezhetik a kataszteri térképek és dokumentumok, légi- vagy 
űrfelvételek, illetve az ezekkel egyenértékű források.

3. Állatok azonosítására és regisztrációjára szolgáló alfanumerikus rendszer: A 
szarvasmarhák füljelzővel történő egyedi, a juh és kecske esetében pedig az állományszintű 
azonosítás jött létre.

4. Támogatási kérelmek nyilvántartása: A terület alapú támogatási kérelmek tartalmazzák a 
gazdálkodó azonosító adatait; a mezőgazdasági parcellák azonosítására alkalmas adatokat; az olyan 
terület alapú támogatásra nem jogosult területek paramétereit, melyek agrár-környezetvédelmi, 
vagy terület alapú erdőtelepítési támogatási programban vesznek részt, valamint amelyek szárított 
szálastakarmány előállítására alkalmasak, illetve amelyeken gyapotot, komlót, lent, kendert 
termesztenek. Az állatállomány alapú támogatási kérelem magában foglalja a gazdálkodó azonosító 
adatait, az esetleges terület alapú igénylésekre való hivatkozást, a támogatható állatfajok 
egyedszámát, esetleg a létszámkorlátot; és a tárgyévi egyéni tejkvótát.

5. Integrált ellenőrző rendszer: Feladata a támogatási igények egyenkénti adminisztratív 
ellenőrzése, nagy hangsúlyt fektetve a dupla igényléseket kiszűrő kereszt-ellenőrzésekre. 
Hatáskörébe tartozik a kockázat-elemzéssel kiválasztott mintán elvégzendő helyszíni ellenőrzés (19. 
melléklet).

A fent említetteken kívül egyéb közösségi támogatások (területen vagy termelésen alapuló 
támogatások) alkalmazása érdekében bevezették a kompatibilitás feltételét. Ennek eleget téve a 
tagállamoknak biztosítaniuk kellett, hogy az érintett támogatások (szárított szőlő, komló, olíva olaj, 
agrár-környezetvédelemi támogatás) működtetésénél alkalmazott különféle nyilvántartási és 
ellenőrző rendszerek bizonyos tekintetben összeférőnek mutatkozzanak az integrált rendszerrel.

A Tanács 1593/2000/EK ill. a későbbiekben a 1782/2003/EK rendelete felsorolja az 
integrált rendszer azon elemeit, melyek igénylik, hogy közöttük és az egyéb rendszerek között 
létrejöjjön az adatáramlás, az információ csere (24. táblázat).

24. Táblázat: Kompatibilis elemek 

1593/2000/EK 1782/2003/EK
Számítógépes adatbázis Számítógépes adatbázis
Parcella- és állatazonosító rendszerek Mezőgazdasági parcella-azonosító rendszerek
Adminisztratív ellenőrzések Adminisztratív ellenőrzések

Forrás: saját összeállítás
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5.2. Az IIER elemek kialakítása Magyarországon 

Az FVM 1999-ben és 2000-ben 3 évre vonatkozó informatikai stratégiát készített, mely a 
csatlakozással összefüggő feladatokat állította a középpontba. 1999-ben az adatszolgáltatási 
kötelezettségek biztosítása, 2000-ben az EU-támogatások kezelése került előtérbe. Ez tartalmazta az 
IIER célkitűzéseit és a döntéshozatalt segítő hazai és EU-támogatások egységes kezelésének 
feladatait. A bevezetést 2003-ra vállalták. A megvalósítási stratégia és a végrehajtás intézkedési 
terve 2001-re elkészült. A szükséges forrásokat azonban nem biztosították. 2001 végén a feladat a 
MEH, a végrehajtás az InForrás Kht. hatáskörébe került. A PHARE intézményfejlesztési 
megállapodás keretén belül 1999-ben indult, 30 hónapra tervezett twinning projekt (bajor 
partnerrel) meghiúsult [Állami Számvevőszék, 2003].

Ezt követően az IIER hazai megvalósításáról, a források megteremtéséről a 2018/2002. 
(I.31.) kormányhatározat rendelkezett. A kifejlesztésre (a KÜ és az IIER kifejlesztésére) az FVM 
egy projektet indított, melynek irányítására létrehozott egy külön főosztályt, az EU 
Agrárintézmények Program Irodát. 

A rendszer informatikai háttere PHARE tender keretében alakult ki. A Program Iroda 2002. 
október-december folyamán benyújtott egy 13,8 millió euró értékű PHARE pályázatot az IIER 
kialakítására. „A benyújtott pályázat négy elemből áll. Legnagyobb ezek közül az IIER szoftver 
fejlesztését segítő szolgáltatási rész. E feladatra, amelynek értéke 10,75 millió euró- a PHARE 
szabályok alapján közbeszerzési eljárás került kiírásra. A projektnek része egy 2,5 millió eurós 
hardverbeszerzés, egy 150 millió eurós Twinning együttműködés, valamint egy 0,4 millió euró 
értékű minőségbiztosítási szolgáltatás is.”[Szendrő, 2003]

Az elemeket – az ügyfélregisztert, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert, az 
állatazonosítási és nyilvántartási rendszert, a támogatási kérelmek nyilvántartását, és az integrált 
ellenőrzési rendszert - összekapcsoló szoftvert a HP Magyarország Kft. vezette konzorcium 
fejlesztette ki. Tesztelési folyamatra időszűkében már nem került sor, a csatlakozást követően 
élesben működtették. 

A rendszer többrétegű, vékony kliensre épül. Két adatbázis kiszolgálóval működik Windows 
alapú alkalmazásokkal és WEB kiszolgálókkal. A munkaállomások operációs rendszere Windows 
2000 vagy Windows XP, melyeken egyéb irodai szoftverek is működnek. A munkavégzést 
kétszintű logikai eléréssel biztosítják, jogosultságok és feladatkörök szerint szabályozva. A 
hozzáférést meghatározza az elérni kívánt adatok köre, valamint a hozzáférés módja. Az adatelérési 
jogosultság a kezelés és a hozzáférés folyamatában két szinten ellenőrzött. A rendszerben végzett 
munka felhasználók szerint naplózásra kerül. A fizikai biztonságot az erőforrás (adatbázis szerver) 
két különböző helyszínen történő elhelyezése biztosítja. 

5.2.1. Ügyfél-regisztrációs rendszer 

1998-ban kormányrendelet (236/1998 XII.30.) határozott arról, hogy bizonyos állami 
támogatások igénybevételének feltétele a termelői regisztráció. A gazdaregiszter - ez még nem volt 
az IIER része - kialakítója az AKII, működtetője az AKII (Agrártámogatási Osztály) és az FVM 
(Közgazdasági Főosztály) volt. 

A gazdaregiszter tartalmazta: 

 a mezőgazdasági termelők azonosító alapadatait (név, lakcím, adószám, adóazonosító jel, 
gazdálkodási forma, bankszámlaszám, előző évi nettó árbevétel – ebből a mezőgazdasági 
tevékenység árbevétele, a foglalkoztatottak száma),
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 a használatban levő földterület művelési áganként való nagyságát, megoszlását, szántóföldi 
növények vetésterületének megoszlását és a várható termés átlagát, a saját és a bérelt terület 
nagyságát,

 az állatlétszám kor és ivar szerinti alakulását,
 a rendelkezésre álló állatférőhelyek számát,
 a növénytermesztési munkafolyamatokhoz rendelt bér-és saját munka arányát,
 a rendelkezésre álló saját tulajdonú gépek arányát,
 2002-től családi gazdálkodók esetében külön kérdéseket tartalmaz a legmagasabb iskolai 

végzettségre, a gazdaságban dolgozó családtagok és alkalmazottak számára, a saját és 
bérmunka arányára, valamint a gazdálkodás eredményességére vonatkozóan [Barcs, Palotay, 
2002]. 

A termelők regisztrációja a falugazdászok segítségével és a falugazdász központban történt. 
A települési szinten leadott nyomtatványokat a körzeti központokba továbbították, ahol sor került a 
számítógépes rögzítésre. Ezen központok feladata az volt, hogy elküldjék a gazdáknak a 
regisztrációs számot is tartalmazó igazolást, illetve, hogy összesítsék az adatokat, amelyeket a 
megyei hivatalokhoz továbbítanak. Az összesített megyei adatok ezután az AKII-ba kerültek. A 
nyilvántartás alapvető hiányossága az volt, hogy a földalapú támogatást igénylők adatai közt 2001 
előtt egyáltalán nem szerepeltek a helyrajzi számok, és a 2001-es regisztráció esetén is csak 
bizonyos megyék voltak képesek azok rögzítésére. Ezen kívül problémát okozott az is, hogy évente 
változó nyilvántartási azonosítót alkalmaztak. 

Az első évben még számos termelő nem regisztráltatta magát. Ennek oka az információ 
hiány, anyagi megfontolás, bizonylati hiányosság, bizalmatlanság és a rendeletben meghatározott 
feltételek hiánya. Bár 2000-ben a megszerzett tapasztalatoknak köszönhetően módosításokra került 
sor31, 2003-ban még mindig nem egységes keretben és transzparens módon zajlott a regisztráció 
[Barcs, Palotay, 2002].

A mezőgazdasági szereplőket az FVM több, feladatkörében önálló, egymástól független 
nyilvántartásban regisztrálta. Az őstermelői, a földhasználati, az állatnyilvántartás és a családi 
gazdálkodók nyilvántartása az ügyfeleket hasonló, de nem egységes adatokkal tartotta nyilván. A 
támogatásokat eltérő eljárás keretében és különböző elszámolási kötelezettség mellett lehetett 
megigényelni. Ebben a helyzetben a többszörös adatszolgáltatási kötelezettség egyrészt leterhelte a 
gazdálkodókat. Másrészt az adatbázisok elszigeteltsége, átláthatatlansága megakadályozta a 
keresztellenőrzések elvégzését, és egyúttal táptalajt adott a visszaéléseknek. Megjegyzendő 
továbbá, hogy a legátfogóbb és legjobban karbantartott mezőgazdasági termelői regiszterrel, (amely 
nem hivatalos gazdaregiszter) a KSH rendelkezett. Alapját a 2000 májusi Általános Mezőgazdasági 
Összeírás képezte. Ezen kívül a Magyar Agrárkamara is vezetett nyilvántartást, a rendszer 
adatbázisa viszont hiányos és sem statisztikai, sem közigazgatási célra nem használható abból 
adódóan, hogy 2000. november 1-jével megszűnt a törvényileg kötelező agrárkamarai regisztráció.

Az EU költségvetéséből származó támogatások maradéktalanul megkövetelik a kiadások 
egyértelmű nyomon követését és ellenőrzését. A Bizottság 2419/2001/EK rendelete megfogalmazza, 
hogy „a tagállamoknak egységes rendszert kell bevezetniük azon mezőgazdasági termelők 
azonosítására, akik az integrált rendszer keretében támogatási kérelmet nyújtanak be.” Így a KAP 
végrehajthatóságának érdekében, az új igények kielégítésére a Kormány rendeletben (141/2003 
IX.9.) írta elő egy olyan adatbázis létrehozását, mely alapját képezi a közösségi támogatásokat 
igénylő, regisztrációs számmal rendelkező ügyfelek nyilvántartásának.

Az új gazda- és ügyfél-regisztrációs rendszer fejlesztése során, a folyamat részeként, a 
meglevő nyilvántartásokból az új adatbázisba vezették át a használható adatokat.

                                                
31 A módosítás célja a termelői nyilvántartás teljesebb körűvé tétele. Megszűntek egyes korlátozó tényezők: pl. a 
mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek nem szükséges elérnie az 50%-os arányt ill.. a minimum 
250.000 forintot. 
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A mintegy ötszázezer nyilvántartott mezőgazdasági termelő a korábbi rendszerekből anélkül került 
az új adatbázisba, hogy a gazdáknak fel kellett volna keresniük a hivatalokat. A szükséges 
adategyeztetésre és adatközlésre postai úton is megoldható volt. Így a regisztrációs eljárásba bevont 
természetes személyeknek, gazdasági társaságoknak nem kellett felkeresniük a Minisztérium 
igazgatási egységeit. Az eljárás során az egyértelmű azonosításhoz szükséges alapadatok kerültek a 
rendszerbe. Természetes személynél: név, anyja neve, állampolgársága, születési helye és ideje, 
lakcíme, nem természetes személynél: név, cím, adószám, cég cégjegyzék száma. Egyéni 
vállalkozóknak közölniük kellett a vállalkozó igazolvány számát, őstermelőknek az őstermelői 
igazolvány számát. A támogatás további feltétele a bankszámlaszám megléte. 

Amennyiben az ügyfél még nem szerepelt mezőgazdasági nyilvántartásban, a regisztráció 
első lépéseként kitölti a G001 számú alapadatokat tartalmazó regisztrációs lapot és a G015 számú 
ügyfél-blokk azonosítására szolgáló nyomtatványt. A településekről készült blokktérképeken a
gazdálkodók beazonosították a művelésük alatt álló területeket, majd az adatokat átvezették az 
ügyfél-blokk adatlapra. A már nyilvántartott termelők meglevő adataik révén kerültek be a 
rendszerbe a G200 számú regisztráció hitelesítő lap segítségével.

5.2.2. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 

A parcellaazonosító rendszernek ingatlan-nyilvántartási térképen és dokumentumon, térképi 
referencián, vagy légi, illetve űrfelvételen (vagy ezek kombinációján) kell alapulnia. Az EU-15-ben 
földkataszterre, mezőgazdasági parcella alapú rendszerre, vagy táblanyilvántartásra épül az IIER. 
Az adott megközelítés kiválasztását a földügyi adatok és térképek állapota, rendelkezésre állása 
befolyásolta [Niklasz, 2001].

Két évvel a csatlakozás előtt Magyarországon még nem létezett „mezőgazdasági parcella” 
nyilvántartás. Földhasználati nyilvántartást32 vezettek, melyhez nem rendelték el térképi 
nyilvántartás létrehozását, és amely egyáltalán nem tartalmazott olyan jelet vagy számot, amely 
alapján a bejelentő azonosítható lett volna. Ezen kívül az adatrendszer statikus volt, azaz nem 
tükrözte az évről évre változó, tényleges művelési viszonyokat. A helyrajzi számon belüli 
részterületek (parcellák) azonosítása sem volt megoldott.

Az EU területalapú támogatásainak igénybevétele azonban a Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez kötött. A MePAR biztosítja a támogatás alapját 
képező mezőgazdasági táblák33 helyének és területének egyszerű megadását. Az IIER digitális 
térképi, térinformatikai alapja. Jelentős szerepet tölt be a területalapú támogatások adminisztratív 
és távérzékeléses ellenőrzésében, valamint a helyszíni terepbejárásban. (FÖMI) 

Az IIER működési folyamatában többször is megjelenik: a kérelem benyújtásakor térképi 
dokumentumokat szolgáltat a táblák megadásához, hasonlítási területadatot biztosít az 
adminisztratív ellenőrzéshez, alapadatbázist szolgáltat a területi túligénylések és kettős igénylések 
                                                
32

A kötelező földhasználati nyilvántartás jogintézményét a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 
intézkedő 1999 évi. XLVIII. törvény vezette be. 
„Földhasználati nyilvántartás
25/A§ (1) A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági 
művelés alatt álló belterületi földek használatáról önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-
nyilvántartás. A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számát, 
alrészleteit, hektárban a terület nagyságát, aranykoronában a termőföld értékét, a földrészlet (alrészlet) vagy 
földrészletek használójának nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét), magánszemély földhasználó 
természetes személyazonosító adatait, a használat jogcímét, határozott időre kötött szerződés esetén időtartamát.
(4) A földhivatal a szerződés benyújtását, illetve a bejelentés megtörténtét, valamint a nyilvántartott tényeknek a 
tényleges helyzettel való egyezőségét, továbbá a haszonbérletre vonatkozó korlátozások betartását hivatalból 
ellenőrizheti.”
33 A mezőgazdasági tábla olyan összefüggő földterület, amelyen egy gazdálkodó egy növényt termeszt.
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kiszűréséhez, a távérzékeléses ellenőrzéshez digitális térképi alapot ad, a helyszíni ellenőrzéshez 
térképi dokumentumháttér, valamint térinformatikai alap a kérelem és a pályázat dokumentumainak 
kezeléséhez. 

Az IIER térinformatikai támogatással történő működtetését a következő elemek alapozták 
meg: 

 a Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése (TAKAROS)34, mely 
arra szolgál, hogy a tulajdonlapok és a digitális földmérési alaptérképek együttes kezelése 
számítógépen történjen (2002-ben ez utóbbiak terén még nagy fokú hiányosság volt 
tapasztalható.),

 „a Nagyterületi Adatátviteli Hálózat Földhivatalok Számára” (TAKARNET), melynek fő 
célja a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási adatbázisainak telekommunikációs hálózatba 
való csatolása,

 a megyei földhivatalok számítógépesítése (META: Megyei TAKAROS),
 Ezen kívül fontos szerepet tölt be az Országos Távérzékeléses Szántóföldi 

Növénymonitoring és Termésbecslés távérzékeléses alrendszer, mely összefogja a növények 
pontos megyei területeinek méreteit, eloszlásait, a betakarítás előtt mért végső hozamait, az 
országos értékeket, valamint területi eloszlásainak standard megyei és hozameloszlás 
térképeit. (A NÖVMON növényfelismerő és azonosító rendszert a FÖMI 1997 óta 
működteti)35

A hazai művelési, használati sajátosságok és paraméterek, a birtokszerkezet elemzése 
egyértelművé tette, hogy a térképhelyes légi felvételen (ortofotón) alapuló fizikai blokkrendszert kell 
kiépíteni táblaazonosítóként. „A fizikai blokk (15. ábra), mint referencia parcella36: időben állandó, 
természetes vagy mesterséges határokkal rendelkező összefüggő földterület, mely homogén 
felszínborítást határol le, és területén több gazdálkodó is gazdálkodhat. Határainak a térképhelyes 
légi felvételen és a terepen is egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. Mérete igazodik az adott 
terület mezőgazdasági művelésből adódó táblaszerkezetéhez, apró táblás területeken 10 hektár 
körüli, nagy táblás területeken 20-50 hektár is lehet.” (FÖMI)

A MePAR kiépítéséért és a változások vezetéséért a FÖMI37 a felelős. Az előkészületek 
2002-ben kezdődtek a ProMePAR alapozó és felkészítő mintaprojekt keretében. A három 
megyében 6 települést érintő kísérleti program önkéntes gazdaságok segítségével, 250 gazdálkodó 
részvételével modellezték a fizikai blokkok felett folyó ügyintézést, felkészítést és ellenőrzést. Az 
ország teljes területét 2003. októberétől fedi le a MePAR.

                                                
34 http://miau.gau.hu/miau/09/vision.htm
35 A módszer fizikai háttere az, hogy a látható fénynél jóval szélesebb sugárzástartományt rögzítő műholdképek a 
földfelszín, a növénytakaró, a mezőgazdasági táblák és táblarészek objektív, részletes, pontos és torzítatlan sugárzási 
képét rögzítik. A növények 0,04-1 hektáros részletességgel különíthetők el. Az eljárás alapja a különböző növényfajok 
sugárzási képének egyedisége, melyek a látható és infravörös tartományban készült űrfelvételeken jól megfigyelhetők. 
36 „Az IIER kétféle parcellát kezel, ezek: 
- Mezőgazdasági parcellák, amelyeket a gazdálkodó (kérelmező) határoz meg. Ennek határvonalai akár évente 

is változhatnak, mivel az aktuális használati viszonyokat tükrözik.
- Referencia (hivatkozási) parcellák, amelyeket a gazdálkodó arra használ, hogy azonosítsa, földrajzilag 

elhelyezze mezőgazdasági parcelláját/parcelláit, és amelyek a továbbiakban a kérelem adminisztratív kereszt-
ellenőrzésének tárgyát képezik. Ezek határvonalai relatíve stabilnak tekinthetők (pl. földrészlet határok). 

A MePAR digitális grafikus adatai valamennyi hivatkozási parcella típust tartalmazhatják, amelyek a tagállamok 
gyakorlata alapján a következők:
- mezőgazdasági parcella – egy gazda egyféle növénykultúrát termeszt rajta
- gazdálkodói (termelői) tábla – egy gazda által művelt szomszédos parcellák, amelyeken különböző 

növénykultúrát termesztenek.
- fizikai tábla – több gazdálkodó által művelt parcellák, különböző növénykultúrákkal. A szomszédos parcellák 

stabil fizikai határokkal (pl. vízfolyás, út, kőfal) lehatárolható táblát képeznek.
- földnyilvántartásban (kataszterben) szereplő földrészlet, ami az aktuális jogi állapotot tükrözi.
- a fentiek kombinációja” [Niklasz, 2002]
37 A 2285/2002. (IX.26.) sz. Kormányhatározat nevesíti a FÖMI-t a feladatok elvégzésével kapcsolatban
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Működtetését a 115/2003. (XI.13) FVM rendelet alapján az MVH végzi. Jelenleg megközelítőleg 
300.000 fizikai blokk fedi le az országot, az átlagos blokkméret 32 hektár. 

A blokk és annak belső, elkülönített részeinek meghatározása légi és idősoros űrfelvételek38, 
topográfiai térképek, valamint helyszíni adatfelvétel segítségével történt. Az adatokat légi felvételek 
segítségével évente frissítik. Az ország egy harmadát vizsgálják felül a fennmaradó kétharmad 
részre vonatkozó módosításokat az MVH-tól beérkező jelentéseket követően hajtják végre. 

15. ábra: Referencia parcellák különböző típusai 

Mezőgazdasági parcella Gazdálkodói blokk Fizikai blokk 
egybefüggő földterület, egybefüggő földterület, állandó határokkal rendelkező
amelyen egy igénylő egy amelyen egy igénylő egy egybefüggő földterület, amelyen
növényt termeszt v. több növényt termeszt több igénylő több növényt termeszt

Forrás: Leo. O. nyomán

A MePAR alkalmazása egyéb, nem területalapú támogatás esetében is kívánatos. A 
szőlőültetvényeket 2005. évtől szintén térinformatikai rendszerben szükséges nyilvántartani a 
kivágási-, szerkezetátalakítási, és kvótákon alapuló támogatások nyomonkövethetőségének 
érdekében. 2005-től a korábbi szőlő-kataszterre épülő hegyközségi nyilvántartást felváltotta a 
VINGIS szőlő ültetvényregiszter. Ezen kívül a blokktérképeken jól elkülöníthetőek az erdőterületek 
is. Így az erdőtelepítési támogatások igénylését és ellenőrzését szintén ez a térképi alap 
szolgáltathatja. 

5.2.3. Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer 

A magyar jogi szabályozás ezen a területen már 2002-ben nagyrészt megfelelt a közösségi 
elvárásoknak. Akkor a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az FVM Mezőgazdasági 
Főosztály felügyelete alatt működő Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Állattenyésztési 
Főosztálya volt felelős az állatazonosítás és –nyilvántartás rendszeréért.39

                                                
38 Az idősoros űrfelvételeket a Landsat, a Quickbird és az IRS PAN műholdak által szolgáltatott adatfúzióval nyerik. 
39 Az 1993. évi CXVI. törvény az állattenyésztésről II. fejezet 8. § az alábbiakat tartalmazza:
„Jelölés 8.§ A külön jogszabályban meghatározott állatok ivadékát függetlenül hasznosítási irányuktól, a megszületést 
követően, meghatározott időn belül, országosan egységes módon és tartósan, egyedileg, vagy mint csoport részeként 
meg kell jelölni, valamint nyilvántartásba kell venni.”
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A kötelező állatnyilvántartás hatályos végrehajtási szabályozása a 29/2000. (VI.9) FVM 
rendelet „Az egységes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről” 
(ENAR) illetve annak módosítása, a 64/2003 (VI.16.) FVM rendelet alapján történik.40

Az OMMI által létrehozott integrált számítógépes nyilvántartási és azonosítási rendszer 
moduláris rendszer. Egyik lényeges alrendszere - a szarvasmarha-alrendszer – a csatlakozást 
megelőző 2 évben már csupán kisebb fejlesztéseket igényelt ahhoz, hogy teljes körűen kielégíthesse 
az IIER követelményeit. Ugyanebben az időszakban a juh- és a kecske regisztráció tekintetében 
még voltak hiányosságok.

5.2.3.1. Szarvasmarha ENAR

A szarvasmarha faj Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerének (ENAR) fejlesztése 
1991-ben kezdődött. 1995-ben újabb projektet indítottak, hogy a mintegy ezer nagyüzemen kívül a 
közel 60 ezer kisüzemi szarvasmarhatartó is átálljon az egyedi jelölésre. Az országos rendszer 
fejlesztése 1997-re fejeződött be. Azóta az üzemeltetését az OMMI és az Országos 
Állategészségügyi Intézet együtt végzi. A jogszabálynak megfelelően az OMMI működteti a 
központi adatbázist, míg az illetékes megyei állategészségügyi állomások által megbízott 
állatorvosok feladata a kisüzemekben az egyedek jelölése, az adatjelentés. A nagyüzemek, az 
állomások felügyelete mellett, maguk végzik a jelölést.

A megyei állomásokon ENAR terminálok működnek, melyek az Országos Állategészségügyi 
Intézet által üzemeltetett hálózaton keresztül érik el az OMMI-ban található központi adatbázist. A 
megyei állategészségügyi állomások ENAR ügyintézői, ill. ENAR koordinátorai ezeken a 
terminálokon keresztül regisztrálják az egyedek születését, mozgását valamint ezeken keresztül 
állítják ki az új marhaleveleket. 

A megyei állomásokhoz hasonlóan az OMMI-ban is működnek ENAR terminálok. Ezeken 
elsősorban a vágások, az export ill. nagyüzemi ellések regisztrációja történik. 

Az ENAR, mint komplex rendszer (jogszabályi és pénzügyi háttérrel, üzemeltetési 
struktúrával) több alkalommal esett át európai uniós ellenőrzéseken. 2002 tavaszán az ún. Peer 
Visiten az EU szakemberei összefoglalták a további teendőket is. 2002 augusztusában az osztrák 
AMA cég végzett felülvizsgálatot, amely szintén megfogalmazta további fejlesztések 
szükségességét.

                                                
40 A hivatkozott rendelet legfontosabb megállapításai:
 „1. § E rendelet alkalmazásában:
Állattartó: az a természetes vagy jogi személy, aki az állatok tartásáért az állategészségügyi és állattenyésztési 
hatósággal szemben, valamint piacszabályozási és támogatási ügyekben a felelősséget viseli”
„Jelölés, nyilvántartás:
2. § (1) A szarvasmarha, bivaly, ló és juh fajok állatait egyedileg, hasznosítási módtól függetlenül, tartósan meg kell 
jelölni, és nyilvántartásba kell venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölés és nyilvántartásba vétel érdekében a tenyészeteket nyilvántartásba kell venni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jelölést és nyilvántartást e rendelet II-IV. fejezeteiben foglalt szabályok 
szerint kell végrehajtani.”
 „Szervezeti felépítés:
3. § Az ENAR kialakításával és működtetésével kapcsolatos szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat a 
törvényben meghatározottak figyelembevételével:
 Szarvasmarha, bivaly esetén az OMMI 
 Ló esetén az OMMI, valamint a Magyar Lótenyésztő és Lovassport Szövetség 
 Juh esetén az OMMI, és a Magyar Juhtenyésztő Szövetség végzik.”
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5.2.3.2. Juh és kecske ENAR

A juhok jelölésének és nyilvántartásának szabályait a 47/2005 FVM rendelet megjelenéséig 
a 29/2000. (VI.9.) FVM rendelet szabályozta. A születési helyüket elhagyó bárányokat a tenyészet 
jelével, mint csoportjellel, a 6 hónapon felüli juhokat viszont egyedi jelöléssel kellett ellátni. Az 
exportra vagy hazai vágásra kerülő bárányok a csoportjelen kívül egyedi krotáliát kaptak. A 
rendszer keretein belül a Magyar Juhtenyésztő Szövetség adatokat szolgáltatatott a tenyészetekről, 
és megjelölte a 6 hónapnál idősebb juhokat. Az Állategészségügyi hálózat feladata volt az export és 
a hazai vágásra kerülő bárányok jelölése és mozgásának bejelentése. Ezen kívül az állattartó vezette 
saját állománya létszámváltozását, és tetoválta a tenyészetet elhagyó bárányokat. Az adatok
rögzítéséért, a tenyészetszámok és a fülszámok kiadásáért az OMMI volt felelős. 2000 
szeptemberében 90%-os volt a nyilvántartásba vételi arány. Ugyanakkor 2003 nyarán az 
állatnyilvántartás még mindig nem volt kifogástalan, naprakész, és nem terjedt ki a teljes 
juhállományra. A technikai és funkcionális fejlesztési hiányosságokat az OMMI által 2001-ben 
benyújtott PHARE pályázat révén szándékoztak megszűntetni. A korszerűsítést, az egyedi 
nyilvántartási rendszer kialakítását eredetileg a 2004. év végére irányozták elő. 

A juh és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
47/2005 FVM rendelet 2005. július 9-én lépett hatályba. Valamennyi egyed 9-11 számjegyű egyedi 
számból álló ENAR kódot kap, amit az országos számítógépes adatbázis ad ki az állattartó 
igénylését követően. A rendelet alapján az OMMI továbbra is ellátja az információk biztonságos 
központi tárolásával, az országos számítógépes adatbázis működtetésével összefüggő valamennyi 
feladatot, kiadja a tenyészetkódokat, a gazdaság kódját és az ENAR-számot. Az Állategészségügyi 
és Élelmiszerellenőrző Állomások karbantartják a tenyészetek állategészségügyi státusára 
vonatkozó adatokat, elvégeztetik a harmadik országból beérkezett állatok jelölését. A Magyar 
Juhtenyésztők Szövetsége és a Magyar Kecsketenyésztők Szövetsége területi felelőseik révén 
begyűjtik az állományváltozással kapcsolatos adatokat. Az állattartók kötelesek vezetni az 
adatváltozásokat, és megjelölni a tenyészetben levő állatokat.

5.2.3.3. Sertés ENAR

Az állategészségügyi és tenyésztési hatóság együttműködésében 2000 júliusában meg-
kezdődött a sertés ENAR projekt kidolgozása. A fejlesztés pénzügyi alapjait a holland és a magyar 
földművelésügyi miniszter megállapodásán alapuló ún. „Sertés ENAR” projekt és a költségvetésből 
erre a célra elkülönített keretek biztosították. A rendszer teljes körű bevezetésének hardver és 
szoftver feltételeit biztosító PHARE pályázat tenderezése 2002 májusában zajlott le, azután 
kezdődött a működést biztosító hardver és szoftver eszközök fejlesztése. A fejlesztés Oracle 
adatbázison Java környezetben történt, és az alkalmazás az interneten keresztül is biztosítja az 
elérhetőséget.

A projekt keretében részletesen tanulmányozták a vonatkozó uniós jogi szabályozást. Ennek 
figyelembevételével a „Sertések Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere bevezetésének 
előkészítéséről szóló, a projekt végrehajtását támogató 98/2001. (XI.29) FVM rendelet 
előkészítésére került sor.

Az Uniós jog áttekintését követően teljes körűen megkezdődött a kis- és nagyüzemi 
sertéstenyészetek regisztrációja. Hódmezővásárhelyen és Mátészalkán a gyakorlatban próbálták ki a 
jelölést és a szállítások központi adatbázisban történő gyűjtését. (A szállítások központi 
adatbázisban történő regisztrációja EU-s előírás. 
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A fejlesztés során a vágóhidakkal elektronikus kapcsolatot kell kiépíteni.) Az előírt ütemterv 
alapján a Phare projekt teljes elkészülésének végső határideje 2003. június 30. volt. 

A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosításáról szóló hatályos 
jogszabály jelenleg a 116/2003 (XI.18.) FVM rendelet, mellyel a fent említett 98/2001 FVM 
rendelet hatályát vesztette. 

Az állatmozgások nyomon követhetősége érdekében a sertéstenyészeteket az országos 
adatbázisban nyilvántartásba kell venni. A sertéseket legkésőbb a születési tenyészet elhagyásakor 
hasznosítási módtól függetlenül meg kell jelölni. Élő sertéseket csak ENAR-füljelzővel megjelölve 
szabad szállítani. Az állatmozgás során a sertéseket érvényes állat-egészségügyi igazolást 
tartalmazó szállítólevélnek kell kísérnie. Az állattartó felelős a nyilvántartás vezetésért és köteles 
gondoskodni az állatok jelöléséről. Az OMMI és az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Állomások feladata az ENAR működtetése és fejlesztése. 

5.2.4. Kérelemkezelési folyamat a hazai területalapú támogatási rendszerben

Érkeztetés, iktatás (16. ábra)

Az illetékes megyei kirendeltségekhez postai úton benyújtott kérelemcsomagot dátumos 
érkeztető bélyegzővel látják el, majd felbontják, és valamennyi formanyomtatványra valamint 
egyéb dokumentumra vonalkódot ragasztanak. A kérelmek iktatását megelőzően vagy azzal egy 
időben az iktató formai ellenőrzést végez, vizsgálja az aláírások meglétét, a csatolt dokumentumok 
számának helyességét, az eredetiséget, és a térképmellékleteken a rajzolás helyességét.

Rögzítés 

A területalapú támogatási kérelmek tartalmát, állapotát kettős adatrögzítéssel viszik be az 
elektronikus rendszerbe. Két külön adatrögzítő egymástól függetlenül rögzíti a következő 
dokumentumok részleteit: 

 a kérelem főlapját, 
 betétlapot, blokktérképet, 
 vetőmagcímkét (rostkender), 
 rostkender szerződést, 
 dohányszerződést, 
 rostkender esetén vetőmagcímke helyett a számlát vagy szállítólevelet, 
 vis major bejelentőlapot, 
 módosító, hiánypótló és visszavonó betétlapot, 
 a hasznosító személyében41 bekövetkező változást bejelentő lapot.

Amennyiben a szoftver eltérést mutat ki a második adatrögzítő felülbírálja a saját vagy az első 
adatrögzítő által bevitt adatokat és javítja azokat. 

                                                
41 Területalapú támogatást a földet ténylegesen hasznosító és a hasznosítással összefüggésben felmerülő költséget, 
kockázatot viselő mezőgazdasági termelő igényelhet.
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Ellenőrzés

Adminisztratív és fizikai ellenőrzést különböztetünk meg. Az előbbi során formai és tartalmi, 
azon belül keresztellenőrzést42 végeznek. A formai ellenőrzés során kijavítják a nyilvánvaló 
hibákat, illetve megírják a hiánypótló felhívást. Tartalmi ellenőrzéskor megnézik, hogy a feltüntetett 
adatok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, vizsgálják a következő paramétereket:

 a kérelem, illetve a hiánypótlás benyújtásának ideje – a határidő betartása,
 a mezőgazdasági parcella mérete meghaladja-e az előírt minimális méretet,
 a fizikai blokk azonosítója,
 a parcella hasznosítási kódja,
 a termelt növény a megjelölt támogatási jogcím keretében támogatható-e,
 vetőmagcímke rostnövények esetében,
 a vetőmagcímkén megadott fajta megegyezik-e a betétlapon feltüntetettel,
 a kérelem módosítása időben érkezett-e,
 a kérelmet visszavonták-e,
 a birtokátruházás határidőn belül megtörtént-e,
 vis major eset elemzése.

Fizikai ellenőrzés során a kockázatelemzéssel vagy a véletlen mintavétel segítségével 
kiválasztott kérelmeket – a kérelemben megadott területi méretet, a hasznosítás módját és a 
hasznosítással kapcsolatos egyéb feltételeket (pl. helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 
betartását) helyszíni ellenőrzéssel vagy távérzékeléses úton vizsgálják. Helyszíni ellenőrzéskor a 
kiválasztott kérelem alapján a feltüntetett parcella legalább felét ellenőrzik. Probléma esetén az 
összes parcellára kiterjesztik a vizsgálatot, amit bejelentés nélkül vagy előzetes bejelentés után 
végeznek el. Ez utóbbi esetben a termelő legkorábban az ellenőrzés előtt 48 órával értesíthető. A 
távérzékeléses ellenőrzést a FÖMI a kockázatelemzéssel kiválasztott kérelmekkel kapcsolatban 
végzi el. 

Kifizetés

Az egységes területalapú támogatás a 2004/2005-ös gazdasági évben 2004. október 16. és 
2005. április 30. között volt folyósítható. Október 16. és december 1. között előzetes kifizetésre 
kerülhetett sor. Ennek az volt a feltétele, hogy az MVH által teljes körben elvégzett ellenőrzések 
során megállapították-e, hogy a kérelem formailag és tartalmilag hibátlan. 

Kérelemkezelésben résztvevő személyek

A „négy szem” elve alapján „A” és „B” szintű ügyintéző különböző szintű jogosultsággal
ellenőrzi a kérelmeket. Az „A” ügyintézői szinten a megyei kirendeltségek alkalmazottai – „A1” és 
„A2” jogosultsággal, a „B” ügyintézői szinten a központi hivatal dolgozói – „B1” és „B2” 
jogosultsággal vizsgálják és hagyják jóvá a kérelmeket. „A” szinten formai, „B” szinten tartalmi, 
azon belül keresztellenőrzésekre kerül sor. Az ügyintéző „A1” jogosultsággal ellenőrzi a kérelmeket 
és hiánypótlást kér, „A2” jogosultsággal jóváhagyja azokat, „B1” jogosultsággal ellenőriz és 
összeállítja az elutasító határozatot, „B2” jogosultsággal jóváhagyja azokat.

                                                
42 Keresztellenőrzés: a kérelem adatainak más adatbázisokban nyilvántartott adatokkal történő összevetése.
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16. ábra: A területalapú támogatási kérelem kezelésének folyamata

Forrás: saját összeállítás

5.3. Közvetlenül és közvetve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer hatáskörébe 
tartozó támogatási formák

Az általam összeállított 25. táblázat azon támogatásokat tartalmazza, melyek közvetlenül,
vagy közvetve – a kompatibilitási követelményeknek eleget téve – az IIER hatáskörébe tartoznak. 
Az évek múlásával újabb és újabb támogatások adódtak az eredeti listához. Az IIER ernyője alá 
tartozó nagy számú támogatás és a lista időközben történő kibővülése indokolttá tette, hogy 
elkészítsem ezt a rendszerező táblázatot. 

A Tanács 3508/92/EGK rendelete ill. annak módosításai nem sorolják fel a szántóföldi 
növények és az állati prémiumok teljes körét, de hivatkoznak azon rendeletekre, amelyek a 
részletezést tartalmazzák (20. melléklet). Ezek felhasználásával készítettem el azokat az 
összehasonlító táblázatokat, amelyek a különböző növényfajokat (26. táblázat), illetve az eltérő 
állatprémiumokat (27. táblázat) rendszerezik. 

Érkeztetés 

Iktatás 

Adatrögzítés 

Formai ellenőrzés 

Hiánypótlás, nyilvánvaló 
hibák javítása 

Fizikai ellenőrzés 

Tartalmi és 
keresztellenőrzés 

Fizikai ellenőrzés 

Támogatási összeg 
kalkuláció

Kifizetés 



65

25. Táblázat: Támogatások az IIER hatáskörében                                             

3508/92/EK rendelet 3508/92/EK; 1782/2003/EK rendelet 1782/2003/EK rendelet

Támogatások
Egyszerűsített rendszer a 

1244/2001/EK rendelet alapján
Egyéb támogatási rendszerek

Egységes támogatási 
rendszer

Növénytermesztési szektor
A 1765/92/EK rendelet és a
1251/99/EK rendelet alapján a 
3508/92/EK rendeletet módosító 
1593/2000/EK rendelet 
hatálybalépésétől 

Szántóföldi növények 
(részletes felsorolást lásd 
26. táblázatban)

Szántóföldi növények Különleges minőségű durum-
búzára vonatkozó támogatás
Fehérjenövényekre vonatkozó 
támogatás
Szántóföldi növényekre 
vonatkozó regionális támogatás
Szántóföldi területalapú 
támogatás

Szántóföldi növények

3072/95/EK Rizs Rizs Rizsre vonatkozó 
terményspecifikus támogatás

Rizs

1577/96/EK Nagy-magvú hüvelyesek:
-Lencse
-Csicseri borsó
-bükköny a Vicia sativa és 
Vicia ervilla fajokból

Nagy-magvú hüvelyesek:
-Lencse
-Csicseri borsó
-bükköny a Vicia sativa és Vicia ervilla 
fajokból

Nagy-magvú hüvelyesek:
-Lencse
-Csicseri borsó
-bükköny a Vicia sativa és Vicia 
ervilla fajokból

Nagy-magvú hüvelyesek:
-Lencse
-Csicseri borsó
-bükköny a Vicia sativa és 
Vicia ervilla fajokból

Állattenyésztési szektor 
A 805/68/EGK és a 1254/99/EK 
rendelet alapján a 3508/92/EK 
rendeletet módosító 
1593/2000/EK rendelet 
hatálybalépésétől 

Marha- és borjúhús
(részletes felsorolást lásd 
27. táblázatban)

Marha- és borjúhús Marha- és borjúhús Marha- és borjúhús

A 3013/89/EGK és a 2467/98/EK 
rendelet a 3508/92/EK rendeletet 
módosító 1593/2000/EK rendelet 
hatálybalépésétől

Juh- és kecskehús Juh- és kecske prémium Juh- és kecskehús Juh- és kecskehús

A 2328/91/EGK rendelet alapján Hegyvidéki és bizonyos 
hátrányos helyzetű 
térségekben folytatott 
gazdálkodásra vonatkozó 
különleges intézkedések

A 1255/99/EK rendelet alapján a 
1593/2000/EK rendelet 
hatálybalépésétől  

Tej-és tejtermékek Tej-és tejtermékek Tejtámogatás, kiegészítő illeték Tej-és tejtermékek
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3508/92/EK rendelet                                                                            1782/2003/EK rendelet                 (25. táblázat folytatása)

Támogatások Egyéb támogatási rendszerek
Egységes támogatási 

rendszer
Különféle 

Héjas gyümölcsűekre vonatkozó 
területalapú támogatás
Energianövényekre vonatkozó 
támogatás
Keményítőgyártásra szánt 
burgonyára vonatkozó támogatás

Keményítőgyártásra szánt 
burgonya

Vetőmagra vonatkozó támogatás Vetőmag 
POSEIDOM–marha-, 
borjúhús
POSEIMA – marha- és 
borjúhús
POSEICAN - marha- és 
borjúhús, juh- és kecskefélék
Égei-tengeri szigetek- marha-
és borjúhús

3508/92/EK rendelet 1782/2003/EK rendelet
Kompatibilitás 

(bekerült a szántóföldi növények listájába)
(bekerült a szántóföldi növények listájába)

Szárított szőlő
Dohány*
Komló*

Agrár-környezetvédelem
Erdészet

Hátrányos helyzetű térségek és környezetvédelmi korlátozások alá tartozó térségek

Olíva olaj*
Gyapot*

Szárított takarmány
Feldolgozásra szánt citrusfélék

Feldolgozásra szánt paradicsom

A 3508/92/EK módosító 
1593/2000/EK rendelet 
A 3508/92/EK rendeletet 
módosító 1593/2000/EK 
rendelet és 495/2001/EK 
rendelet 

Len 
Kender 
Szárított szőlő
Dohány
Komló
Agrár-környezetvédelem
Erdészet
Hátrányos helyzetű térségek és 
környezetvédelmi korlátozások 
alá tartozó térségek
Oliva olaj
Gyapot
Szárított takarmány
Feldolgozásra szánt citrusfélék
Feldolgozásra szánt paradicsom
Bor Bor

Megjegyzés: 2004 tavaszán döntöttek a mediterrán termékek és a komló piaci rendtartásának reformjáról, ennek következtében a gyapot, az olívaolaj, a dohány és a komló 
termeléshez kötődő támogatásának nagy része az egységes gazdaságtámogatásba kerül, a reform alapvetően 2006-ben kezdődik, (a komló esetében 2005-ben kezdődött)
Forrás: saját összeállítás
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26. Táblázat: Szántóföldi növények

3508/92/EK rendelet 1782/2003/EK rendelet
A 1251/99/EK rendeletben felsorolt növények

A 1765/92/EK 
rendeletben felsorolt 

növények

A 1251/99/EK 
rendeletet 
módosító 

1672/2000/EK 
rendelet

A 1251/99/EK rendeletet 
módosító 1782/2003/EK 

rendelet IX. számú 
mellékletében felsorolt 

növények

I. Gabonafélék:
-keménybúza
-keménybúzán kívüli búza 

és kétszeres
-rozs
-árpa
-zab
-kukorica
-cirokmag
-hajdina, köles és 
kanárimag; más gabonaféle
-csemege kukorica

I. Gabonafélék:
-keménybúza
-keménybúzán kívüli búza 

és kétszeres
-rozs
-árpa
-zab
-kukorica
-cirokmag
-hajdina, köles, kanárimag; 
más gabonaféle
-csemege kukorica

I. Gabonafélék:
-keménybúza
-keménybúzán kívüli búza és 

kétszeres
-rozs
-árpa
-zab
-kukorica
-cirokmag
-hajdina, köles és kanárimag; 
más gabonaféle
-csemege kukorica

II: Olajnövények:
-szójabab
-repcemag
-napraforgómag

II: Olajnövények:
-szójabab
-repcemag
-napraforgómag

II: Olajnövények:
-szójabab
-repcemag
-napraforgómag

III: Fehérjenövények:
-borsó
-lóbab
-édes csillagfürt

III: Fehérjenövények:
-borsó
-lóbab
-édes csillagfürt

III: Fehérjenövények:
-borsó
-lóbab
-édes csillagfürt

IV. Len (rost len 
kivételével)
-lenmag

IV. Len (rost len 
kivételével)
-lenmag

IV. Len
-lenmag
rostlen, nyersen 
vagy áztatva

IV. Len
-lenmag
rostlen, nyersen vagy áztatva

V. Kender
-rostkender, 
nyersen vagy 
áztatva

V. Kender
-rostkender, nyersen vagy 
áztatva

Forrás: saját összeállítás

27. Táblázat: Szarvasmarha Prémium

3508/92/EK rendelet
805/68/EGK rendelet

(módosítva a 2066/92/EK rendelet által)
1254/99/EK rendeletben 

felsorolt prémiumok

1782/2003/EK rendelet mely 
módosítja a 1254/99/EK 

rendeletet
Anyatehénre vonatkozó támogatás Anyatehénre vonatkozó 

támogatás
Anyatehénre vonatkozó támogatás

Speciális húsmarha prémium Speciális húsmarha prémium Speciális húsmarha prémium
Kiegészítő támogatás a speciális húsmarha 
prémiumhoz (szezonalitást csökkentő 
támogatás)

Vágási prémium Vágási prémium

Extenzifikációs támogatás Extenzifikációs támogatás
Szezonalitást csökkentő 
támogatás

Szezonalitást csökkentő támogatás

Kiegészítő támogatás Kiegészítő támogatás
Állatlétszám-alapú kifizetés
Területalapú kifizetés

Forrás: saját összeállítás
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5.4. Az IIER intézményi háttere egyes tagállamokban

Az integrált rendszer horizontális felépítése miatt a tagállamoknak változtatniuk kellett 
igazgatási struktúrájukon. Néhány tagállamban (pl. Belgiumban, Franciaországban, Portugáliában) 
új koordinációs hivatalokat hoztak létre, másokban (pl. Hollandiában, Írországban) széles körű 
szerkezetátalakítás történt, ami az esetek többségében az alkalmazottak körének bővítését is maga 
után vonta. A szervezés során különböző lehetőségek merültek fel:

 a kifizetések és ellenőrzések, továbbá a kérelmek benyújtásának centralizációja (Dánia, 
Írország, Olaszország, Luxemburg, Portugália),

 nemzeti előírások kidolgozása, amelyek regionális szintű végrehajtását centralizáltan 
ellenőrzik (Ausztria, Belgium, Görögország, Franciaország, Finnország, Hollandia, 
Svédország),

 az EU-előírások nemzeti szintű interpretációja, a végrehajtási illetékesség regionális szinten 
tartása (Spanyolország, Németország, Nagy-Britania).

A támogatásigénylés olyan részletes magyarázattal ellátott nyomtatványtömbön történik, 
melyet általában a tagországok szakminisztériumai állítanak össze. Ettől eltérően, pl. Finnországban 
a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium mellett az úgynevezett Információs Központ is részt 
vesz az igénylőlapok megtervezésében. Az Információs Központ a kifizető ügynökség operatív 
része, ahol nyilvántartják az adatokat, elbírálják a kérelmeket, kialakítják a kifizetési javaslatokat, 
könyvelik a kifizetett összegeket és elkészítik a jelentéseket.

A rendszerek általános jellemzője, hogy a helyi, országos és közösségi illetékességek 
szabályozásának megfelelően, különböző területi szintű tagozódás alakult ki, attól függetlenül, hogy 
az IIER feladatainak ellátását állami intézmények vagy magáncégek végzik. Ezek elsősorban az 
adott ország mezőgazdasági minisztériumának (esetleg munkaügyi-, ipari és kereskedelmi-, illetve 
pénzügyminisztériumának) felügyelete alatt állnak. Előfordul az is, hogy a termékeket nem 
együttesen kezelik, hanem az egyes termékpályákat külön hivatali szervezetek szabályozzák. Az 
eltérő rendszerekre konkrét példa Finnország, Olaszország, Franciaország és Németország.

Finnországban az IIER-t olyan átfogó, (már a csatlakozás előtt is létező), mezőgazdasági, 
közgazdasági rendszer elemeként alakították ki, mely tágabb keretrendszerben biztosítja az 
agrárpiaci, illetve strukturális támogatások adminisztrációját, a kvótakezelést, a számlák vezetését, a 
pénzügyi nyilvántartást, a statisztikai adatgyűjtést, valamint az EU számára szükséges piaci 
információs rendszer működtetését. További, - IIER-től függetlenül, de azzal kompatibilisen 
működő - elemei, az országos táblaazonosítási rendszer valamint az állategészségügyi és élelmiszer-
higiéniai célú állatállomány regiszter. Párhuzamos jelenlétük lehetőséget nyújt a kereszt, illetve 
kettős ellenőrzésre, és ez fordítva is működik. Amellett, hogy az IIER ellenőrzi a kötelezően hatálya 
alá tartozó közösségi támogatásokat, adatbázisai a rajta kívül eső (pl. területhez vagy 
állatállományhoz kötött nemzeti támogatásokkal kapcsolatos), nyilvántartási és ellenőrzési célokra 
is felhasználhatóak. Az EMOGA Garancia Részleg által finanszírozott közösségi támogatások 
kifizető ügynöksége, a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium (MEM). Pontosabban fogalmazva 
a felügyelete alatt álló, önálló szervezetként működő Információs Központ, amely ellátja a Kifizető 
Ügynökségi funkciók zömét, és az IIER központi informatikai feladatait. 

A MEM Támogatáspolitikai Főosztályának felelősségébe tartozó feladatok a következők: 

 termelői támogatási programok tervezése,
 a gazdák informálása a különböző támogatási formák feltételeiről,
 a támogatási kérelmek adminisztrációjára vonatkozó irányelvek meghatározása,
 az Információs Központ javaslatai alapján a kifizetési döntések végső engedélyezése,
 felelősség a terület és állat alapú kifizetések jogszerűségéért,
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 az oktatási programok a gazdákkal közvetlen kapcsolatban álló járási alkalmazottak 
számára,

 ellenőrzési rendszer kidolgozása, ellenőrző személyzet képzése,
 támogatási programok értékelése, hatáselemzése,
 közreműködés a nemzeti és EU szintű jogalkotásban.

Az Információs Központ feladatai közé tartozik:

 a beérkező támogatási igények feldolgozása (adatkezelési részleg),
 a támogatási összeg meghatározása, jóváhagyása (adatkezelési részleg),
 kifizetési utasítási javaslat a MEM illetékes főosztály részére (adatkezelési részleg),
 támogatási összegek ellenőrzése (pénzgazdálkodási részleg),
 kifizetések könyvelése, jelentések az Európai Bizottság részére (pénzgazdálkodási részleg),
 statisztikai rendszerek működtetése (statisztikai részleg),
 az Európai Bizottság által igényelt rendszeres piaci és árinformáció összeállítása (statisztikai 

részleg).

Mindazonáltal mind a közvetlen termelői támogatásokért felelős Főosztály, mind pedig az 
Információs Központ csak a központi adminisztrációt látja el. Közvetlenül alárendelt területi 
szervek hiányában a támogatások ellenőrzését külső szervezetek végzik. Regionális szinten 
működnek a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központok, melyek a Munkaügyi, Ipari és 
Kereskedelmi, valamint a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium által közösen felügyelt területi 
szervek. Járási szinten az önkormányzat egy-egy tisztviselőjét vonták be, aki közvetlen 
kapcsolatban áll a gazdákkal, illetve aki elsőként kapja meg a támogatási igényeket.

Olaszországban az IIER-t működtető és a támogatások kifizetésére jogosult állami 
intézmény az A.I.M.A.(Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo). A tényleges 
ellenőrzéseket azonban, az A.I.M.A.-val kötött szerződés alapján, a CCIA konzorcium („Integrált 
Ellenőrzés a Mezőgazdaságban” konzorcium), illetve az Agroconsulting S.p.A. magáncég hajtja 
végre. Tehát az A.I.M.A. összesíti a kérelmeket, formailag ellenőrzi azokat és kiválasztja az 
ellenőrzésre szánt mintákat. Majd a részletes vizsgálatot az Agroconsulting végzi el

Franciaország (Hollandiához hasonlóan) tipikus példa arra, hogy a szerteágazó 
intézményrendszerben az egyes termékpályák szabályozására külön hivatali szerveket hoztak létre.
Ezek közül az egyik legjelentősebb az ONIC, a Gabona hivatal (mely hatáskörébe az AGENDA-
2000-et követően a gabona mellett már az olajnövények is beletartoznak). Az ONIC piacszervezési 
hatóságként és kifizető szervezetként funkcionál, kezeli a direkt támogatásokat, és mint 
kormányszerv koordinálja az intervenciós felvásárlást, folyósítja az export visszatérítéseket és 
támogatásokat, valamint tartja a kapcsolatot a nagykereskedőkkel és a raktározó szervezetekkel. Bár 
az ONIC végzi a jogosultság és jogosság ellenőrzését, az adatok megyei, regionális és nemzeti 
összesítését, az összesített igények Brüsszelbe történő továbbítását, valamint a támogatások 
kifizetését, mégis jelentős feladat hárul az államigazgatás területi irányítási szerveire, azaz a megyei 
földművelésügyi hivatalokra is. Ezek a hivatalok képezik azt a támogatás igényléseket befogadó, 
azokat ellenőrző és azokról hitelességi vizsgálatot készítő hálózatot, amely elvégzi a tényleges 
adatbevitelt és az elsődleges ellenőrző munkát, valamint kiveti a támogatás–csökkentési 
büntetéseket.

Németországban az integrált rendszer létrehozásában és alkalmazásában a szövetségi 
tartományok külön-külön illetékesek, így a Szövetségi Mezőgazdasági Minisztérium csak 
koordinációs feladatokat lát el. Az agrár-közigazgatás általában kétszintű. Bajorországban is a 
mezőgazdasági minisztérium, azaz a Tartományi Mezőgazdasági, Élelmezésügyi és Erdészeti 
Minisztérium tölti be a központ szerepét, a területi szerveket a Körzeti Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Hivatalok képezik. Ez utóbbiak végzik a kérelmek fogadását, adatainak rögzítését, 
az adminisztratív és helyi ellenőrzéseket, valamint az engedélyezést, ami eredetileg a Kifizető 
Ügynökség feladatainak egyike. A Kifizető Ügynökség a Minisztériumban található. 
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Ausztriában az IIER bevezetése és működtetése a szövetségi mezőgazdasági minisztérium, a 
mezőgazdasági kamara (a kamarai elnökök konferenciájának) és az Agrarmarkt Austria feladata. 
Munkamegosztásukat a 17. ábra mutatja be. 

17. ábra: Az AMA és a tartományi kamarák szerepe az IIER-ben

INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER

SZÖVETSÉGI MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM

Feladatok: nemzeti jogalkotás

alapvető döntések/feladatátruházás

hatósági jogkör gyakorlása

TERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI KAMARÁK

(128 kamara, ebből 92 kamara a hálózatban)

AGRARMARKT AUSTRIA

feladatok: tanácsadás

kérelmek átvétele

kérelmek összesítése

hibajavítás 

kérelmek továbbítása

adatátvitel 

feladatok: előre nyomtatott kérdőívek összeállítása 
és elkészítése

kockázatelemzés

helyszíni ellenőrzés

igazgatási ellenőrzés

közvetlen kifizetések összegének 
meghatározása

kifizetés 

információküldés a döntésekről

kifogások feldolgozása

Forrás: Törzsök, 2002 (Grüner Bericht, 1996 BMLF alapján)

Az AMA azon kívül, hogy elkészítette/ elkészíti a részletes kitöltési útmutatókkal ellátott 
nyomtatványgarnitúrákat, maga fejlesztette ki az adatok számítógépbe viteléhez szükséges 
szoftvert, a kérelemösszesítő és a hitelességvizsgáló programot, amelyeket a területi kamarák 
rendelkezésére bocsátottak. A támogatási kérelmeket, melyeket ellenőriz kitöltési helyesség és 
adathitelesség szempontjából, összesítve kapja meg a tartományi kamaráktól, melyek területi 
kirendeltségeinek tanácsadó és lebonyolító szerepe felbecsülhetetlen. Az AMA központilag 
koordinálja az ellenőrzéseket. Számítógépes kockázatelemző programmal választja ki a 
gazdaságokat, majd az ellenőrzések elvégzését követően megállapítja a jogosan igényelt támogatás 
összegét és intézkedik azok kifizetéséről. [Törzsök, 2002]

Az eltérő intézményi keretek között történő működés ellenére a támogatási kérelmekkel 
kapcsolatos követelmények, a kérelmezés, elutasítás és szankcionálás folyamata, azaz a 
gazdálkodók és az intézményi alkalmazottak adminisztrációs feladatai azonosak. (lásd következő 
alfejezet)

decentralizált 
adatbankok

termőföld 
adatbank

alapadatok 
adatbankja

központi 
adatbank
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5.5. Támogatási kérelmek általános követelményei, a kérelmezés folyamata, elutasítások, 
szankciók 

A kérelem fő alkotóelemei a következők:

 a kérelmező személyes adatai (gazdaság mérete, ugaroltatással vagy anélkül kívánja igénybe 
venni a kompenzációs támogatást),

 területigazolás, a támogatást igénylő és a támogatásra nem jogosult kultúrák szétválasztása, 
területi részletezése parcellánként, illetve parcella részletenként,

 földpihentetési alternatívák szerinti bontás,
 kultúra szerinti részletezés és kultúránkénti terület-kimutatás,
 vetési határidő, dátum, megművelt földterület kezelése,
 öntözött, nem öntözött kultúrák szerinti bontás (öntözési nyomtatvány),
 a támogatandó állatok száma állatfajonként,
 állatállomány alapú támogatási kérelem esetén hivatkozás a területalapú igénylésre, 

amennyiben a kérelem beadása a területalapú támogatási igény benyújtását követően 
történik,

 az állattartó szándéknyilatkozata arról, hogy az állatokat a támogatási feltételeknek 
megfelelő időtartamon keresztül továbbra is tartani fogja,

 az egyes fajokra, hasznosítási típusokra vonatkozó létszámkorlátok,
 a tejüzemre vonatkozó referencia-mennyiségek,
 a termelő nyilatkozata arról, hogy megismerte a támogatási rendelet megfelelő előírásait,
 benyújtási és módosítási határidők,
 kifizetési dátumok,
 banki vagy postai számlaszám, melyre a támogatás összegét utalják,
 mellékletek: kataszteri térképek, felvásárlóval illetve elsődleges feldolgozóval kötött 

szerződések az újratermelődő nyersanyagok termelése esetén, olajnövények minősített 
vetőmagjának vásárlását igazoló, valamint a területpihentetési kötelezettség átruházási 
bizonylatai.

A kérelmezés egyes lépéseinek végrehajtására minden tagállamban előirányoznak egy 
megadott időtartamot. Legszigorúbban a nyomtatványok leadási határidejének betartását tartják 
számon. A benyújtás történhet postai úton vagy személyes megjelenés révén. A postán érkező 
kérelmeket az illetékes hivatalok (pl. önkormányzatok, Körzeti Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Hivatalok, agrárkamarák) azonnal regisztrálják, ezek előzetes ellenőrzését azonban nem áll 
módjukban elvégezni. A személyes megjelenés viszont lehetővé teszi, hogy ne csupán a beérkezés 
regisztrációjára kerüljön sor, hanem bizonyos előzetes vizsgálatokra is. Ez utóbbiak folyamán 
megállapítják, hogy hiánytalan-e a kérelem (minden oldala meg van-e, a gazdálkodó aláírása 
szerepel-e a nyomtatványon), teljesülnek-e az alapvető támogatási feltételek, hitelesek-e az adatok, 
illetve csatoltak-e minden szükséges igazolást, mellékletet. Ezen a szinten általában még lehetőség 
van arra, hogy a gazdálkodó személyesen korrigálja az esetleges hibákat, elírásokat, illetve pótolja a 
hiányzó adatokat. A későbbiekben a regisztrált adatok - melyek rögzítése és feldolgozása 
elektronikus úton történik -, már nem módosíthatóak. A számítógépes nyilvántartási rendszerben 
minden gazdálkodó esetében három fő adatblokkot – a gazdaságra vonatkozó általános üzemi, a 
földterületi és az állatállománnyal kapcsolatos információkat – tárolnak. Ezt követően 
felülvizsgálják a bevitt adatokat, lényegében sor kerül egy másod regisztrációra. Az adminisztratív 
kontrol után következik a fizikai, azaz a helyszíni ellenőrzés. 
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A beérkezett terület alapú kérelmek minimum 5%-át, az állatállomány alapú kérelmek 10 %-
át kötelezően helyszíni ellenőrzés alá kell vonni. Az 5% ill. 10% kiválasztása kockázatelemzéssel és 
a reprezentativitás figyelembevételével történik. Ennek során vizsgálják, hogy mekkora a támogatás 
összege, a gazdaság egyidejűleg hány támogatási intézkedésben vesz részt, mekkora változás történt 
az előző évhez képest, mi volt a megelőző évek ellenőrzéseinek az eredménye, mennyi állatra, 
illetve mekkora területre vonatkozik az igénylés. 

Az ellenőrzés többféle módon - távérzékeléssel, geodéziailag, mennyiségileg vagy 
minőségileg - történhet a kijelölt regionális szervezet részéről. A távérzékelés alá vont területeket 
évente újból meghatározzák. A cél az, hogy kiderüljön, vajon megfelelnek-e a valóságnak a 
területnagyság adatai, illetve a megnevezett növénykultúrákat termesztik-e az adott parcellákon. A 
geodéziai ellenőrzést földmérők hajtják végre, akik megkapják a termelők, illetve a parcellák 
azonosításához szükséges adatokat, ortofotókat vagy térképeket. A mennyiségi ellenőrzés során az 
IIER-t működtető helyi hivatalok munkatársai a ténylegesen bevetett területeket mérik fel aszerint, 
hogy milyen támogatási csoportba tartoznak a gazdaságban termesztett növények. A minőségi 
ellenőrzés elsősorban az ugaroltatásra bejelentett parcellák esetében következik be, illetve akkor, ha 
a támogatást igénylő az állatprémium igényléssel kapcsolatban jelentős takarmánytermő 
területnövekedést mutatott ki az előző évekhez viszonyítva.

A kérelem elutasításra kerül, ha a termelő az elbíráláshoz szükséges adatokat, illetve 
dokumentumokat hiányosan nyújtja be, ha megakadályozza a helyszíni ellenőrzést, vagy ha nem 
önállóan gazdálkodik.

Hamis kérelem–benyújtás esetén, (ami szándékosan vagy nagyfokú hanyagságból történt), a 
gazdálkodót kizárják adott évre az adott típusú támogatásból. Ha a szándékosság bebizonyosodik, 
akkor a kérelmező a következő évben sem kaphat támogatást az érintett területtel megegyező 
nagyságú területre. Hamis a kérelem, ha a termelő olyan parcellát jelent be, amit egész évben vagy 
az év első hét hónapjában nem ő használ, illetve olyan területről állítja, hogy ugar, amelyen 
ténylegesen élelmiszercélú szántóföldi növény termesztése folyik. Büntető levonásokat 
alkalmaznak mind a szántóföldi kultúrákkal kapcsolatos területeltérések, mind a közösségi 
rendelkezések be nem tartása esetén. Ha a felmérés során ellenőrzött terület kisebb, mint a 
bejelentett, akkor a támogatásokat a mért területek után számolják, és különböző mértékű 
levonással szankcionálják. Ha az eltérés nagyobb 2 hektárnál vagy 3%-nál, de a megállapított 
terület 20%-át nem haladja meg, csökkentik a kifizetést az eltérés kétszeresével. Abban az esetben, 
ha az eltérés túllépi a 20%-ot, a teljes terület kiesik a támogatásból. Amennyiben a 
szabálytalanságok kivizsgálásáért és a pénzügyi korrekciók végrehajtásáért felelős tagállamok nem 
tesznek eleget kötelességüknek, és a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg, a Bizottság a 
pénzügyi rendellenesség fennmaradása következtében retorzióra kényszerül. 
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6. A DECENTRALIZÁLT MENEDZSMENT PROBLÉMÁI

IIER ellenőrzéssel kapcsolatos megfigyelések az EU 15-ben

Az integrált rendszer bizonyos elemeinek – a támogatási kérelmeknek, a haszonállatok 
azonosító és nyilvántartó rendszerének és az integrált ellenőrző rendszernek - már 1993. február 1-
től működőképesnek kellett lenniük. Ami a többi elemet illeti a 3508/92/EK rendelet 1996. január 
1-jét tűzte ki határidőként. A mezőgazdasági parcellák alfanumerikus azonosító rendszerének 
kiépítése és az adatbázis létrehozása azonban bizonyos haladékot kapott a 2466/96/EK rendelet 
alapján. Ausztria, Finnország és Svédország esetében az új határidő 1998. január 1., a többi 
tagország esetében 1997. január 1. volt. A rendszer kiépítéséhez nyújtott pótlólagos idő ellenére az 
ellenőrzések különböző gyengeségeket tártak fel az implementációval kapcsolatban, mely nem 
minden esetben mutatkozott teljesnek és kielégítőnek.

Attól az időponttól kezdve, amikor az összes elem kiépítésének határideje lejárt, 
pontosabban 1998. január 1-jétől, amióta EU-15 szinten szükséges a rendszer teljes körű 
működtetése, a különböző ellenőrzések dokumentációjának áttekintése, összehasonlító elemzése 
számos tanulsággal szolgálhat. E tekintetben a vonatkozó, nyilvános Bizottsági és Európai 
Számvevőszéki jelentések meglehetősen korlátozott információval szolgálnak. (Bár az adatok 
gyűjtési és feldolgozási köre ennél valójában jóval bővebb.) Ez különösen jellemző 2000-ig. Azt 
követően, a 2000. igénylési, illetve 2001. pénzügyi évtől kezdve a közölt adatok köre bővült, a 
jelentések szélesebb körű információt nyújtanak.

6.1. Bizottsági ellenőrzések eredményeinek rendszerezése

A Bizottság által elvégzett ellenőrzések kimutatták, hogy a különböző ellenőrzési 
folyamatok (és ez nem csupán az IIER-re vonatkozik) bizonyos esetekben nem feleltek meg a 
Közösségi szabályozásnak. Ennek következtében az egyes tagállamok a jogosulatlanul kifizetett 
támogatásokat kötelesek voltak visszatéríteni. Amennyiben a fő ellenőrzési folyamatokban 
jelentkező hiányosságok és a kevésbé jelentős gyengeségek anomália vagy rendszerhiba 
eredményei, - és így a veszteségeket nem lehet egész pontosan kiszámítani -, akkor a visszatérítések 
2, 5, 10, 25 vagy akár annál magasabb százalékban állapíthatók meg. 

A teljes folyamat – melynek első lépése a bizottsági auditorok helyszíni vizsgálata és 
visszafizetés esetén záró aktusa a Bizottsági Döntés Hivatalos Lapban történő megjelentetése –
hosszadalmas, több évet igényel. A Bizottság az általa elvégzett vizsgálatok megállapításairól 
tájékoztatni köteles az érintett tagállamokat. Ezt követően kétoldalú tárgyalások keretében az adott 
tagország magyarázatot adhat a feltárt hiányosságok okára. Amennyiben a Bizottság a javasolt 
visszatérítendő összeg mértékén ezen indoklások meghallgatása után sem kíván változtatni, amivel 
a tagország nem ért egyet, akkor az ügy Egyeztető Bizottság (Conciliation Body) elé kerül. A 
folyamat ezen szakaszára a felek egyetértése esetén természetesen nem kerül sor. Ezzel ellentétben, 
amikor a tagállam nem hajlandó elfogadni a Bizottság „számla elszámolási folyamat” (Clearance of 
Accounts) során meghozott döntését, akkor lehetőség van arra, hogy az Európai Bíróságához 
forduljon. 

A 2002-2003-ban hozott Bizottsági Határozatok az 1998, 1999 és 2000 évekre vonatkozó 
igénylésekkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget tartalmazzák tagállamonkénti, 
jogcímenkénti, költségvetési tételek és pénzügyi évek szerinti lebontásban. A megjelentetett 
Határozatok, ugyanúgy, mint az ellenőrzések, nem IIER specifikusak. Az IIER-rel kapcsolatos 
összegek csupán egy-egy tételt jelentenek az egyéb hiányosságokból adódó visszafizetendő 
költségvetési tételek között. 
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Kutatásaim azt mutatták, hogy az IIER működésében felfedezhető kulcsfontosságú és kevésbé 
jelentős, de gyakran előforduló hiányosságok, gyengeségek, melynek eredményeképpen a 
tagországok a támogatás visszafizetésére kötelezettek, alapvetően nem ország-specifikusak. Az 
általános csoportosítás különböző kategóriáit a következő táblázatokban (28-29. táblázat) 
foglaltam össze. (Úgy vélem, hogy az ilyen típusú rendszerezés segít megtalálni a problematikus 
gócpontokat és hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb erőket koncentráljanak azok megszűntetéséhez.)

A visszafizetés konkrét okai között a következő példák találhatók az 1998-2000 közötti 
igénylésekkel kapcsolatban:

Állatprémium igénylése:

 Azokon a legelőkön, melyeken különböző gazdaságokhoz tartozó állományt tartottak az 
ellenőrizendő jószágok megszámlálására nem került sor.

 A fülkrotália nélküli egyedeket nem ellenőrizték megfelelően.
 A csordák egy adott helyszínen bekövetkező keveredése esetén, bizonyos állatok 

azonosítására sem a tulajdonos, sem az ellenőr részéről nem került sor.
 A „fiatal” állatokat csupán felületesen ellenőrizték.
 Nem minden esetben ellenőrizték azokat az egyedeket, melyekre támogatást igényeltek.
 Az adatbázis késve töltötték fel.
 A kockázat-elemzés nem volt kielégítően hatékony atekintetben, hogy kiszűrjék az EU-

költségvetés számára veszélyt jelentő gazdákat.
 Nem került sor az állatállomány jogszabályban meghatározott időszakban történő 

ellenőrzésére (a tartás helyszínét illetően).
 Előfordult olyan eset is, hogy egy bizonyos tagországban még 2000-ben sem állt 

rendelkezésre az állati azonosító és regisztrációs rendszer számítógépes adatbázisa.
 A gazdák az állatnyilvántartó regisztereket nem megfelelően vezették, a nyilvántartás nem 

tartalmazta pl. hogy mikor érkezett ill. mikor távozott az egyed az adott állományból.
 Nem végezték el a szarvasmarhák azonosító számának kereszt-ellenőrzését.
 Az illetékesek nem ellenőrizték a szükséges kísérő dokumentumokat.
 Az állati azonosító és nyilvántartó rendszer nem volt mindig naprakész állapotban.
 Nem vizsgálták meg, hogy az anyatehén prémium igénylése esetén, az adott egyed megfelel-

e az anyatehén jogszabályban rögzített fogalmának.
 Nem került sor a vágási prémiumokkal kapcsolatban helyszíni ellenőrzésekre.
 Nem egyeztették az adott gazdaságban a teljes állatlétszámot, a nyilvántartásban található 

létszámmal ill. a marhaútlevelekkel és egyéb azonosításra alkalmas dokumentumokkal.
 Az ellenőr nem volt tudatában, hogy a jelentésnek milyen kritériumoknak kell eleget tennie.
 Előfordult, hogy a tagállam nem szankcionálta azokat az eseteket, melyekben kiderült, hogy 

az állat nem jogosult a speciális húsmarha prémiumra.
 Helyszíni ellenőrzéseknél a vizsgálat nem terjedt ki a takarmánytermő területekre.
 A helyszíni ellenőrzések bejelentését követően a gazdák szankció nélkül módosíthatták 

igényléseiket. (Teljes mértékben ellentétes a megfelelő rendeletben rögzítettekkel.)
 A helyszíni vizsgálatok eredményeit jelentős késéssel továbbították a Bizottságnak.
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28. Táblázat: Az IIER-elemek kialakításával és implementációjával kapcsolatban feltárt kulcsfontosságú 
hiányosságok

Állatazonosítási és nyilvántartó 
rendszer

- hiányosságok az adatbázisban
- hiányosságok az állatnyilvántartó regiszterekben
- hiányosságok az állatállomány mozgását rögzítő regiszterekben
- nem megfelelő fülkrotália használat
- a marhaútlevelek nem megfelelő alkalmazása

A mezőgazdasági parcella 
azonosítására szolgáló rendszer

- hiányosságok az adatbázisban, nem megfelelő elektronikus kapcsolat az 
adatbázisok között

- digitalizációs hiányosságok

Integrált ellenőrző rendszer

- a nemzeti szinten elvégzendő ellenőrzések teljes hiánya, vagy hiányosságai, 
eltérő szinten történő megvalósítása

- az ellenőrzési folyamat nem kielégítő minősége – az ellenőrzés késedelmes 
elvégzése, időzítési probléma, állatállomány esetén részleges számlálás, 
jelentés-készítési hiányosságok, pontatlanságok

- az ellenőr nem megfelelő munkavégzése – tapasztalaton alapuló becslés, a 
tények vizsgálata helyett (pl. szarvasmarha életkorbecslés esetén)

Forrás: saját kutatás

29. Táblázat: Az IIER-elemek kialakításával és implementációjával kapcsolatban feltárt ’mellékes’ 
hiányosságok

43

Az IIER minden elemére 
jellemző – átfogó - hiányosság 

- az adminisztrációs feladatok, kockázat-elemzés és ellenőrzés elkülönítésének 
hiánya

- nem megfelelő együttműködés az IIER és az állatorvosi szolgálat között
- jogszabályok félreértelmezése

Integrált ellenőrző rendszer

- a Bizottság ellenőrei által készített statisztikák és az ellenőrzést megelőzően a 
tagállam által beküldött statisztikák közötti eltérések

- nem számítógépesített kockázat-elemzés 
- a kísérő dokumentumok nem felelnek meg az érvényben levő jogszabályi 

előírásoknak
- az ellenőrzés bejelentése a vizsgálat idejét több mint 48 órával megelőzően 
- állati prémiumok esetén az állatok jogszabályban rögzített tartási időszakban 

történő ellenőrzésének hiánya

Forrás: saját kutatás

Területalapú támogatás igénylése:

 Az adminisztratív ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok helyszíni kivizsgálása elmaradt.
 Helyszíni ellenőrzéseket túl későn végeztek el. (Betakarítást követően hetekkel később.)
 A helyszíni ellenőrzéseket és a távérzékeléses vizsgálatokat nem oly módon végezték, hogy 

az biztosította volna a hatékonyságot.
 A távérzékeléses ellenőrzés bejelentett aránya különbözött a Bizottság által megállapított 

aránytól.
 A helyszíni ellenőrzéseket 10-15 nappal korábban bejelentették a gazdálkodóknak.
 A közösségi szabályozás nem megfelelő interpretálása következtében a gazdák rossz 

instrukciókat kaptak a területpihentetési kötelezettséggel kapcsolatban.

                                                
43 Ancillary weakness (a Bizottsági jelentésekben)
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6.2. A 2001-2003. pénzügyi évre vonatkozó, Európai Számvevőszék által végzett
ellenőrzések eredményeinek elemzése

A 2000. igénylési, illetve 2001. pénzügyi évtől kezdve az Európai Számvevőszék jelentései 
tartalmaznak bizonyos körű statisztikát. Ez az egyik oka annak, hogy a disszertációban elsősorban a 
Számvevőszék eredményei – a Kifizető Ügynökségeken végzett vizsgálatainak eredményei -
kerültek feldolgozásra. A másik lényeges ok abban nyilvánul meg, hogy a Számvevőszék – mintegy 
piramis-csúcsként a Bizottság munkáját is kritizálja, mely a Bizottságot – mint ahogy már említésre 
került - adott esetben a vonatkozó rendeletek módosítására ösztönzi. 

A Bizottság megbízhatóságának vizsgálata ugyanolyan fontos, mint az, hogy meggyőződjünk 
arról, hogy a tagállami szintű ellenőrzések megbízható, reprezentatív és konzisztens adatokat 
szolgáltatnak-e. (Az EU-15-ök elsősorban a következő adatokról voltak kötelesek tájékoztatni az 
Agrár Főigazgatóságot: a területalapú támogatási kérelmek és az állatprémium kérelmek száma, a 
határidő lejárta után beérkezett igénylések száma, az adminisztratív ellenőrzés során feltárt, nem 
megfelelően kitöltött kérelmek száma, a helyszíni ellenőrzés alá vetett esetek száma, a hibát 
kimutató helyszíni ellenőrzések száma, (a különböző százalékos eltéréseket mutató kategóriákra 
lebontva, pl. a 20% feletti eltérést mutató helyszíni ellenőrzések száma), az ellenőrzések száma 
aszerint, hogy standard módon vagy távérzékeléssel hajtották végre, az összes érintett terület 
hektárban kifejezve, a terület azon százaléka, amelyen eltérést fedeztek fel az igényelt és a 
ténylegesen jogosult terület nagysága között, az állati prémiumok esetén az eltérő támogatásonként 
beadott igénylések száma, illetve azon belül a felfedezett hiba százaléka – az érintett gazdák száma 
és az érintett állatlétszám, a nem megfelelően beadott kérelmek olyan csoportosításban, hogy azok 
részleges vagy teljes elutasításban részesültek.)

A disszertációban a 2000. igénylési (claim year) azaz 2001. pénzügyi év (financial year), a 
2001. igénylési azaz 2002. pénzügyi év, és a 2002. igénylési azaz 2003. pénzügyi év adatainak 
feldolgozására, összehasonlító elemzésére került sor. Ezeknek az éveknek azért fontos a vizsgálata, 
mert az Agenda 2000 következtében több támogatási forma került az IIER hatáskörébe, és a 
közvetlen támogatások mértéke is megnőtt. (2001-ben például az IIER által lefedett 
intézkedésekhez a következő költségvetési értékek párosultak: szántóföldi növények: 16,9 millió 
euró, szarvasmarha: 3,7 millió euró, juh: 1,4 millió euró, extenzifikáció: 0,9 millió euró, egyéb: 0,3 
millió euró, azaz összesen 23,2 millió euró. Ebben az évben az IIER az EMOGA Garancia 
Részlegből kifizetett támogatások 66,3%-át ellenőrizte.)

Elsőként tekintsük át a 2001-re és 2002-re vonatkozó általános megállapításokat (2000-ben 
ilyen jellegű észrevételek megfogalmazására nem került sor), majd azt követően a részleteket.

Általános megállapítás-2001-ben:

 A Számvevőszék auditja és az IIER keretében elvégzett vizsgálatok eredményeinek 
összehasonlítása nehézséget okozott. Ez abból adódott, hogy az előbbi általában magasabb 
hibaszázalékot állapított meg. Ugyanakkor megerősítést nyert, hogy a hibás kérelmek száma 
csökkenő tendenciát mutatott.

 Az adminisztratív folyamatokat és ellenőrzéseket jónak vagy kielégítőnek lehetett 
minősíteni.

 A vizsgálatok kivitelezése és az egyedi eredmények jelentése szintén jó illetve kielégítő 
volt, habár az állati prémiumokkal kapcsolatos vizsgálatok eredményei kevésbé voltak 
megbízhatók, mint a szántóföldi növényekre vonatkozóak.

 Az IIER monitoringjához szükséges statisztikák elkészítését és azok megbízhatóságát a 
legtöbb esetben kielégítőnek értékelték.

 A vizsgálatok helyszínének kiválasztásakor alkalmazott kockázat-elemzés és a szelekciós 
eljárás – melyeknek bizonyos minimum közösségi törvényi előírásnak kell eleget tenniük –
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jelentette a tagállamonkénti implementáció szempontjából az IIER alkalmazhatóságának 
leggyengébb láncszemét.

 Az IIER hatékony és eredményes alkalmazásához szükséges, magyarázó információk 
tagországokhoz történő eljuttatása tovább fokozódott.

 Az állati prémiumok terület alapú támogatásokhoz viszonyított hibaszázaléka magasabb. Ez 
alapvetően az állatok egyik telephelyről másikra történő, gyakori átszállításával és a 
komplex feltételrendszerrel magyarázható.

Általános megállapítás-2002-ben (alapvetően egybevágnak egyes 2001-ben tett 
megállapításokkal):

 Az adminisztratív ellenőrzés (állatállomány, parcellák keresztellenőrzése) általában jó vagy 
kielégítő (kivéve Luxemburgot).

 Az igénylésekkel kapcsolatos büntetéseket nem kalkulálták ki helyesen, vagy nem 
megfelelően hajtották be (Ausztriában, Észak-Írországban).

 A helyszíni ellenőrzést megelőző kockázat elemzés és a kiválasztási eljárás gyenge. 
 Az állatprémiumokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzések minősége gyengébb a szántóföldi 

helyszíni ellenőrzések minőségéhez képest. 
 Az ellenőrzések eredményeiről szóló beszámoló-készítéssel kapcsolatban problémák 

merültek fel. Hibákat, anomáliákat tapasztaltak Alsó-Szászország, Luxemburg, Anglia 
Kifizető Ügynökségeinél. 

6.2.1. A terület alapú támogatások jellemzői

A 30. táblázatban a beadott kérelmek, - azon belül az ellenőrzött44 kérelmek, illetve az abból 
hibásnak minősített kérelmek - száma látható. Az ellenőrzött kérelmek száma az összes beadott 
kérelem számához viszonyítva azt mutatja, hogy EU-15 átlagban az összes igénylés 10,76%-át 
ellenőrizték 2000-ben, 12%-t 2001-ben45, és 8,6%-át 2002-ben. 2000-ben a legtöbb ellenőrzés 
Olaszországban (20,56%), a legkevesebb Írországban (5,45%) volt. A tagállamok nagy többségében 
ez a százalékos érték 6-8% között mozgott. 2001-ben a legtöbb vizsgálat elvégzésében Olaszország 
volt az első – 16,8%-kal, míg a legkevesebb ellenőrzést - 5,4%-kal Dánia végezte. A többi 13 
országban ettől eltérő szóródás figyelhető meg. 2002-ben az előző évekkel ellentétben nem volt 
olyan ország, ahol kiemelkedő mennyiségben ellenőrizték a kérelmeket, az ellenőrzés az igénylések 
5,5%-a és 10,6%-a közötti értékeket mutat. Dániában ellenőrizték a legkevesebb kérelmet (2001-
hez hasonlóan), a legtöbbet Görögországban, Belgiumban és Olaszországban. 

                                                
44 A mintavételezési kötelezettség terület alapú támogatásoknál 5% (minimum 4% kockázat elemzés alapján és 
minimum 1% random)
45 Bár tagállami lebontásban nem, de EU-15 átlagában a kapott értékeket összehasonlíthatjuk az 1999-es értékekkel. 
1999-ben a beadott kérelmek száma 3052 ezer db, az ellenőrzött kérelmek száma 364 ezer db (12%), a hibás kérelmek 
száma 149 ezer db, azaz az ellenőrzött kérelmek 41,1%-a. Ez utóbbi területen szignifikáns javulás látható az 
elkövetkező két évben. 
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30. Táblázat: A beadott, ellenőrzött és hibás kérelmek száma (ezer db)

beadott kérelmek száma ellenőrzött kérelmek száma hibás kérelmek
tagállam*

2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000
A 129 131 131 9 7 10 4,88 0,37 3,89
B 42 42 43 4 4 5 1,08 0,74 1,08
DK 51 53 56 2 2 3 0,81 0,28 0,56
F 69 71 72 5 5 41 2,00 1,39 1,05
FR 420 428 441 29 29 28 10,07 10,27 10,24
D 319 328 339 19 25 24 8,67 4,27 7,25
EL46 324 - - 34 - - 10,07 - -
IRL 127 128 130 10 8 7 0,91 0,64 0,90
I 600 618 604 60 104 124 25,23 6,65 20,68
L 2 2 2 - - - 0,15 0,15 0,16
P 138 142 151 13 16 15 6,99 8,11 8,46
ES 435 449 453 42 42 45 17,56 13,82 12,54
SV 59 61 63 4 4 5 2,09 1,96 2,42
NL 47 47 48 4 4 3 1,04 0,98 0,78
UK 129 134 142 9 7 9 3,25 1,45 4,53
Összesen 2 894 2 639 2 680 248 263 288 9 4,71 54,54 74,61

Megjegyzés: * A tagállamok rövidítése: A-Ausztria, B-Belgium, DK-Dánia, F-Finnország, FR-Franciaország, D-
Németország, EL-Görögország, IRL-Írország, I-Olaszország, L-Luxemburg, P-Portugália, ES-Spanyolország, SV-
Svédország, NL-Hollandia, UK-Egyesült Királyság
Forrás: saját összeállítás – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

A támogatásra beadott kérelmek száma tagállami lebontásban a 18. ábrán jelenik meg 
grafikusan.

18. ábra: Terület alapú támogatásra beadott kérelmek
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

                                                
46 Az EU Számvevőszék 2003/C 286/01 számú jelentése már módosított összesített értékeket tartalmaz a 2000. 
igénylési évre (2001. pénzügyi évre) vonatkozóan. Ennek az a magyarázata, hogy ennek a jelentésnek az elkészítésekor 
már Görögország késve megküldött adatait is figyelembe tudták venni. A görög adatok a következőképpen 
módosították az EU-15 összesített értékeit (nem jelentékeny változás): a beadott kérelmek száma 2973 ezer db,
ellenőrzött kérelmek száma 330 ezer db, hibás kérelmek száma 81 ezer db (azaz az ellenőrzött kérelmek 24,7%-a)
Görögország adatai: beadott kérelmek száma: 293 ezer db, ellenőrzött kérelmek száma: 42 ezer db, hibás kérelmek 
száma 6,99 ezer db
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A Számvevőszék 2000. igénylési évre (2001. pénzügyi évre) vonatkozó ellenőrzései a 
következő megállapításokat eredményezték:

 Az IIER ellenőrzések a hiba mértékét a tényleges szint alattinak jelezték. A Számvevőszék 
véletlenszerű mintavételezésen alapuló auditja több hibát tárt fel, mint a véletlenszerű, 
illetve a kockázat-elemzésen alapuló mintavételezést egyidejűleg alkalmazó IIER.

 2000-ben a közel 300.000 ellenőrzött gazdálkodó esetében a szántóföld vonatkozásában 
átlagosan 2,3%-os „túligénylés” került megállapításra. Az értéket döntően befolyásolta, 
hogy Olaszországban, ahol az összes IIER ellenőrzés 43%-át végezték (ez az összes 
ellenőrzött terület 13%-át jelentette), 8%-kal több szántóföldre adták be az igénylést, mint 
amennyit ténylegesen jogosultnak lehetett minősíteni. 

 Görögország a Számvevőszék által írott 2002/C 295/01 számú jelentés elkészültéig nem 
szolgált adatokkal. Az egy évvel későbbi jelentés az EU-15-re vonatkozó összesített értékei 
már a görög adatokat is tartalmazzák. A késedelmes adatszolgáltatással nem párosult az 
átlagértékek romlása, sőt a görög hibás kérelmek aránya az ellenőrzött kérelmek számához 
viszonyítva az EU-15 átlagánál jóval alacsonyabb. 

A következő ábrák (19-20-21. ábra) abba engednek betekintést, hogy az ellenőrzött 
kérelmeken belül mekkora arányban került sor a valós értékek helyett hibás adatok közlésére.

19. ábra: Ellenőrzött kérelmek összetétele - 2000
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentése alapján - (2002/C 295/01)

A Számvevőszék 2001. igénylési (claim year) azaz 2002. pénzügyi (financial year) évre 
vonatkozó ellenőrzései a következő megállapításokat eredményezték:

 A szántóföldi növények terület alapon történő támogatása a 2002. pénzügyi évben 18,226 
millió euró (a KAP kifizetések 42%-a) volt. A teljes összeg az IIER hatáskörébe tartozott. 
Megjegyzendő, hogy nem csupán a közvetlen támogatásban részesülő gabonafélékről, olajos 
magvakról és fehérjenövényekről van szó, hanem a takarmánynövényekről és a 
kompatibilitási feltételeknek eleget tevő növényekről is.

 A hibás kérelmek a terület 1,2%-át érintették EU átlagban. (Az IIER implementációjára 14 
tagállamban került sor, Görögország kivétele következtében EU-14 értékeket veszünk 
figyelembe.)

 A 14 tagország az igénylések kevesebb, mint 10%-át ellenőrizte.
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 4 tagállam az ellenőrzött kérelmek több mint 50%-ában talált hibát – Luxemburg közel 
90%-ban.

 Írország, Olaszország és Dánia a megvizsgált esetek kevesebb, mint 15%-át találta nem 
megfelelőnek.

 A jogtalan, szabálytalan kifizetések a következő körülményeknek köszönhetők:
o A gazdálkodók nagyobb földterületre adták be támogatási kérelmeiket, mint 

amekkorát ténylegesen megműveltek.
o Magasabb támogatásban részesülő növényeket tartalmaztak a kérelmek, holott nem 

azok termesztése folyt.
o Kivételes esetekben olyan földterületre igényeltek közvetlen kifizetéseket, amelyek 

1992-t, a terület alapú támogatások bevezetését követően nem álltak megművelés alatt, 
azaz támogatásra jogosulatlannak minősíthetők.

A Számvevőszék 2002. igénylési évre (2003. pénzügyi évre) vonatkozó ellenőrzései a 
következő megállapításokat eredményezték:

 A szántóföldi növények terület alapú támogatása 2003-ben 16,340 millió euró volt, a KAP-
kiadások 36%-a, melynek ellenőrzése teljes mértékben az IIER hatáskörébe tartozott. 
Szintén megjegyzendő, hogy nem lehet különbséget tenni, hogy az összesített adatok, 
mennyiben vonatkoznak az egyes növényekre és mennyiben a takarmánytermő területekre. 
Abból adódóan, hogy az adatok nem kizárólag a terület alapú támogatásokra vonatkoznak, 
megbízhatóságuk kétséges. 

 A hibás kérelmek a terület 1,7%-át érintették EU átlagban. (Ezúttal már Görögország adatai 
is rendelkezésre álltak.)

 Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés helyszíne kockázat elemzéssel került 
kiválasztásra, alacsonyabb volt a hibaszázalék, mint a véletlenszerűen kiválasztott 
helyszínnél. 

 A Számvevőszék által elvégzett ellenőrzések egybevágóak a tagállami ellenőrzések 
eredményeivel. Az eloszlás a korábbi évek mintáját követi. 

20. ábra: Ellenőrzött kérelmek összetétele - 2001
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2003/C 286/01)
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21. ábra: Ellenőrzött kérelmek összetétele - 2002

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

A B DK F FR DK GR IR I L P E S NL GB

d
b

ellenőrzőtt kérelmek hiba nélkül ellenőrzött kérelmek hibával

Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01)

A beadott, ellenőrzött és hibásnak talált kérelmek száma mellett érdemes megfigyelni a tényleges 
területi adatokat (31. táblázat) ill. megvizsgálni, hogy a kérelmek által lefedett területek mekkora 
részét képezik a mezőgazdaságilag művelt területeknek (22. ábra)

31. Táblázat: A kérelmek által lefedett, az ellenőrzött és a hibásan megadott terület mérete (ezer ha)

kérelmek által lefedett terület ellenőrzött terület hibásan megadott terület
Tagállam 

2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000
A 2 458 2 490 2 092 202 195 242 4 1 2
B 1 015 1 009  996 162 159 159 1 0,8 1
DK 2 332 2 307 2 295 135 139 141 0,9 0,5 1
F 2 076 2 063 2 061 176 157 167 1 1 1
FR 23 690 23 660 23 376 1 881 2 340 1 988 13 11 16
D 14 343 13 939 14 072 1 062 1 135 1 325 7 5 7
EL47 2 162 - - 840 - - 33 - -
IRL 4 653 4 669 4 613 499 333 313 0,8 1 8
I 7 086 7 257 7 007 1 512 1 866 1 459 49 23 120
L 122 164 121 17 14 18 0,4 0,2 0,2
P 2 462 2 547 2 785 1 564 1 571 1 482 17 30 30
ES 18 028 18 025 17 158 2 228 2 176 2 311 56 46 52
SV 2 730 2 723 2 720 243 260 308 7 4 6
NL  662 618 592 78 76 71 2 2 1
UK 14 229 14 105 13 666 1 049 812 1 009 4 30 7
Összes 97 955 95 582 93 560 11 656 11 241 11 000 198 134 258

Forrás: saját összeállítás – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

                                                
47 Az Európai Számvevőszék 2003/C 286/01 számú jelentése már módosított összesített értékeket tartalmaz a 2000. 
igénylési évre (2001. pénzügyi évre) vonatkozóan. Ennek az a magyarázata, hogy ennek a jelentésnek az elkészítésekor 
már Görögország késve megküldött adatait is figyelembe tudták venni. A görög adatok a következőképpen 
módosították az EU-15 összesített értékeit (nem jelentékeny változás): a beadott kérelmek száma 2973 ezer db, 
ellenőrzött kérelmek száma 330 ezer db, hibás kérelmek száma 81 ezer db (azaz az ellenőrzött kérelmek 24,7%-a)
Görögország adatai: beadott kérelmek száma: 293 ezer db, ellenőrzött kérelmek száma: 42 ezer db, hibás kérelmek 
száma 6,99 ezer db
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2000-ben az ellenőrzött területek a kérelmek által lefedett területek 11,76%-át tették ki, 
2001-ben 12,6%-át.48, 2002-ben 11,9%-át. Mind a három évben Portugáliában49 került sor a 
legnagyobb arányú ellenőrzésre, az ellenőrzött területek 53,23%-ban, 61,7%-ban majd 63,5%-ában 
(ez a rendkívül nagy számban felhasznált légi és szatelit fotóknak köszönhető). A legkevesebb 
területet szintén egy országban, Dániában ellenőrizték a területek 6,17%-át, a 6,0%-át,50 majd 5,8%-
át.

A grafikus ábrázolás (22. ábra) azt mutatja, hogy a kérelmek által lefedett területek a 
mezőgazdaságilag művelt területekhez viszonyítva a tagállamok többségében 60-90%-os sávban 
mozog. A 2000. és 2001. év adatai - Luxemburg kivételével - országonként minimális eltérést 
mutatnak. A grafikon alapján megállapítható, hogy Írország és Luxemburg esetében valamilyen 
probléma adódhatott, hiszen a kérelmek több területre vonatkoznak, mint amekkora az összes 
mezőgazdaságilag megművelt terület. Forrásul az EU-Bizottság hivatalos statisztikája szolgált, ez 
arra enged következtetni, hogy elírási hiba merülhetett fel az adatok feltüntetésénél. A 2002. év 
adatai szintén kis mértékű eltérést mutatnak az előző évekhez képest. 

2000-ben a hibás igénylések Olaszországban érintették a legnagyobb, kérelmek által lefedett 
területet, az ellenőrzött felület 8,3%-át. 2001-ben már nem volt ilyen kirívó eset és a legnagyobb 
arányban, az ellenőrzött terület 3%-ban, Hollandiában tártak fel nem megfelelő igényléseket. 2002-
ben Olaszország ismét az élre került csatlakozva Spanyolországhoz és Luxemburghoz, bár 
Görögország valamennyi országot megelőzte. (23. ábra)

22. ábra: A kérelmek által lefedett területek százalékos aránya a mezőgazdaságilag művelt összes területhez 
viszonyítva
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

                                                
48 1999-ben az ellenőrzött terület a kérelmek által lefedett területek 12,6%-át tették ki (ebben a tekintetben nincs 
jelentős eltérés sem 2000-ben, sem 2001-ben. 
49 Portugáliában nincs kataszteri földnyilvántartás. 
50 A görög értékek e tekintetben sem kirívóak, a 2000. igénylési évben az ellenőrzött területek a kérelmek által lefedett 
területek 22%-át tették ki. 
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23. ábra: A hibásan megadott területek százalékos aránya az ellenőrzött területekhez viszonyítva
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

A területek átlagértékeit csak a 2001-es és a 2002-es jelentések tartalmazzák. 2001-ben az 
egyes tagállamokban a kérelmek alapján megállapított átlag terület és az ellenőrzött átlag terület 
közötti jelentős eltérés kihatott a feltárt hiba mértékére is.

Portugáliában például – ahol legmagasabb volt a divergencia – a kérelmek átlagosan 18 hektárra 
vonatkoztak, míg az ellenőrzött területek átlagos mérete 98 ha volt. A legreprezentatívabb adatokkal 
Finnország és Németország rendelkezett – az igénylések esetében az átlagos méret 29/42 ha, az 
ellenőrzött területek átlagos mérete 30/44 ha volt. 2002-ben a kérelmek által lefedett területek 
átlagos értéke közel azonos a 2001-es adatokkal. Az ellenőrzött területek átlagos mérete Ausztria, 
Franciaország és Dánia kivételével valamennyi országban emelkedett (több esetben akár 20%-kal 
is). Portugáliában közel azonos maradt a helyzet az előző évihez képest, a legreprezentatívabb 
adatokkal viszont Dánia rendelkezett 2002-ben, az igénylések esetében az átlagos méret 46 ha, az 
ellenőrzött területek átlagos mérete 48 ha volt.

A 24. ábra a helyszíni ellenőrzések során megállapított „túligénylések” százalékos mértékét 
mutatja tagállami szinten három évre vonatkozóan. A túligénylés mindhárom évre jellemző. Az 
átlagos szint változó volt, 2000-ben 2,3%, 2001-ben 1,2%, 2002-ben 1,7%.

2000-ben az átlagot kiugróan 8,3%-kal Olaszország haladta meg, ezt Írország követte 2,3%-kal. 

2001-ben az átlag fölötti legmagasabb értékkel Hollandia, Spanyolország, Svédország, Portugália, 
Luxemburg és végül Olaszország szerepel. 

2002-ben Görögország lett a legnagyobb túligénylő (3,9%), azt követően Olaszország, Svédország 
és Luxemburg. 
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24. ábra: A helyszíni vizsgálatok során megállapított túligénylések mértéke a terület százalékában kivejezve
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

6.2.2. Az állati prémiumok jellemzői

A Számvevőszék 2000. igénylési évre (2001. pénzügyi évre) vonatkozó ellenőrzései a 
következő megállapításokat eredményezték:

 A 2001. pénzügyi évben a KAP kiadások 16%-át, 6,824 millió eurót az állati prémiumok 
tették ki, melynek közel 80%-a szarvasmarha prémium volt, a fennmaradó 20% juh- és 
kecskeprémiumként került kifizetésre.

 A jogtalan, szabálytalan kifizetések elsősorban azzal magyarázhatóak, hogy a valósnál több 
egyedre vonatkoztak a kérelmek. Ez a probléma Nagy Britanniában és Hollandiában öltötte a 
legnagyobb méreteket.  

 A 2001. évi audit kiemelt figyelmet szentelt az extenzifikációs prémium ellenőrzésének. 
Ennek a támogatásnak a keretében 913 millió euró (a KAP kiadások 2%-a) került 
kifizetésre. Az eredmények azt bizonyítják, hogy az állattartó gazdák eleget tettek az 
állatsűrűségi kritériumoknak, minek következtében szabálytalan kifizetésekkel anyagilag 
nem károsították a közös költségvetést. Megállapították azonban azt is, hogy bizonyos 
tagállamokban nem fordítottak kellő figyelmet azon gazdálkodók ellenőrzésére, akik 
épphogy eleget tettek a jogosultsági feltételeknek.

 További említésre méltó hiányosságot tártak fel Ausztriában és Franciaországban. Az 
előbbi esetében bizonyos régiókban a támogatásra jogosult alpesi legelők méretét becsülték 
több mint 60%-kal túl. Az utóbbinál a szarvasmarha adatbázis pontatlanságai és ebből 
adódóan az állatsűrűség kiszámításánál esetlegesen felmerülő hibák okoztak gondot.

A Számvevőszék 2001. igénylési évre (2002. pénzügyi évre) vonatkozó ellenőrzései a 
következő megállapításokat eredményezték:

 A 2002. pénzügyi évben a KAP kiadások 16%-át, 7,164 millió eurót az állati prémiumok 
tették ki, melynek 90%-a szarvasmarha prémium volt, a fennmaradó 20% juh- és 
kecskeprémiumként került kifizetésre.

2000-BEN: AZ ÁTLAG 2,3%

2001-BEN: AZ ÁTLAG 1,2%
2002-BEN: AZ ÁTLAG 1,7%
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 Az IIER vizsgálati eredmények tartalmazzák a hiányzó vagy támogatásra nem jogosult 
egyedek létszámát. Az egyik legfontosabb prémium, az anyatehén prémium esetében a 2001-
ben elvégzett ellenőrzések során az állatok 6,4%-át nyilvánították jogosulatlannak.

 A hibaszázalékok magasak voltak Portugáliában (50,2%) és Olaszországban (31,2%), ahol 
a vizsgálatok a támogatások 22%/30%-át fedték le. 

 Más tagországokban a jelentett hibaszázalék 10% alatt volt, ezen belül 10 országban 2% 
alatt.

 Meglepő módon Görögországban, ahol a kérelmek 98%-át ellenőrizték, a hiányzó illetve 
jogosulatlan állatok száma kirívóan alacsony volt (0,9%). A hiányzó illetve jogosulatlan 
egyedek aránya húsmarha prémium esetén 2,9%, extenzifikációs prémiumnál 1,6%, vágási 
prémiumnál 3,1%, juh és kecske prémiumnál 10,6% volt.

 Az állati prémium összesített hibaszázalék értékét nagy mértékben befolyásolta az az egy-két 
ország, amelyben rendkívül nagy számban ellenőrizték az állatokat. Az összes prémiumot 
figyelembe véve megállapítható, hogy a hibaszázalék a legtöbb országban 2%-alatti, de az 
értékek évről évre és országról országra nagy eltéréseket mutattak.

 A jogtalan, szabálytalan kifizetések a következő körülményeknek köszönhetők:
o A valósnál több egyedre vonatkoztak a kérelmek – Nagy Britanniában, 

Spanyolországban, Olaszországban.
o A takarmánytermő területek méretének túlbecslése az állatsűrűségi faktor 

kiszámításánál a húsmarha prémiumra való jogosultságot torzította – Nagy 
Britanniában.

o A gazdasági regiszter hiánya, melynek következtében a gazdaságban tartási 
kötelezettség betartása nem ellenőrizhető, problémát okozott Hollandiában.

o A juh prémiumok esetében Olaszországban a menedzsment hiányosságai 
jelentkeztek egyrészt a nem megfelelően elvégzett ellenőrzések, másrészt a 
hosszadalmas feldolgozás következtében.

o Nem vizsgálták meg, hogy a rendeleti feltételeknek eleget tesznek-e a gazdálkodók, 
a kötelező állatnyilvántartók, marhalevelek és fülkrotáliák használatát hanyagul 
kezelték.

A Számvevőszék 2002. igénylési évre (2003. pénzügyi évre) vonatkozó ellenőrzései a 
következő megállapításokat eredményezték:

 2003-ban a KAP-források 22%-át, 9,890 millió eurót fordítottak állati prémiumra.
 A 14 tagállam (Luxemburg kivételével) az állatok 18,7%-át ellenőrizte. A 2001. évi 

ellenőrzés eredményéhez, 6,4%-hoz képest -az állatok 2%-át nem találták meg vagy nem 
tudták támogatásra jogosultnak minősíteni.

 A hibásan megállapított összegek továbbra is nagyon eltérnek egymástól mind évenkénti 
mind országonkénti összehasonlításban.

Anyatehén prémium – beadott kérelmek 

A fenti megállapítások alapján látható, hogy a feltárt hibákkal kapcsolatban csupán a 
leglényegesebb információk kerültek nyilvános közlésre. A konkrét, részletes, ország-specifikus 
adatok megtekintésére és elemzésére az anyatehén (borjas tehén) prémiumok esetében nyílik 
lehetőség.

A 2000. év helyszíni ellenőrzéseivel kapcsolatos adatok hiányosak abból adódóan, hogy 
egyrészt Dánia, Németország és Franciaország nem kompatíbilis formátumban továbbította az 
adatokat a Bizottság számára, másrészt Olaszország hiányos információval szolgált, harmadrészt 
Görögország egyáltalán nem küldte el az adatokat. 2002-ben egyedül Luxemburg adatszolgáltatása 
maradt el. Ezzel ellentétben 2001-re vonatkozóan teljes a statisztika.
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A beadott kérelmek mennyiségei összehasonlíthatóak a 32. táblázat és a 25. ábra alapján. Az 
azonban nem vethető egybe mindhárom év vonatkozásában, hogy az egyes országok igénylései 
összességében milyen létszámú állatállományt fedtek le, ill. hogy a létszám hány százalékát tette ki 
a teljes anyatehén állománynak az adott tagállamban. /Az igénylésenkénti állatlétszámot 2001 és 
2002-re vonatkozóan a 33. táblázat mutatja. /

32. Táblázat: Anyatehén prémiumra beadott kérelmek száma (ezer db)

Tagállam 2000 2001 2002

Ausztria 90 82 62

Belgium 17 16 16

Dánia 9 9 9

Finnország 1 1 1

Franciaország 138 133 127

Németország 35 35 34

Görögország - 13 12

Írország 70 66 64

Olaszország 60 59 58

Luxemburg 0,5 0,5 -

Portugália 31 28 27

Spanyolország 74 70 66

Svédország 10 10 10

Hollandia 5 4 4

Egyesült Királyság 49 47 45

Összesen 596 581 539

Forrás: saját összeállítás – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

A 32. táblázat adatai azt mutatják, hogy Finnország és Luxemburg kivételével minden 
országban csökkent a beadott kérelmek száma. A csökkenés mértéke elhanyagolható, EU-15 
szintjén nem érte el az 1%-ot. 

2002-ben az igénylési kedv csökkenése már közel 10% volt. Legszembetűnőbben Ausztriában 
figyelhető meg. Az igénylések száma Franciaországban volt a legtöbb, a legkevesebb 
Luxemburgban. A legtöbbet igénylők Ausztria, Spanyolország, Írország és Olaszország. A többi 
országban ennél lényegesen kevesebb volt a kérelmek száma. 

25. ábra: Anyatehén prémium – a beadott kérelmek száma, ezer db-ban megadva
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Forrás: saját szerkesztés -– Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), 
(2002/C 295/01)
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Az egy kérelemre jutó átlag állatlétszám EU-15 szinten 2001-ben 20, 2002-ben 22. 

33. Táblázat: Az anyatehén prémiumra beadott kérelmek és az állatállomány néhány összefüggése 2001-ben és 
2002-ben

a beadott kérelmek száma
(ezer db)

állatlétszám, melyre igénylést 
adtak be
(ezer db)

egy kérelemre jutó átlag 
állat szám (db)Tagállam 

2002 2001 2002 2001 2002 2001
A 62 82 391 363 6 4
B 16 16 396 404 24 24
DK 9 9 109 108 12 11
F 1 1 33 28 23 19
FR 127 133 4 305 4 170 33 31
D 34 35 639 622 18 18
EL 12 13 210 198 17 15
IRL 64 66 1 109 1 111 17 17
I 58 59 776 752 13 13
L - 0,5 - 21 - 41
P 27 28 319 305 11 11
ES 66 70 1 716 1 706 26 24
SV 10 10 151 153 15 14
NL 4 4 52 59 11 12
UK 45 47 1 722 1 687 38 35
Összes 539 581 11 934 11 696 22 20

Forrás: saját összeállítás – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01)

2001-ben Luxemburg rendelkezett az átlag feletti legmagasabb értékkel (41), ezt követte Egyesült 
Királyság (35), Franciaország (31), majd Belgium és Spanyolország (24-24).

2002-ben Luxemburg nem szolgáltatott adatot a Bizottság számára. Ebben az évben az Egyesült 
Királyság rendelkezett átlag feletti értékkel (38), ezt követte Franciaország (33), Spanyolország (26) 
és Belgium (23). A legkevesebb egyedszám mindkét évben Ausztriában esett egy kérelemre –
átlagosan 4 azt követően 6 állat. (2001-ben a szarvasmarha állományból az anyatehenek részesedése 
EU-15 szinten 15 százalék volt.) 

Anyatehén prémium – ellenőrzött kérelmek – elutasított kérelmek

A 34. táblázatban azt mérhetjük fel, hogy a beadott kérelmek hány százalékát ellenőrizték. 
Látható, hogy egyes országoknál az egyes évekre vonatkozó értékek között jelentős eltérés van
(Olaszország, Luxemburg, Egyesült Királyság).
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34. Táblázat: Az ellenőrzött kérelmek aránya az összes kérelemhez viszonyítva (%)

Tagállam 2000 2001 2002

Ausztria 14,62 10,70 9,90

Belgium 11,16 13,10 9,90

Dánia - 8,00 9,10

Finnország 12,09 12,50 10,80

Franciaország - 13,00 12,30

Németország - 17,80 11,20

Görögország - 98,10 99,50

Írország 12,20 11,80 8,20

Olaszország 43,60 18,50 20,90

Luxemburg 11,65 6,70 -

Portugália 12,00 11,90 11,70

Spanyolország 11,31 11,10 15,40

Svédország 11,78 7,50 8,40

Hollandia 9,46 15,20 18,30

Egyesült Királyság 6,13 3,60 11,50

Összes 11,33 14,10 14,50

Forrás: saját összeállítás – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

Az ellenőrzött kérelmek számán ill. arányán kívül lényeges tudnivaló, hogy milyen mértékű 
elutasításra került sor. Az elutasított kérelmeknek két csoportját különböztetjük meg. Az első 
csoportban a részben elutasított kérelmeket tartjuk nyilván, ezekben az esetekben a prémium 
részbeni kifizetésére sor kerülhet, mivel a hibás igénylés mértéke 3-20% közé esik. A második 
csoportban a teljes mértékben elutasított kérelmek szerepelnek. Amennyiben erről van szó – tehát a 
hibás igénylések mértéke túllépi a 20%-ot, akkor a támogatás egyáltalán nem fizethető ki.

A 35. táblázat alapján kijelenthető, hogy 2000-ben EU-15 szinten a megvizsgált kérelmek 
8,67%-a részben, 1,12%-a teljes mértékben elutasított. 2001-ben 12,8% csökkentett mértékben 
jogosult a prémiumokra, 1,3 % egyáltalán nem. Az ellenőrzött kérelmek számából az elutasítottak 
összességében emelkedtek 2001-re. A kedvezőtlen változást erősítette a tény, hogy 2001-ben 
kevesebb kérelemben fordult elő több hiba. 2002-ben a részben elutasított kérelmek aránya több 
mint egyharmaddal csökkent (7,8%); a teljesen elutasítottak száma tovább emelkedett (3,8%). 



89

35. Táblázat: Az ellenőrzött 
51

kérelmekből részben és teljes mértékben elutasított kérelem száma (db)

ellenőrzött kérelem részben elutasított kérelem
teljes mértékben elutasított 

kérelemTagállam 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

A 13 188 8 806 6 170 1 021 851 493 37 31 -
B 1 952 2 210 1 581 67 51 21 4 8 17
DK - 761 831 - 76 77 - 6 8
F 173 181 159 31 17 8 2 2 2
FR - 17 393 15 710 - 4 509 2 475 - 249 293
D - 6 253 3 877 - 588 274 - 93 79
EL - 12 758 12 141 - 128 512 - 121 95
IRL 8 612 7 904 5 282 621 610 272 47 19 35
I 26 552 11 004 12 117 2 502 2 359 503 549 458 1 987
L 60 35 - 5 13 - 0 0 -
P 3 770 3 444 3 173 579 492 125 23 20 120
ES 8 395 7 882 10 178 633 462 779 58 38 74
SV 1 274 801 850 67 68 4 9 2 0
NL  520 761 824 94 81 44 11 9 49
UK 3 026 1 720 5 194 235 164 469 16 2 57
Összes 67 522 81 913 78 087 5 855 10 469 6 056 756 1 058 2 933

Forrás: saját összeállítás – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2004/C 293/01), (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01)

Az ismert adatok alapján 2000-ben Portugáliában (15,97%), Hollandiában (20,2%) és 
Finnországban (19,08%) került sor a legtöbb hibás igénylésre, 2001-ben Franciaország (27,3%), 
Luxemburg (37,1%) és Olaszország (26,6%) állt az élen. 2002-ben Franciaország és Olaszország is 
megőrizte pozícióját, bár az előző évhez képest jelentősen csökkentek az ide vonatkozó értékek: 
Franciaországban 17,7%-ra, Olaszországban 20,6 %-ra. Százalékos formában a következő három 
ábrán (26-27-28. ábra)52 tekinthető meg a részben és teljes mértékben elutasított kérelmek együttes, 
országonkénti alakulása.

Az oszlop-diagrammok kiválóan szemléltetik, hogy 2000-ben az átlagos összesített hibaszázalékot -
9,8%-ot Hollandia, Spanyolország, Portugália és Olaszország lépte túl. 

2001-ben az átlagos összesített hibaszázalék 14,1%. Ezt Luxemburg, Franciaország, 
Olaszország és kis mértékben Portugália haladta meg. 2002-ben az átlagos szintet csupán 
Franciaország és Olaszország lépte túl, és Hollandia közelítette. EU15 szinten a három év 
összehasonlítása a hiányzó adatok miatt nem ajánlatos. Kizárólag azon országok egyenkénti 
összehasonlítása javasolható, melyekben mindhárom évben továbbítottak adatokat. Ez esetben az 
országokban helyenként szembetűnő változás figyelhető meg. Látható, hogy a részben elutasított 
igénylések aránya Hollandiában 2000-2002 között 18%, 10,6%, 5,3%, Finnországban 17,9%, 9,4%, 
5,%, Olaszországban 9,4%, 21,4%, 4,2% volt. A teljes elutasítás Ausztriában 0,28%, 0,4%, 1,9%, 
Olaszországban 2,07%, 4,2%, 16,4 % volt. 

                                                
51 Mintavételezési kötelezettség állati prémium esetén: ha 10%, akkor minimum 8% kockázat analízisen alapul, 
minimum 2% random, ha 5%, akkor minimum 4% kockázat analízisen alapul, minimum 1% random
52 A korábbi évek összesített adatait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a 2000. és 2001. évet együttesen vizsgálva 
ugyanazokban az országokban súlyosabb a helyzet, mint amelyekben 1997, 1998 és 1999-ben is jóval több probléma 
merült fel az átlagnál. 
A hibás igénylések százaléka az ellenőrzött kérelmekhez viszonyítva:
 1997-ben: Portugália 40%, Olaszország 26%, Németország 22%
 1998-ban: Portugália 40%, Olaszország 40%, Finnország 20%
 1999-ben: Portugália 68%, Svédország 38%, Finnország 29%, Hollandia 25%
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26. ábra: A részben és teljes mértékben elutasított kérelmek aránya az ellenőrzött kérelmeken belül (%) – 2000

0

5

10

15

20

25

A B DK F FR D GR IR I L P E S NL GB

%

részben visszautasított kérelmek teljes mértékben visszautasított kérelmek 

Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján – (2001/C 359/01)

27. ábra: A részben és teljes mértékben elutasított kérelmek aránya az ellenőrzött kérelmeken belül (%) – 2001
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Forrás: saját szerkesztés – Európai Számvevőszék éves jelentései alapján - (2002/C 295/01) 

28. ábra: A részben és teljes mértékben elutasított kérelmek aránya az ellenőrzött kérelmeken belül (%) – 2002
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Forrás: saját szerkesztés - (2003/C 286/01)
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Területalapú támogatások és anyatehén prémiumok ellenőrzési adatainak 
összehasonlítása

A következő táblázatban (36. táblázat) az előzőekben ismertetett területalapú támogatással 
és anyatehén prémiummal kapcsolatos szabálytalanságok együttesen szerepelnek. Látható, hogy az 
összes beadott kérelem a területalapú támogatás esetében közel ötször több mint az anyatehén 
prémiumnál. A hibás ellenőrzött kérelmek aránya az összes beadott kérelem százalékában kifejezve 
kedvezőbb, az eltérés mértéke évenként változó, 2000-ben 2,5 : 1, 2001-ben közel 1 :1 és 2002-ben 2 
:1. 

36. Táblázat: IIER-rel kapcsolatos szabálytalanságok (összesítés)

Területalapú támogatás Anyatehén prémium
Kérelemre 
vonatkozó 

adat
Év 

Ezer db
Az összes beadott 

kérelem 
százalékában %

Ezer db
Az összes beadott 

kérelem 
százalékában %

2894 100 539 100
2639 100 581 100
2680 100 596 100

A beadott 
kérelmek 
száma

2002
2001
2000
1999 3052 100 - 100

248 8,60 78 14,50
263 10,00 82 14,10
288 11,10 67 11,30

Az 
ellenőrzött 
kérelmek 
száma

2002
2001
2000
1999 364 12,00 - -

94 3,20 9 (részlegesen vagy 
teljesen elutasított)

1,60

54,54 2,06 11 (részlegesen vagy 
teljesen elutasított)

1,98

74,61 2,78 6 (részlegesen vagy 
teljesen elutasított)

1,10

A hibás 
ellenőrzött 
kérelmek 

2002

2001

2000

1999 149 5,00 - -

Forrás: Saját összeállítás az Európai Számvevőszék jelentései alapján, (2004/C 293/01) (2003/C 286/01), (2002/C 
295/01), (2001/C 359/01)

6.3. Pénzügyi korrekciók– visszafizetés az IIER hatáskörében

A különböző pénzügyi korrekciók vizsgálatát az IIER hatáskörébe tartozó támogatásokat 
sújtó visszafizetési kötelezettségek összesítése követi. A 37. táblázatból jól látható, hogy ebben a 
rendszerben 2005. augusztusáig az IIER-hez kapcsolódó pénzügyi korrekció az EU-15-ök átlagában 
az összes pénzügyi korrekció 42 százaléka, azaz kevesebb, mint a fele. Másfél évvel ezelőtt (2004. 
februárjában, ekkor készítettem az első elemzést) ez az érték még mintegy 45% volt (21. melléklet).
Az eltelt másfél év alatt – (ami időben harmada az 1999 és 2004 februárja közötti időnek) – négy 
határozat jelent meg, az összes pénzügyi korrekció mértéke 32%-kal emelkedett. A legjelentősebb 
növekedés – közel négyszeres és másfélszeres eltérés közötti értékekkel - Luxemburgban, 
Ausztriában, az Egyesült Királyságban és Franciaországban volt megfigyelhető. 

Összehasonlítva a 2004 februárjában és a 2005 szeptemberében elvégzett elemzést 
megállapítható, hogy az átlagértéket jelentősen meghaladó tagállamok közé mindkét esetben 
Svédország, Ausztria, Luxemburg, Belgium, Görögország, Portugália, és Finnország tartozik. (29. 
ábra és 30. ábra) A legalacsonyabb értékkel Dánia szerepel, másfél évvel ezelőtt 2%-kal, jelenleg 
(2005 szeptember) 6%-kal. Az adatok azt mutatják, hogy a szántóföldi növényekkel kapcsolatos 
támogatások esetén az EU-15-ök átlagában a 2004-es elemzés alapján közel kétszer, a 2005-ös 
elemzés szerint közel másfélszer akkora korrekcióra került sor, mint az állati prémiumoknál. 
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A tagállamok közül mindkét esetben Dániában, Franciaországban, Hollandiában, Portugáliában, az 
Egyesült Királyságban és Ausztriában haladta meg az állati prémiumokkal kapcsolatos visszafizetés 
a szántóföldi növények támogatására kirótt összeget.

A 2004. évi elemzésemet és az új számításaimat összehasonlítva megállapítható, hogy a 
területalapú támogatások esetében csupán a Görögország által visszafizetendő összeg emelkedett 
szignifikáns mértékben (közel 40%-kal), az állati prémiumok mértékét tekintve viszont Dánia, 
Olaszország, Görögország és Portugália tartozik az elsők közé. 

A korábbi elemzéshez képest Dániának ma több mint háromszor, Olaszországnak két és félszer, 
Görögországnak közel kétszer, Portugáliának több mint másfélszer annyi jogosulatlan kifizetése 
van. 

37. Táblázat: Az aggregált pénzügyi korrekció tagállami bontásban és ezen belül az IIER-t érintő visszafizetések 
(ad hoc 1-19)

Tagállam 

Az összes 
pénzügyi 
korrekció

(millió euró)

Pénzügyi 
korrekciók az 

IIER 
hatáskörébe 

tartozó 
támogatások 
esetén – állati 
prémiumok
(millió euró)

Pénzügyi 
korrekciók az 

IIER 
hatáskörébe 

tartozó 
támogatások 

esetén –
szántóföldi 
növények

(millió euró)

Az IIER-t érintő 
összes pénzügyi 

korrekció
(millió euró)

Az IIER-rel 
kapcsolatos 

pénzügyi 
korrekció az 

összes pénzügyi 
korrekció 

százalékában 
kifejezve 

(%)

Ausztria 2,54 2,37 0,00 2,37 93
Belgium 17,79 4,31 9,32 13,63 77
Dánia 32,45 2,01 0,00 2,01 6
Egyesült Királyság 195,88 56,42 7,84 64,26 33
Finnország 67,04 1,31 4,32 5,63 61
Franciaország 604,29 189,37 96,73 286,10 47
Görögország 686,18 192,15 331,09 523,24 77
Hollandia 14,46 5,63 0,67 6,30 44
Írország 29,50 4,87 7,07 11,94 40
Luxemburg 1,19 0,41 0,62 1,03 87
Németország 134,13 10,44 48,72 59,16 44
Olaszország 771,51 35,49 79,62 115,11 15
Portugália 65,61 29,90 13,06 42,96 65
Spanyolország 676,03 47,95 204,70 252,65 37
Svédország 3,10 0,44 2,61 3,05 98
EU-15 3301,70 583,07 806,37 1389,44 42

Megjegyzés: az első korrekciók az 1996. pénzügyi évre vonatkoznak, újabb ad hoc határozatok megjelentetésével 
módosulnak az értékek 
Forrás: saját számítás a Bizottság ad hoc határozatai alapján 
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29. ábra: IIER kifizetések – állati prémium - pénzügyi korrekciója
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Megjegyzés: állati prémium 1. – a 2004. évi elemzés adatait tartalmazza, az állati prémium 2. – a 2005. év elemzését 
tartalmazza
Forrás: saját szerkesztés a Bizottság ad hoc határozatai alapján 

30. ábra: IIER kifizetések – terület alapú támogatások – pénzügyi korrekciója

0

50

100

150

200

250

300

350

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL PT SE UK

m
il

li
ó

 e
u

ró
 

terület alapú támogatás 1. terület alapú támogatás 2. 

Megjegyzés: terület alapú támogatás 1. – a 2004. évi elemzés adatait tartalmazza, terület alapú támogatás 2. - a 2005. év 
elemzését tartalmazza
Forrás: saját szerkesztés a Bizottság ad hoc határozatai alapján 

A pénzügyi korrekció nagyobb hányada, 58%-a (2005-ös eredmény) és 55%-a (2004-es 
eredmény), főként az export visszatérítéssel, húsfélék, gabonafélék, olíva olaj közraktározásával 
kapcsolatos visszaélések, tej- és tejtermékekkel kapcsolatos problémák (pl. tejkvóta nem megfelelő 
alkalmazása), határidőn túli kifizetések kamata, valamint az olíva olaj szektor jogosulatlan termelési 
támogatása között oszlik meg. A pénzügyi korrekciók abszolút értéke hatalmas összegre rúg. 
Összehasonlítva azonban az ezen időszakban kifizetett Garancia támogatások összegével, 
megállapítható, hogy az eddigi ellenőrzések eredményeként annak mintegy 1%-a volt 
visszafizetendő, az IIER-rel kapcsolatos visszatérítések pedig nem érték el a támogatás 0,5%-át 
sem. A 38. táblázat ország-specifikus adatai kiválóan szemléltetik, hogy az EU15 átlaghoz 
viszonyítva esetenként jelentős az eltérés.
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38. Táblázat: EMOGA Garancia támogatások és a visszafizetések aránya 

Az 1996-2003. pénzügyi évek aggregált adatai

Tagállam 
EMOGA- Garancia 
Osztály kifizetései

millió euró

Az összes pénzügyi 
korrekció az EMOGA 

Garancia Részleg
össztámogatásának

százalékában kifejezve %

Az IIER-rel kapcsolatos 
pénzügyi korrekció az

EMOGA Garancia Részleg 
össztámogatásának 

százalékában kifejezve %
Ausztria 8 040,1 0,03 0,03
Belgium 7 824,6 0,23 0,17
Dánia 9 860,7 0,33 0,02
Egyesült Királyság 32 158,8 0,60 0,20
Finnország 5607 1,20 0,10
Franciaország 75 455,9 0,80 0,38
Görögország 21 278,8 3,22 2,46
Hollandia 11 008,8 0,13 0,06
Írország 13 978,7 0,21 0,09
Luxemburg 213,4 0,56 0,48
Németország 47 250,6 0,28 0,12
Olaszország 39 550,7 1,95 0,29
Portugália 5 727,8 1,15 0,75
Spanyolország 43 220,4 1,56 0,58
Svédország 6 133,1 0,05 0,05
EU-15 327 957,7 1,00 0,42

Forrás: saját számítás - EU Bizottság, Agrár Főigazgatóságának adatai alapján 
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7.  AZ INTÉZMÉNYI ADAPTÁCIÓ NEHÉZSÉGEI 

Adaptációs problémák a KKE-i országokban 

Általános adaptáció

Az Európai Uniós tagság alapkritériuma, hogy az egyes tagországok felkészülésük folyamán 
alkalmassá váljanak a közösségi joganyag átvételére és alkalmazására. A KAP kifejezetten olyan 
területnek bizonyult, ahol az elvárásoknak és követelményeknek történő megfelelés során számos 
komoly nehézséget kellett felszámolni. A KAP adaptáció zökkenőmentességét és gyors 
lebonyolítását stabil, konszolidált struktúrák sem feltétlenül teszik lehetővé. A keleti kibővülés 
esetében azonban szó sem volt konszolidált agrárszerkezetről. 

A KKE-i országok egységes belső piacba és KAP rendszerébe történő beilleszkedése53 az 
úgynevezett transzformációs krízis időszakára, illetve a közvetlenül azt követő időszakra esett, és 
ezért párhuzamosan folyt a struktúrák megszilárdításával, a recesszió leküzdésével. A 90-es évek 
politikai és gazdasági átalakulása során kialakult súlyos strukturális, pénzügyi és irányítási 
hiányosságok még közvetlenül a csatlakozás előtt is többletfeladatok elvégzését generálták, és 
korlátozták a tagelöltek lehetőségeit. Az agrárgazdaság felzárkóztatása feltételezte a számos, 
versenyhátránnyal bíró és hosszabb átállási időt igénylő törpe- és kisüzem, valamint a vidéki 
infrastruktúra modernizációját, melyhez biztosítani szükséges a tőke felhasználhatóságát és a 
különböző intézmények fejlődését, illetve újabbak kialakítását. 

A csatlakozást megelőző másfél évtizedet uraló gazdasági transzformáció a mezőgazdaságot 
tekintve drasztikus változásokat eredményezett. A transzformáció fő jellemzői a következők: 

 a mezőgazdaságban a liberalizációval és deregulációval párhuzamosan jelentős 
piacvesztésre került sor,

 az agrárstruktúra csupán részben vált konszolidálttá,
 a gazdaságok szerkezete polarizálódott,
 jelentős intézményi problémák jelentkeztek,
 a regionális diszparitások mértéke fokozódott hátrányos helyzetbe hozva ezzel a vidéki 

térségeket,
 az agrárpolitikák korlátozott mértékben gyakoroltak hatást a krízis folyamatára
 a KAP eszközeihez hasonló eszközök bevezetésére nem kellően átgondolt adaptációs 

koncepció keretében került sor. 

E folyamatok következtében a mezőgazdaság kibocsátása csökkent. Mindebből adódóan a KKE-i 
országok csatlakozása eltér az EU korábbi kibővüléseitől, melyek során viszonylag konszolidált 
agrárstruktúrával rendelkező és növekvő mezőgazdasági kibocsátást produkáló országok váltak EU-
tagállammá. 

                                                
53 A KAP-ba történő beilleszkedéssel járó feladatok: 
 a KAP-árak átvétele, 
 költségvetési terhek viselése, 
 a KAP-kínálatellenőrzés átvétele, 
 a közvetlen kifizetésekkel járó problémák megoldása, 
 a WTO-kötelezettségek betartása. [Halmai, 2002]
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IIER-adaptáció

A KAP horizontális intézkedési területei közül (a kereskedelmi mechanizmusok, organikus 
gazdálkodás, minőségügy és FADN kérdéseivel kapcsolatos előkészületek mellett) kiemelkedő 
szerepet kapott az EMOGA-val kapcsolatos előírások implementációja, a Kifizető Ügynökségek 
kiépítése és az IIER létrehozása, működtetése. Ennek megfelelően a tagállamok gazdálkodóinak 
létfontosságú támogatást biztosító intézmény és ellenőrző rendszer kialakításának minden egyes 
lépése szigorú monitoring tárgyát képezte a Bizottság által 1999 és 2003 között évenként elkészített 
tagságra való felkészülést vizsgáló monitoring jelentésben. Az azonos elven elvégzett vizsgálatok
eredményei megbízható és egymással összehasonlítható alapot nyújtanak a különböző közép- és 
kelet-európai országok felkészültségi állapotának elemzéséhez. 

Hangsúlyozandó, hogy alapvetően a csatlakozást megelőző időszak, azaz a kiépítés 
értékelésére nyílt lehetőség. Ennek egyrészt az a magyarázata, hogy a több éves kutatómunka 
jelentős részét ebben az időszakban végeztem, másrészt az, hogy az EU-ba történő belépés óta 
eltelt, rövid időszak működésével kapcsolatos információk szűkösek, és sok esetben nem 
hozzáférhetők. 

Az általam elvégzett dokumentumelemzés alapján a 2000 és 2003 között kialakult helyzetet
és a rögzített, elvégzendő feladatokat évenként hasonlítottam össze Magyarország, Csehország, 
Lengyelország, és két balti tagállam: Lettország és Észtország esetében. A mezőgazdaság szerepe 
ezekben a nemzetgazdaságokban eltérő. A kiválasztott országokban – Csehország kivételével –
mind a mezőgazdaság GDP-ből való részesedése, mind a foglalkoztatási szint meghaladja az EU-25 
átlagát. A mezőgazdaságilag hasznosított terület nagysága és a kibocsátás értéke országonként igen 
eltérő. 

Azt a feltételezést, hogy a mezőgazdaság nemzetgazdasági súlyának ismerete még nem teszi 
lehetővé, hogy következtessünk az ellenőrző és nyilvántartó rendszer (illetve a szükséges 
intézmények) felkészültségi állapotára, alátámasztja a 39. táblázat segítségével elvégzett 
összehasonlítás. A hasznosított szántóföldi területek nagysága, a mezőgazdaság foglalkoztatásban 
betöltött szerepe vagy a GDP-hez való hozzájárulása nem áll egyenes arányban a szükséges 
intézmények és a nyilvántartó, ellenőrző rendszerek kiépítésével és működési képességével. 

A minőségi elemzés során vizsgálandó tényezők a következők: 

 a kiépítéshez és működtetéshez nélkülözhetetlen törvényi keret (amely többek között rögzíti, 
hogy mely intézmények felelősek az IIER implementációért), 

 átfogó IT rendszerfejlesztési koncepció – kiegészítve az eszközbeszerzéssel és munkaerő-
felvétellel 

 az IIER egyes elemei.

Megállapítható, hogy az elemek közül az állatnyilvántartás (azon belül is a szarvasmarha 
regisztráció) kivételével súlyos késedelmek merültek fel az egyes tagországban. Az implementációs 
szabályozás általában elhúzódott, - még 2002-ben is előfordult, hogy kiegészítésre szorult. Az IT 
rendszerfejlesztés folyamatos. A MePAR kialakítása, a légi felvételek elkészítése, a digitalizáció 
alapvetően hosszadalmas folyamatként jellemezhető. 2003 végén, fél évvel a csatlakozás előtt 
Lengyelország és Magyarország esetében a Bizottság még mindig komoly aggodalomnak adott 
hangot azzal kapcsolatban, hogy a súlyos késedelmek következtében a csatlakozás időpontjára még 
nem lesz működőképes az IIER. A két balti országnál biztatóbbak voltak a megállapítások, 
miszerint az IIER kellően előrehaladott állapotban volt, és Csehországnál sem voltak borúlátóak az 
előrejelzések. 
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1. Táblázat: Az IIER felkészültségi állapota a csatlakozás évét megelőzően 

tagállam 2000 2001 2002 2003
Kialakult

helyzet
 Az IIER kialakítását egy 

külön munkacsoportra bízták. 
Az implementáció intézményi 
szerkezetét meghatározták és 
a törvényi alapot részben 
kialakították. Meghatározták 
a rendelkezésre álló, 
felhasználható eszközök 
körét. 

 Elfogadták a kialakításhoz 
szükséges költségvetést. 

 Törvényileg megerősítésre került, 
hogy az ARMA a felelős 
intézmény az IIER 
implementációjáért és 
menedzsmentjéért. 

 Az ARMA hozza létre és 
működteti az állat regisztrációs és 
nyilvántartó rendszert. 

 Központilag és a két régió szintjén 
tovább folytatódott az 
eszközbeszerzés, a munkaerő-
felvétel és a tréning. 

 Az IIER implementációja a 
vártnál később kezdődött és 
jelentős nehézségekkel néz 
szembe. 

 Az IIER törvényi keretének kialakítása a 
végéhez közeledik. Tartalmazza a gazda és 
állatregiszter vezetésének technikai 
szempontjait és szervezeti szabályait.

 Kidolgozták a megvalósítási stratégiát 
(alapelemek és az implementáció menetrendje, 
beleértve a kapcsolódó pénzügyi és emberi 
erőforrásokat)

 A MePAR alapját olyan blokkok képezik, 
melyeken egy gazdálkodó egy vagy több 
növényt termeszt. 

 Az IT rendszer kifejlesztését kiszervezték.

 A humánerőforrás központi és regionális 
szinten tovább bővült. 

 Komoly kockázata van 
annak, hogy az IIER nem 
lesz működőképes időre. 
Leginkább az IT rendszer 
működtetéséhez 
szükséges, nagy létszámú 
új munkaerő felvétele és 
képzése jelent problémát.

 A kataszter alap 
földhasználati információi 
hibásak és sok esetben 
idejétmúltak.

Elvégzendő
 feladatok

Lengyel
ország

 Megfelelő törvényi háttér 
kialakítása szükséges.

 Ezen kívül létre kell hozni a 
számítógépes adatbázist, a 
gazdaregisztert, a parcella-
és állatregisztert. 

 Az IIER menedzsmenje 
megfelelő intézményi 
döntéseket igényel. 

 Kulcsfontosságú döntéseket kell 
meghozni a MePAR-ral és az 
integrált ellenőrző rendszerrel 
kapcsolatban. 

 Az implementáció részletes 
stratégiája kidolgozásra vár.

 A MePAR és az állatregiszter 
fejlesztése nem kielégítő.

 További döntéseket szükséges hozni a 
kulcsfontosságú területeken. 

 A kataszterek adatainak hatékony 
felhasználhatóságát meg szükséges erősíteni. 

 Lényeges teendők vannak még az állat 
nyilvántartási és regisztrációs rendszerrel.

 Kataszteri információk 
aktualizálása.

 Személyzet gyors és 
hatékony képzése.
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tagállam 2000 2001 2002 2003
Kialakult 

helyzet
 Az IIER kialakításával 

kapcsolatban főként az 
állatregisztráció területén 
történtek előrelépések. 

 A szarvasmarhafélék 
azonosítására és 
regisztrációjára sor került. 

 A földregisztrációval 
kapcsolatos előrehaladás 
viszont korlátozott. 

 Kialakították az integrált IT 
rendszerfejlesztés koncepcióját. 

 A 2000. évi légi fotókat 
digitalizálták.

 A szarvasmarha állomány 
azonosítására és regisztrációjára 
sor került, a sertés azonosítással 
és regisztrációval kapcsolatban 
intézkedéseket hoztak. 

 Az egyetlen előrelépés az a kormányhatározat, 
melyben meghatározzák az IIER-rel 
kapcsolatos azonnal elvégzendő feladatokat, és 
az implementációval kapcsolatos 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. 

 Az állatregisztrációs rendszer viszonylag 
előrehaladott állapotban van. 

 Magyarország úgy döntött, hogy létező légi 
felvételeket használ a blokkok 
beazonosításához, a digitalizálás viszont 
kezdeti fázisban van. Csupán egy kisebb 
próbaprojektet indítottak el. 

 Az IIER kiépítése súlyos 
késedelemmel küzd mind 
technikai, mind szervezeti 
felépítés szempontjából. 

 Fontos előrelépést tett az 
ország a MePAR 
kialakításában. 

 A legfőbb aggodalom 
azzal kapcsolatos, hogy 
az IT rendszerek még 
fejlesztésre szorulnak. 

Elvégzendő 
feladatok

Magyar-
ország

 A meglevő adatbázisokat és –
hálózatokat fejleszteni 
szükséges ahhoz, hogy az 
IIER kialakuljon.

 A MePAR kiegészítésre 
szorul, különösen a parcellák 
közösségi követelményeknek 
megfelelő digitalizációját 
tekintve.

 Az állatok azonosítását és 
regisztrációját ki kell 
terjeszteni a sertésekre, 
juhokra és kecskékre. 

 Az IIER kiépítéshez a szervezeti 
struktúrára, koordinációra és 
finanszírozásra vonatkozó 
döntésekre van szükség. 

 A MePAR kiegészítésre szorul, 
különösen a parcellák közösségi 
követelményeknek megfelelő 
digitalizációját tekintve. 

 A parcellaazonosító rendszer és az IIER-
adatbázis sürgős fejlesztést igényel. 

 A MePAR-ral kapcsolatban számos döntést meg 
kell hozni.

 Technikai, szervezeti 
kérdések megoldása.

 IT rendszer fejlesztése. 

Megjegyzés: 1999-ben a támogatások kifizetési előfeltételének számító termelői regisztrációs rendszert hoztak létre.
A kormányzat földregisztrációs kampányt indított, mivel a földtulajdoni lapok nem tükrözik a valós földhasználati struktúrát és a parcellamérteteket.
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tagállam 2000 2001 2002 2003
Kialakult 

helyzet
 1998-ban elfogadták az 

állatazonosító és regisztrációs 
rendszerrel kapcsolatos 
törvényt.

 1999-ben a rendszert tovább 
finomították.

 2000 júniusától kötelezővé 
vált a szarvasmarhafélék 
azonosítása és regisztrációja. 

 A sertések, juhok és kecskék 
azonosításával kapcsolatosan 
részletes instrukciókat 
dolgoztak ki. 

 A kormányt tették felelőssé az 
IIER kialakításáért. A 
szarvasmarha regisztrációs 
rendszer kialakult, de a munkát 
folytatni kell a kecske, juh és 
sertés azonosító és regisztrációs 
rendszerrel is. 

 A törvényi alap bővült, a 
fejlesztés azonban vesztett a 
lendületből. 

 Elfogadták azt az implementációs 
szabályozást, melyben 
meghatározásra kerültek az IIER 
fő elemei, a számítógépes 
adatbázis, a földregiszter, az 
állatregiszter és az integrált 
ellenőrzési rendszer.

 Az 2001-ben elfogadott implementációs 
szabályozást, melyben meghatározásra kerültek 
az IIER fő elemei, a számítógépes adatbázis, a 
földregiszter, az állatregiszter és az integrált 
ellenőrzési rendszer, 2002-ben kiegészítették. 
Ez tartalmazza a földregiszter felállításáért 
felelős intézmények feladatait. 

 Az ország a fizikai blokkrendszer mellett 
döntött, területét nagyrészt légi felvételek, a 
határ menti területeket pedig űrfelvételek fedik 
le. 

 A parcellaazonosító rendszer kialakításának 
előkészületei megtörténtek, elkészült egy 
próbaprojekt. 

 Az IIER kiépítése kellően 
előrehaladott állapotban 
van. 

Elvégzendő 
feladatok

Lettország 

 A meglevő adatbázisokat és 
hálózatokat fejleszteni 
szükséges, különösen a 
parcellák digitalizációjára 
szükséges figyelmet fordítani.

 A meglevő adatbázisokat és 
hálózatokat fejleszteni szükséges, 
különösen a parcellák 
digitalizációjára szükséges 
figyelmet fordítani. 

 Lettországnak gyorsabban és energetikusabban 
kell az IIER előkészületi munkáit elvégeznie, 
mivel menetrendje nagyon szorosnak tűnik, 
különösen a stratégia, a parcellaazonosító 
rendszer és a digitalizáció befejezését kell szem 
előtt tartania. 

 Különösen arra szükséges 
figyelmet fordítani, hogy 
az IT software az 
ütemezésnek megfelelően 
készüljön el. 
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tagállam 2000 2001 2002 2003
Kialakult 

helyzet
 Előrelépést elsősorban az 

állatregisztrációval 
kapcsolatban tettek. Az 
állatok azonosítása és 
regisztrációja 2000 januárja 
óta kötelező. 

 A földhasználat azonosítása 
és a földregiszter létrehozása 
korlátozott mértékben mutat 
fejlődést. 

 Előrelépések történtek az IT 
rendszerek fejlesztésében és az 
adatbázisok létrehozásában.

 A légi felvételek digitlizációs 
folyamatát kidolgozták és a 
parcellák próbadigitalizálása 
megkezdődött, a 
munkaerőképzéssel együtt.  

 A 15 megyéből eddig 1 
digitalizációjára került sor. 

 A mezőgazdasági minisztérium kialakította az 
IIER átfogó fejlesztési sémáját. 2002 
áprilisában elkészítették az általános 
megvalósíthatósági tanulmányt és a 
hiányanalízist. 

 Amellett döntöttek, hogy a mezőgazdasági 
parcellaazonosító rendszert a fizikai blokkokra 
építik. 2002 júniusára a légi felvételek lefedték 
az ország területének a felét.

 Az IIER kiépítése kellően 
előrehaladott állapotban 
van.

Elvégzendő 
feladatokÉsztország

 A meglevő adatbázisokat és 
hálózatokat fejleszteni 
szükséges a jobb 
adatintegráció érdekében, 
mely elősegíti a 
keresztellenőrzési feladatok 
megoldását. 

 Számos teendő van a 
mezőgazdasági 
parcellaazonosító rendszer 
kiépítésének befejezéséig. 
Különösen az EU 
előírásoknak megfelelő 
digitalizálás terén. 

 Különösen a parcellaazonosító 
rendszerrel kapcsolatban vannak 
teendők. 

 Az állatregisztert fejleszteni szükséges a jobb 
nyomonkövethetőség érdekében. Az 
állatmozgások adatait és a gazdaságok adatait 
integrálni kell és össze kell kapcsolni az 
állatorvosi szolgálat adatbázisával.

 A légi felvételek digitalizációja még a fél 
országra vonatkozóan hátra van. 

 A nemzeti költségvetésnek rendelkezésre kell 
bocsátani az IIER kiépítéséhez szükséges 
összeget. 

 A 15 regionális hivatal 
feladatkörét világosan le 
kell határolni, és 
adminisztratív 
szerkezetüket teljes 
mértékben létre kell 
hozni. 

 A légi felvételek 
digitalizációja befejezésre 
szorul. 

Megjegyzés: 1999: Az IIER kiépítésével kapcsolatban már tettek lépéseket. Az EU rendszerhez nagyon hasonló állatazonosító és regisztrációs rendszer a szarvasmarhafélék 
85%-át lefedi. 
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tagállam 2000 2001 2002 2003
Kialakult 

helyzet
 Az állatok regisztrációját 

illetően előrelépés történt. A 
szarvasmarha azonosító és 
regisztrációs rendszer 
bevezetésre került. 

 Kötelezően bevezették a 
szarvasmarha azonosítását. 

 Digitális fényképeket készítettek 
az egész ország területére 
vonatkozóan. 

 A Mezőgazdasági 
Minisztériumban külön IIER 
osztályt hoztak létre. 

 A szarvasmarhák azonosítása 2001 óta 
kötelező. 

 2002 áprilisában megalkották a sertések, juhok 
és kecskék azonosítására és regisztrációjára 
vonatkozó rendeletet is. 

 Az IIER teljes mértékű működéséhez szükséges 
előkészületek jól előrehaladott állapotban 
vannak. 

 A légi felvételek a teljes országot lefedik. 

 A fizikai blokkok digitalizációja megtörtént. 

 A Mezőgazdasági Minisztérium IIER 
egységének létszáma bővült. 

 Az IIER a csatlakozás előtt elkészül, így 
lehetőség nyílik a tesztelésre és módosításokra. 

 Eredményeket ért el az 
IIER kiépítésében, 
nevezetesen a MePAR 
létrehozásában.

Elvégzendő 
feladatok

Cseh-
ország 

 Az állatazonosító és 
regisztrációs rendszert 
központosítani szükséges és 
össze kell kötni a cseh 
epidemiológiai felügyeleti 
hálózattal annak érdekében, 
hogy hatékony 
betegségmegelőző rendszert 
alakíthassanak ki.

 A parcella azonosító rendszer 
létrehozásának előkészületeit 
megtették, a további 
fejlesztésre van még szükség.

 A MePAR kialakítását be kell 
fejezni. 

 Az integrált ellenőrző rendszert be kell fejezni.  Az IIER kiépítését 
folytatni szükséges. 

Megjegyzés: 1999: Önkéntes alapon bevezették a szarvasmarha azonosítást.
Forrás: saját összeállítás a Bizottság éves monitoring jelentései alapján 
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Az Európai Bizottság 2003. év végén kiadott átfogó jelentéseiben meglehetősen negatív 
véleményt alkotott az IIER felkészültségi állapotáról (39. táblázat). A csatlakozás előtt fél évre 
vonatkozóan a Csehországban, Szlovákiában, a Balti államokban, Magyarországon és 
Lengyelországban az IIER átfogó értékelését, a MePAR-t, az adminisztratív struktúrát és az IT 
háttér helyzetét a következőképpen számszerűsítettem. 

Az IIER átfogó értékelése: amennyiben komoly a kockázata annak, hogy nem valósul meg a 
csatlakozásra, akkor 3 pont, kellően előrehaladott állapot esetén 1 pont, és a követelmények részben 
történő teljesítéséért 2 pont. 

MePAR, adminisztratív struktúra, IT-háttér helyzete: súlyos hiányosság és számos tennivaló – 3 
pont, alapvető elemek megléte, de bizonyos teendők szükségessége – 2 pont, kellően előrehaladott 
állapot – 1 pont (40. táblázat). 

A megvizsgált tényezők alapján főkomponens analízis [Szelényi, 1993] segítségével 
megkíséreltem az egyes tagországok csoportosítását. (Szoros összefüggés esetén feltételezhető, 
hogy az azonos csoporthoz tartozók egy-egy közös, háttérben ható októl, vagy tényezőtől függnek.) 
A megfigyelési változók (az EB átfogó IIER értékelése 2003-ban, MePAR, adminisztratív struktúra, 
IT-háttér) közül az EB átfogó IIER értékelése 2003-ban és az adminisztratív struktúra között 
nagyon erős, pozitív kölcsönhatás, a MePAR és az IT-háttér között gyenge kapcsolat áll fenn. 
Mindez leolvasható a standardizált megfigyelési változók mátrixa (41. táblázat) segítségével 
meghatározott ún. A mátrixból (42. táblázat). Az első főkomponens „az adminisztratív struktúra és 
teljeskörű működés” háttérváltozó. A második főkomponens a „technikai háttér” változó. 

2. Táblázat: AZ IIER értékelése a csatlakozást megelőzően 

Tagállam
Az EB átfogó IIER 
értékelése 2003-ban

MePAR
Adminisztratív 

struktúra
IT-háttér

Csehország (cz) 2 3 2 2
Észtország (ee) 1 2 2 1
Lettország (lv) 1 1 1 3
Litvánia (lt) 2 2 2 2
Magyarország (hu) 3 2 3 3
Lengyelország (pl) 3 3 3 3
Szlovákia (sk) 3 2 3 3

Forrás: saját számítás 

3. Táblázat: A standardizált megfigyelési változók korrelációs mátrixa

Sajátérték 2,507 1,158 0,308 0,025
Sajátérték gyökértéke 1,583 1,076 0,555 0,159
Varianciából való 
részesedés
(Proportion)

0,627 0,290 0,077 0,006

Varianciából való 
részesedések összege 
(Cumulative)

0,627 0,917 0,994 1,000

A főkomponensek U mátrixa
PC1 PC2 PC3 PC4

Az EB átfogó IIER 
értékelése 2003-ban

0,62 0,11 -0,10 -0,77

MePAR 0,39 -0,65 0,64 0,13
Adminisztratív struktúra 0,59 -0,11 -0,59 0,54
IT-háttér 0,34 0,74 0,48 0,32

Forrás: saját számítás 
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4. Táblázat: A főkomponens súlyok A mátrixa

Főkomponens változók
(Variable)

PC1 PC2

Az EB átfogó IIER értékelése 
2003-ban

0,98 0,12

MePAR 0,62 0,70
Adminisztratív struktúra 0,93 0,12
IT-háttér 0,54 0,79

Forrás: saját számítás 

A főkomponens koordináták segítségével az egyes tagországok kétdimenziós térben is 
megjeleníthetők. A 31. ábrán látható, hogy az egyes országok csoportosíthatósága meglehetősen 
nehézkes azok jelentősen eltérő jellemzőinek köszönhetően. Csupán Magyarország és Szlovákia 
alkot homogén csoportot – 100%-os azonossági szintet elérve. 60%-os azonosság mellett még 
Csehország, Litvánia és Észtország sorolható egy csoportba. Ezek az országok azok, amelyek úgy 
jellemezhetők, hogy az IIER egészének működését nézve részben megfeleltek az előírt 
követelményeknek. Az egyik csoporthoz sem csatlakozó országok közül a legszignifikánsabb 
elmarasztalást Lengyelország kapta és a legelőrehaladottabb állapotban Lettország rendszere volt. A 
18. melléklet (c) táblázatában megjelenített főkomponens koordináták alapján is látható, hogy mind 
az első, mind a második főkomponens esetében e két országhoz tartozik a két legszélsőségesebb, 
ellentétes előjelű érték. 

1. ábra: Tagállamok csoportosítása az első és második főkomponens koordinátái alapján
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Megjegyzés: a 100%-os azonosság esetén kialakuló csoport folytonos – ide tartozik Magyarország és Szlovákia, az 
60%-os azonosság esetén kialakuló csoport szaggatott vonallal jelölt
Forrás: saját számítás 
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A főkomponens analízis eredményeit megerősíti a 32. ábrán megjelentett dendogram is. 

2. ábra: Tagállamok hasonlóságát mutató dendogram

5 7 61 4 2 3
100.00

80.87

61.74

42.61

Observations

Similarity

Forrás: saját számítás 

A magyar Kifizető Ügynökség és IIER problémái 

Az intézménykialakítás gördülékenységét akadályozták az agrárgazdaság egészét sújtó 
egyéb adaptációs nehézségek Halmai, 2004b, melyek forrása hazánkban is a transzformációs 
depresszióban (7.1. alfejezet – Általános adaptáció) keresendő. A magyar transzformáció jellemzői 
a következők:

 A földtulajdonlás ketté vált, részben a nem mezőgazdaságból élők is földhöz jutottak. 
Hosszantartó bizonytalanság alakult ki a tulajdon- és földszerkezetben. – „A mezőgazdaság 
legfontosabb termelőeszköze, a föld tekintetében a társas vállalkozások – a volt állami 
gazdaságok privatizált (és sok tekintetben privilegizált) jogutódjait kivéve – a 
rendszerváltást követő években gazdaságilag és jogilag kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. A 
kárpótlási, átalakulási, földkiadási törvények elvonták tőlük a föld tulajdonát és jelentős 
mértékben a használatát, majd 1994-ben még a tulajdonszerzés lehetőségét is. Szétvált a föld 
tulajdona és használata. A földbérleti rendszer a magyar viszonyok között nem csak újabb –
egyre növekvő – költségtényezővé, hanem állandó bizonytalansági tényezővé is vált, a 
politika és az azt követő jogalkotás fordulatai következtében.”MOSZ, 2004

 A földstruktúra polarizálódott. A vállalkozások számában a kisméretű, a földhasználatban 
viszont a nagyméretű gazdaságok dominálnak. A kisméretű gazdaságokból hiányoznak a 
modern termelési eszközök, és az elszigetelt termelés és disztribúció következtében ezek 
érzékenyen reagálnak a piaci hatásokra. 

 A piacgazdaságra történő átállást hosszú ideig a szükséges intézmények hiánya jellemezte, 
ami hosszantartó piaci zavarokat, többlettermelést és kihasználatlan piaci kapacitások 
egyidejű jelenlétét eredményezte. 

cz lt ee lvplskhu
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Az intézményi problémák is hozzájárultak ahhoz, hogy kedvezőtlen jövedelemhelyzet 
alakult ki, és a csökkenő kibocsátási szint is csupán jelentős tőkefeléléssel volt fenntartható. 

 A 90-es évekre jellemző rossz jövedelmezőségi viszonyok (a 90-es évek végén a 
jövedelemtámogatások nélkül elérhető eredménynek 15%-a maradt a termelőnél Szűcs és 
tsi, 2003), tehát az alacsony összegű tiszta jövedelem ill. a járadék jellegű jövedelem hiánya 
nem kielégítő technikai felszereltségű állapotot eredményezett, ellehetetlenítette a 
korszerűsítést a visszaforgatáshoz szükséges forrás hiányában.

 A kedvezőtlen jövedelemhelyzet (a fent említetteken kívül) az agrárollóval is magyarázható. 
„A rendszerváltás első éveiben 1993-ig az agrárolló rendkívüli nyílását, s az ezzel együtt 
járó jövedelemvesztést élte át a mezőgazdasági termelő. 1993-ra négy év alatt, több mint 50 
%-kal nagyobb mértékben emelkedtek a termeléshez felhasznált iparcikkek, beruházási 
javak árindexei, mint a mezőgazdasági termelésé. 1994 és 1998 között először 10 % pontos 
agrárolló csukódás, majd 1998-ra közel 20 %-os újabb „nyílás” következett be. Ezt követően 
1999-ben nyílt a legtágabbra az agrárolló (166,5 % 1989-hez mérten), majd három éven 
keresztül, 2001 és 2003 között 162 % körül alakult!”MOSZ, 2004

 Jelentékeny piacvesztésre került sor. A rendszerváltást követően a belső piac jelentősen 
zsugorodott és bár a piacvesztés részben elkerülhetetlen volt, nagymértékben hozzájárult a 
gyenge alkalmazkodóképesség. Ezt bizonyítja a külső versenytársak hazai piacon való 
előretörése, a romló agrárkereskedelmi egyenleg. Udovecz, 2002

 Az állami támogatások nem kellően hasznosultak. „Az állami támogatások szintje ugyan 
sokkalta kisebb, mintegy harmadrésze az EU-ban szokásosnak, a költségvetési kiadások 
mégis számottevő összeget tesznek ki. Allokációjuk azonban nem a gazdasági céloknak 
alárendelt módon, a versenyképesség és a hatékonyság javítását segítve valósul meg, hanem 
részben szociális célokat, részben pedig a bekövetkezett károk enyhítését szolgálja, így 
hasznosulásuk is rossz.” Varga, 2002

 A kormányzati döntések nem voltak kellően átgondoltak. „A MOSZ 1999. évi III. 
kongresszusa és a 2002. évi közgyűlés is megállapította, hogy a rendszerváltás utáni időszak 
legfőbb vesztese egyértelműen a mezőgazdaság, a vidék volt. Ez a helyzet azért állhatott elő,
mert nem volt az egyes kormányciklusokon áthidaló komplex, átgondolt, agrárpolitika. Az 
agrárium, a vidék csupán eszköz volt a politikusok kezében. Az ágazat és az agrárnépesség 
viselte és viseli a rendszerváltás negatív következményeinek meghatározó részét.” MOSZ, 
2004

 A transzformációs folyamat nem volt átlátható, a valós átmeneti folyamatokat csupán 
részben követték a mezőgazdasági információs rendszerek.

Mindezek a tényezők csökkentették a mezőgazdaság GDP-hez való hozzájárulását, hosszú távú 
krízist54 okozva ezzel. Ezen kívül rendkívül alacsonnyá vált a mezőgazdaság foglalkoztatáshoz, 
exporthoz és beruházásokhoz való hozzájárulása. 

Míg a magyar gazdaság egészét növekedés jellemezte 1996-tól, az agrárgazdaságban 
továbbra is fennmaradt a transzformációs krízis. A nemzeti agrárpolitika nem tudta kezelni sem a 
transzformációs krízist, sem a mezőgazdaság strukturális problémáit, nem vette számba a 
mezőgazdaság tágabb értelemben vett gazdaság- és társadalompolitikai összefüggéseit, és nem 
építette be azokat cél- és eszközrendszerébe. Ezt bizonyítja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
programok szétválása, valamint a nagy elvárásokkal, de a szükséges pénzügyi források nélkül 
beindított agrár-környezetvédelmi programok sora. [Halmai – Vásáry, 2004c]

Ilyen körülmények között a csatlakozást megelőző években megfogalmazódott, hogy 
EMOGA Kifizető Ügynökségként olyan agrár-szakigazgatási végrehajtó intézmény kialakítása 
szükséges, melynek jól elkülönülő fejlesztési területeit átfogó program koordinálja.

                                                
54 A magyar mezőgazdaság látens válsághelyzete valójában már a 80-as évek elején elkezdődött. 
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Valószínűsíteni lehetett hogy egységes folyamat- és rendszerszemlélet világos koncepciója, a 
felkészülési feladatok összefogottsága, a megfelelő hatáskör- és felelősség megosztás, a nyomon 
követhető folyamat kialakítás megakadályozhatják az intézményi akkreditáció elhúzódását, ami 
komoly agrárgazdasági és –politikai következmények forrása lehet.

A Kifizető Ügynökségek kialakítása során felmerülő problémák (amelyekben Magyarország 
bővelkedett) nem feltétlenül determinálják a későbbiekben bekövetkező szabálytalanságokat. 
Bizonyos tartós hiányosságok azonban fokozhatják annak a veszélyét, hogy bizonyos összegeket 
kizárnak a közös finanszírozásból és a tagállamot a támogatás visszafizetésére kötelezik. Ezért a 
kiépítési problémák és megoldásuk eredményességének ismerete hozzájárulhat a későbbi működés 
hatékonyabbá tételéhez. 

Hazánk Kifizető Ügynökségének létrehozása során számos kihívással kellett szembenézni, 
ami részben az EMOGA két Részlegének végrehajtó intézményrendszere közötti jelentős 
különbségekben (lásd 4. táblázat a 3.1.2. alfejezetben) gyökerezik. A Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalnak eltérő szerepeket kell betöltenie: a Garancia Osztály esetében a kifizető 
ügynökségi, az Orientációs Osztály esetében a közreműködő szervezeti, a nemzeti támogatások 
esetében a végrehajtó hatósági funkciót kell ellátnia. Bár a SAPARD Hivatal akkreditációjára a 
többéves SAPARD pénzügyi megállapodás követelményei alapján korábban sor került, mint a 
Garancia Részleg Kifizető Ügynökségének akkreditációjára, ez utóbbi éppolyan jelentős, és nem 
csupán a piaci intézkedések, hanem az ún. kísérő intézkedések szempontjából is.

Magyarországon a szükséges intézmények kialakítása és a rendszerfejlesztések (IT-
rendszerfejlesztések) során számos nehézséggel kellett megküzdeni, ami súlyos késedelemhez 
vezetett. 2002 nyarán az EU szakértői még egyértelműen megvalósíthatatlannak tartották azt, hogy 
a Kifizető Ügynökség és az IIER elkészül a csatlakozásra. 2002 végén a hazai szakértők hasonlóan 
rossz képet festettek a helyzetről. „Egy évvel a csatlakozás tervezett dátuma előtt, Magyarországon 
az IIER nem hogy nem működőképes, de még az elemeinek nagy része sem felel meg a vonatkozó 
uniós követelményeknek. Nem alakult ki az intézményi kerete, vagyis a kifizető ügynökségi 
rendszer, a hazai agrárszabályozás elenyésző számú (és elenyésző jelentőségű) olyan támogatási 
formát alkalmaz, amelyet az IIER-ben kell majd kezelni, és legfőképpen ezeknek a támogatási 
formáknak a kezelése szinte kapcsolatban sincs az IIER tervezett elemeivel. … A leglényegesebb 
előfeltétel a megfelelő intézményi háttér felállítása. Ez az intézményi háttér a kifizető ügynökségi 
rendszerbe kell hogy illeszkedjen. Ennek megfelelően első lépésben rendezni kell a központi 
kifizető ügynökségi szerepkört betöltő intézmény jogi státuszát, majd második lépésben rendezni 
kell a kifizető ügynökség és az átadott feladatokat ellátó szervek intézményes kapcsolatát.” 
[Kapronczai, 2002; Rieger - Pribela, 2002]

2003 tavaszán az akkori helyzet a következőképpen volt jellemezhető. Az elemzést a 43. 
táblázatban összefoglalt SWOT-analízis tartalmazza.

A SWOT-analízis is sejtette, hogy az EMOGA kifizető ügynökség informatikai 
támogatottsága, azaz elsősorban az IIER megléte számottevő kockázati tényező, abból eredően, 
hogy a sikeres kifizetésekhez nagymértékben hozzájáruló feltételről van szó. 

Az IIER jelentőségét hazánkban az is fokozza, hogy ambiciózus törekvéseknek eleget téve
hatáskörébe tartozik a közvetlen támogatásokon kívül számos egyéb intézkedés, így pl. a kísérő 
intézkedések is. Az elképzelés logikája érthető és támogatható, hiszen Európa többi országában is 
felmerült az az igény, hogy megoldják a különböző ellenőrzéssel foglalkozó rendszerek integrálását. 
Bár meglevő rendszerek összekapcsolása és kompatibilissé tétele talán bonyolultabb, mint elve 
integrált rendszereket kialakítani. Ez utóbbi esetben a fejlesztés időigényessége legalább olyan 
jelentős tényező, mint a már működő rendszerek közötti informatikai kapcsolat megteremtése. 
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5. Táblázat: Az EMOGA Kifizető Ügynökség SWOT analízise 2003 tavaszán

Erősség: Gyengeség:

 a SAPARD Hivatal akkreditációja már 
megtörtént, ezért az Orientációs Részleg 
intézkedéseivel kapcsolatban nincs szükség 
újabb akkreditációra

 a Garancia Részleg kifizető ügynökségének 
akkreditációja még a jövő feladata,

 a Garancia Részleg kifizető ügynökségének 
akkreditációja egyszerűbb, ebből adódóan a 
kifizetések EU által történő tényleges 
kiegyenlítése nagyobb kockázattal jár

Lehetőség: Fenyegetés:

 a SAPARD Hivatal esetében zajló papír alapú 
kérelem – feldolgozási folyamat informatikai 
támogatottságának megvalósítása a hatékonyság 
fokozása és a jobb hibaszűrés céljából,

 az EU által kötelezően előírt Integrált Igazgatási 
és Ellenőrzési Rendszer (IIER) időre történő 
létrehozása,

 a feladatok megfelelő külső szervekhez történő 
delegálása révén a hatékony működés 
elősegítése,

 megfelelő kifizető ügynökség kialakítása jól
kihasználva azt, hogy lehetőség van a 
Bizottsággal való folyamatos kommunikációra, 
így a Bizottság időközben tett javaslatai szerinti 
folyamatos korrekcióra

 felmerülhetnek szervezeti felépítéssel 
kapcsolatos problémák (funkciók nem megfelelő 
elkülönülése),

 humán erőforrás gazdálkodás hiányosságai,

 az IIER esetleges hiányosságai (pl. ellenőrzési 
problémák) következtében jogtalan kifizetés 
igénylések,

 amennyiben a Bizottság elégedetlen a kifizető 
ügynökség végrehajtási tevékenységével, akkor 
az évközben folyósított előleg visszafizetése 
szükséges

Forrás: saját kutatás 

2003 novemberében, hat hónappal a csatlakozás előtt a Bizottság átfogó monitoring jelentést 
készített a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Megállapításra került, hogy „komoly gondok 
vannak Magyarország felkészülésében a kifizető ügynökség létrehozását, az Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer (IIER) kiépítését…illetően. Amennyiben nem tesznek azonnali határozott 
intézkedéseket, Magyarország ezeken a területeken nem lesz képes a közösségi joganyag 
alkalmazására a csatlakozás időpontjában.” (CEC, 2003c)

A végrehajtást lehetővé tevő rendszerfejlesztést komolyan befolyásolta az a politikai döntési 
nehézség, hogy az egyszerűsített terület alapú támogatást vagy a régi tagállamokban működő 
támogatási rendszert válassza az ország. A Csatlakozási Szerződés (2002, Koppenhága) szerint 
2004. május 1-jéig kellett döntést hozni. Hazánkban kezdetben az akkor érvényben levő 
szabályozás mellett voksoltak. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal számára 2002 novemberében 
elkészített tanulmány a következő, végrehajtást befolyásoló megállapításokat tartalmazta: „Az 
egyszerűsített rendszer alkalmazása azonban az elemzéseket követően egyáltalán nem bizonyult 
reális alternatívának, hiszen 

 az egyszerűsített rendszerben ugyanúgy követelmény az egyik legnagyobb fejlesztési 
erőfeszítést igénylő mezőgazdasági parcella-azonosító rendszer kialakítása, mint a teljes 
rendszerben,

 az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerét attól függetlenül is működtetni kellene, 
hogy a támogatási jogosultság megállapításában nem kapna szerepet, 

 az egyszerűsített rendszerben a teljes rendszerhez hasonlóan követelmény a termelők és a 
támogatási kérelmek számítógépes nyilvántartása.” [Rieger-Pribela, 2002]
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„Az átmeneti rendszer Magyarországon történő alkalmazását egy további súlyos érv is lehetetlenné 
teszi: a hústermelői ágazat ugyanis a tervezet szerint csak a takarmányterület alapján juthatna 
közvetlen támogatáshoz, ami a hazai takarmánytermő területek koncentráltságát tekintve 
elfogadhatatlan megoldás. egy további súlyos érv is lehetetlenné teszi.”[Rieger-Pribela, 2002]

2003 nyarán viszont már az egyszerűsített rendszer kiépítése felé hajlottak. Emellett szóltak 
a következő agrárpolitikai érvek:

 könnyebb kialakítás, egyszerűbb regisztrációs és ellenőrző rendszer,
 nem kizárólag a gabonatermesztést ösztönzi a rendszer,
 a gazdálkodók szabadabb döntési lehetősége, piacorientáltabb termelési szerkezet 

kialakítása,
 kisebb környezeti terhelés,
 kisebb kockázata annak, hogy a támogatás visszafizetésére kerül sor,
 több gazdálkodó támogatható. 

Ma már tudjuk, hogy a végleges döntés is az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer 
kialakítása mellett szólt, lehetővé téve ezáltal, hogy többek között ne legyen végrehajtásbeli 
nehézséget okozó, többlet ellenőrzési terhet és többlet hibaelkövetési helyzetet teremtő 
területpihentetési kötelezettség. 

Attól az agrárpolitikai döntéstől függetlenül, amely az egyszerűsített területalapú támogatási 
rendszer mellett döntött, a csatlakozást megelőző időszakban, a Kifizető Ügynökség felállítása 
során, és a csatlakozást követő első hónapok működése alatt komoly következményekkel jártak 
azok a hibásnak tűnő vezetői döntések, melyek alapján 

 az MVH elnöke közvetlenül a földművelésügyi miniszternek tartozott beszámolási 
kötelezettséggel, 

 az MVH totálisan centralizált szervezetként működött, az elnök számos operatív kérdéssel 
foglalkozott – ugyanakkor 260-280 ezer ügyfél és 64 jogcím esetében a centralizált 
döntéshozás számos probléma felmerülését eredményezi, 

 nem jött létre az FVM-ben olyan szervezeti egység, amely az MVH ügyeit menedzselte 
volna.

Mindezek alapján csökkent a működés, a végrehajtás hatékonysága és gördülékenysége. Időközben 
a probléma orvoslására részben sor került: 2005. februárjában létrehozták az FVM MVH ügyeit 
menedzselő szervezeti egységét, valamint az MVH eredetileg nem kellően tagoltan és túl 
centralizáltan kialakított belső szervezeti felépítése jelenleg intenzív decentralizáció alatt áll. 

A késedelem a csatlakozás évében a következő problémák felmerülését eredményezte: 

 Az intézményrendszer és a szükséges ellenőrzési rendszerek fejlesztése párhuzamosan folyt 
2004-ben a beérkezett kérelmek feldolgozásával. – A 2004. évi kifizetési nehézségek 
kialakulásához az is hozzájárult, hogy a kormányzat több körben fizette ki a közvetlen 
támogatásokat – faktorált 8000 Ft, előleg, végső elszámolás -, amit viszont a kifizetésekkel 
egy időben zajló IIER-fejlesztés nem tudott kezelni. 

 A kérelmek formai ellenőrzése 2004. június közepétől kezdődött el. A nagyszámú formai 
hibás kérelem miatt a folyamat elhúzódott októberig. 

 A szoftverek folyamatos fejlesztésére nem csupán a csatlakozást megelőző utolsó 
pillanatokban volt szükség, hanem azt követően is. A kérelmek feldolgozása közben nyert 
tapasztalatok és a változó jogszabályi háttér folyamatos fejlesztést, aktualizálást igényelt. 
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 Az elavult légi térképek aktualizálásra szorulnak. Jelentős problémaként merült fel a 
gazdálkodók körében, hogy hogyan lehet megfelelően használni, értelmezni a térképeket, és 
hogyan lehet megrendelni a megfelelőeket. Ezen kívül gondok merültek fel a parcella 
fogalmának értelmezésével. 

 Az MVH létszámhiánnyal küzdött. Elsősorban a helyi ellenőrzéseket végző ellenőrök, és a 
megyei adminisztrátorok létszámát tekintve lenne szükség bővítésre. 

 Időhiány miatt, valamint a kérelmek nagy mennyiségben történő feldolgozásának és az 
aktuális problémák elhárításának következtében a gazdálkodók számára segítséget nyújtó 
tanácsadói, segítségnyújtási rendszer kialakítása háttérbe szorult. 

 Megjegyzendő, hogy ahol nem térinformatikai alapon fizettek, ott nagyarányú visszafizetés 
várható. 

A feldolgozást követően, számszerűsítve a 2004. év eredményeit a következő mondható el:

 több mint fél millió kérelemből kevesebb, mint 10 százalék (44637 db kérelem) minősíthető 
formailag hibásnak, mintegy fél százalék (2720 db) érkezett határidőn túl, 2004. június 15. 
után (ebből 1895 db 2005. június 30-a után, 825 db 2005. július 26. után). 

 Helyszíni ellenőrzés a kérelmek kevesebb, mint 1 százalékát (4127 db), és 396039,33 hektár 
igényelt valamint 357357,31 hektár mért területet érintett. 

 Távérzékeléses ellenőrzést 7794 db igénylésen végeztek, ami az összes igénylés másfél 
százalékát teszi ki, ebben az esetben az igényelt terület 196094,17, a mért terület 201104,99 
hektár. 

Aktuális teendők: 

 A helyszíni ellenőrző szervek hatékonyabb felkészítése. 
 A GPS mérési pontosság korrigálása annak érdekében, hogy kielégítse az EU-igényeket.
 Az informatikai rendszert alkalmassá kell tenni arra, hogy maradéktalanul tegyen eleget 

kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos előírásoknak (cross-compiance). – Az előírások 
esetében ajánlatos a szakmai tökéletességnek és a nagyszámú ellenőrzések alacsony 
költségek mellett történő kivitelezhetőségének egyensúlyban tartása.

 Belső szervezeti felépítés átalakításának folytatása.55  

A Kifizető Ügynökség eddigi működésével kapcsolatos tények és a további feladatok 
ismeretében a következő táblázatban (44. táblázat) csoportosítom az erősségeket, gyengeségeket, 
lehetőségeket valamint fenyegetéseket. 

                                                
55 Például 3 elnökhelyettes kinevezése a jelenlegi (2005. februárja óta működő) 1 helyett a hatékonyabb, gyorsabb 
koordináció és ügymenet érdekében.
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44. Táblázat: Az EMOGA Kifizető Ügynökség SWOT analízise 2006 elején

Erősség: Gyengeség:

 2005. dec. 15-én sor került a végleges 
akkreditációra

 az FVM-ben már működik olyan szervezeti 
egység, amely az MVH ügyeit menedzseli

 a megfelelő külső szervekhez történő 
feladatdelegálás révén a hatékonyság fokozódik

 a belső szervezeti felépítés még jelenleg sem 
tekinthető véglegesnek,

 az ellenőrzés minőségét gyengítik az elavult légi 
felvételek és a GPS EU-igényeket nem kielégítő 
mérési pontossága

Lehetőség: Fenyegetés:

 a helyszíni ellenőrző szervek hatékonyabb 
felkészítése

 megfelelő tanácsadói és segítségnyújtási 
szolgálat kialakítása

 további decentralizáció 

 a humánerőforrás megfelelő átcsoportosítása, 
szükség esetén létszám-bővítés 

 best practice alkalmazása 

 az informatikai rendszert alkalmassá kell tenni 
arra, hogy maradéktalanul tegyen eleget a 
kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos 
előírásoknak (cross-compliance) – folyamatos 
szoftver-fejlesztési igény

 az IIER esetleges hiányosságai (pl. ellenőrzési 
problémák) következtében jogtalan kifizetés 
igénylések,

 amennyiben a Bizottság elégedetlen a kifizető 
ügynökség végrehajtási tevékenységével, akkor 
az évközben folyósított előleg visszafizetése 
szükséges

 legkésőbb 2009-től az SPS rendszer igényeit 
szükséges kielégíteni

Forrás: saját kutatás 
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8.  ALKALMAZKODÁS A KAP VÁLTOZÁSÁHOZ

A közvetlen támogatásokkal kapcsolatos új rendelkezések alapján az IIER-t az EU15-ben is 
harmonizálni szükséges. (Megjegyzendő, hogy az EU15-ben az átalakulás, a KAP új célkitűzésinek 
történő megfelelés a konszolidált agrárstruktúra megléte következtében jóval zökkenő-mentesebb, 
mint az EU10-ben (lásd 7.1. alfejezetben)). De miről is van szó? 

A rendszer egyik kulcseleme leegyszerűsödött – kevesebb nyilvántartást és ellenőrzést 
igényel -, ami abból adódik, hogy a GOFR növények termelésének és a haszonállattartásnak a 
nyomon követése az új egységes gazdaságtámogatási rendszernek (SPS – Single Payment Scheme)
már nem előfeltétele. A 2003-as reform eredeti szándéka szerint minden tagállamban teljes 
szétválasztásra (full decoupling) került volna sor56, ami egységesen leegyszerűsítette volna az 
ellenőrzést. Egyszerűbb a szabályozás és egyszerűbbek az ellenőrző rendszerek? Ha a válasz igen 
lenne, akkor kevesebb implementációs és adminisztrációs teherrel lehetne számolni. Ennél azonban 
valamelyest összetettebb helyzet alakult ki. Egyrészt a rendszer hatáskörébe került az ún. kölcsönös
megfeleltetéssel (cross-compliance) kapcsolatos ellenőrzés, másrészt a tagállamoknak lehetősége 
nyílt arra, hogy ne csupán a teljes szétválasztást alkalmazzák, hanem bizonyos támogatások 
esetében az összekapcsolt modellt használják és termék-specifikus támogatásokat is folyósítsanak 
[Wichern, 2004]. Az egységes gazdaságtámogatás mellett alkalmazható termeléshez kötött termék-
specifikus támogatások köre – melyek esetében továbbra is meg kell felelni a korábbi ellenőrzési 
kritériumoknak - a következő kifizetéseket foglalja magába: 

 durumbúza minőségi támogatása,
 rizs termék-specifikus támogatása,
 fehérjenövények területalapú kiegészítő támogatása,
 rostnövények feldolgozói támogatásai, 
 keményítőburgonya támogatásának 60%-a,
 szárított takarmányok feldolgozói támogatása,
 héjas gyümölcsök területalapú támogatása,
 energianövények támogatása,
 gyapot területalapú támogatása.

Az eltérő nemzeti implementáció fő elemei (44. táblázat): 

 részleges összekapcsolás lehetősége az egyes támogatásoknál (pl. a juh és kecske prémium 
50%-át, a vágási prémium 100%-át, a durumbúza támogatás 40%-át, a gabonafélék és olajos 
magvak támogatásának 25%-át a termeléstől függően folyósítható),

 a bevezetés időpontjának megválasztása (2005-2007 között),
 a korábbi bázisidőszak (2000-2002 év) mint „történelmi’ modell versus regionalizáció, azaz 

regionális területi átalánytámogatás bevezetése vagy a kettő keverékének (hibrid) 
alkalmazása,

 továbbá nemzeti boríték kialakítása[Halmai, 2004]

                                                
56 Jóléti elemzés szempontjából a teljes szétválasztással kapcsolatban megállapításra került, hogy: „Valójában az EU15-
et érintő, előjelzés szerint 4 milliárd eurós jóléti veszteség a teljes szétválasztás szcenáriója esetén 1,3 milliárd eurós 
nyereséggé válna a támogatás szétválasztásából származó allokációs hatékonyság növekedésének köszönhetően.” 
[OECD, 2004a]
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6. Táblázat: A nemzeti implementáció modelljei

„Történelmi” Területi alapú Statikus hibrid Dinamikus hibrid
Összekapcsolás 
(nagyrészt kihasználva a 
lehetséges mértékeket

Franciaország

Összekapcsolás 
(részben)

Ausztria, Belgium, Görög-
ország, Olaszország, 

Hollandia, Portugália, 
Skócia, Spanyolország

Málta, 
Szlovénia

Dánia, 
Svédország

Németország, 
Finnország

Teljes szétválasztás 
Írország, Wales Luxemburg, 

Észak-Írország
Anglia

Forrás: Halmai, 2004. 

A kölcsönös megfeleltetés két „pillérének” alkalmazása, azaz a megfelelő környezetvédelmi, 
állatjóléti és élelmiszerbiztonsági előírások,57 valamint a mezőgazdasági földterület jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotára vonatkozó szabályok58 betartása – mint jogosultsági alap -
a közvetlen támogatás kifizetésének előfeltétele.

Az 51. és 52. számú lábjegyzet alapján látható, hogy a gazdálkodóknak szerteágazó 
feltételrendszer adta ellenőrzési kritériumokat kell teljesíteniük. Ez azonban csak az érem egyik 
oldala. A másik oldalon ott áll a szabályok betartásával kapcsolatos ellenőrzési és nyilvántartási 
feladat elvégzése, melynek eredménye szükség szerint – az eset súlyosságától függően - alapját 
képezi a támogatások bizonyos százalékára vonatkozó szankcióknak. 

A részben összekapcsolt modell eltérő ellenőrzési igényt támaszt, mivel az összekapcsolt 
elemeknél az eredeti ún. Standard rendszer szerinti eljárást szükséges követni, melynek 
eredményeként nem egyszerűsödik oly mértékben a rendszer, mint a teljes szétválasztás esetében. A 
standard és a szétválasztott rendszer elemeinek párhuzamos alkalmazása – még ha átmeneti 
időszakról is van szó – megterheli mind a gazdálkodókat, mind az állami adminisztrációt. 

Az EU15-től eltérően az új tagállamok helyzetét, így Magyarországét is megkönnyítette az a 
lehetőség, hogy átmeneti (3 plusz kétszer 1 éves) időszakra az egyszerűsített területalapú 
támogatási rendszert (SAPS - Single Area Payment Scheme) választhatták (lásd 13. melléklet), 
melyben az EU-támogatást meghatározott mértékű nemzeti kifizetés egészítheti ki.

                                                
57 Környezetvédelem - célkitűzés: a vadon élő madarak védelme, a veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelem, 
a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelme, a természetes élőhelyek 
valamint a vadon élő állatok és növények védelme, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni 
védelme; 
Köz-, állat- és növényegészségügy - célkitűzés: az állatok megfelelő azonosítása és nyilvántartása, a szarvasmarhafélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzőkkel, állomány-nyilvántartásokkal és 
marhalevelekkel, illetve a marhahús és marhahústermékek címkézésével kapcsolatos előírások betartása, növényvédő 
szerek előírás szerinti forgalomba hozatala, egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és ß-agonistáknak az 
állattenyésztésben történő felhasználásának a betiltása, az élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek a 
betartása, egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzése, az ellenük való védekezés és felszámolásuk, a 
ragadós száj- és körömfájás elleni védekezés, egyes állatbetegségek elleni védekezés, a sertések hólyagos betegségére 
vonatkozó külön intézkedések betartása, a kéknyelv elleni betegség elleni védekezés és felszámolása
Állatjólét – célkitűzés: a borjak, a sertések, egyéb tenyésztés céljából tartott állatok védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények betartása
58 Intézkedési területek: talajerózió elleni védekezés megfelelő eszközökkel; talaj szervesanyag-tartalmának megfelelő 
szinten tartása; talajszerkezet megőrzése megfelelő géphasználattal; minimális szintű állagmegőrzés, a természetes 
élőhelyek leromlásának megelőzése
Szükséges intézkedés: minimális növénytakaró, helyi adottságoknak megfelelő minimális talajművelés, talajmegtartó 
teraszos művelés; vetésforgó előírások szerinti alkalmazása, szántóföldi tarló megfelelő kezelés, megfelelő 
géphasználat, minimális állatsűrűség és/vagy a megfelelő állattartási rendszer, állandó gyepek védelme, tájvédelem, 
nem kívánt növények elterjedésének megakadályozása a mezőgazdasági földterületen [1782/2003/EK]
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A 2004-ben és 2005-ben alkalmazott rendszer várhatóan változatlanul működik 2006-ban, 2007-ben 
viszont számolni kell a tej nemzeti kiegészítő támogatását érintő módosításokkal, és legkésőbb 
2009. január 1-jétől át kell térni az egységes gazdaságtámogatási + nemzeti kiegészítő kifizetések 
rendszerére. Bár az átállásra történő felkészülés során számos kérdést kell megoldani, jelenleg 
mégis sokat számít az a lényeges engedmény, hogy a SAPS keretében az IIER-nek nem kötelező 
ellenőriznie a kölcsönös megfeleltetés 1. pillérének, azaz a környezetvédelmi, állatjóléti és 
élelmiszerbiztonsági szabályoknak a betartását59. Így egyelőre csupán a második pillér, a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapot előírásait szükséges ellenőrizni. Ez némi haladékot biztosít a 
tagállamoknak. További felkészülési időt nyernek ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a kölcsönös 
megfeleltetés említett követelményeinek, kialakítsák a szükséges minőségellenőrző-, valamint IT 
rendszert.

Az átmeneti időszakot követően Magyarországon bevezethető az SPS és nemzeti kiegészítő 
támogatás hibrid (regionalizált és üzemsoros támogatási jogosultság) változata. Az átállás mind 
horizontális, mind termékpálya szintű változásokat eredményez. Ez utóbbi esetben egyes 
termeléshez csatolt támogatási lehetőségek választása nem javasolt (pl. GOFR-növények, vágási 
prémium), bizonyos esetekben viszont indokolt lehet (pl. dohány, juhprémium). A részben 
termeléshez kapcsolódó támogatások mellett a 111. oldalon felsorolt esetekben termék-specifikus 
támogatások alkalmazására is sor kerülhet. A megfelelő támogatások kiválasztásához megalapozott 
agrárpolitikai döntés szükséges. (A durumbúza minőségi támogatásának (40 €/ha tradicionális 
körzetekben) bevezetése például egyeztetést igényel abból kiindulva, hogy jelenleg nincs különbség 
a tradicionális, illetve nem tradicionális termelés támogatása között, s ezért e nemzeti kiegészítő 
támogatás megosztaná a termelőket.)

                                                
59 Külön figyelmet igényel például, hogy mely elsődleges mezőgazdasági termelésre vonatkozó (2004-2005-ben 
megalkotott) higiéniai (élelmiszerhigiéniai) szabályozások kerülnek bevonásra a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos 
nyilvántartások és ellenőrzések körébe. A német miniszter, Horst Seehofer aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy valamennyi megalkotott higiéniai szabályra ki kellene terjeszteni a kölcsönös megfeleltetést. (Agra-Focus, 2006)
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9. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A disszertáció rámutat az egyszerűsített agrárpolitika és a bonyolultabb 
menedzsment paradoxonjára 

Az uniós agrárpolitikai irányvonal gyors, költség-hatékony és minőségi követhetőségét, 
valamint a működő agrárigazgatási rendszer változását befolyásolja a közöttük levő kölcsönhatás. 
Az interakcióban a változó agrárpolitika újabb céljai feltételezhetik újabb eszközök/intézkedések 
alkalmazását. Ezek hatékonyságát az határozza meg, hogy milyen mértékben illeszthetők be az 
intézményi működésbe. Egyúttal az intézményi keretfeltételek, melyek részben korlátozó tényezők, 
változtatás nélkül biztosíthatják, hogy a korábbiaktól eltérő intézkedéstípusok végrehajtására 
jelentős átalakítás nélkül kerülhessen sor.

Különböző szakértők egybehangzó véleménye rendszerint úgy kezdődik, hogy a 2003. évi 
reform leegyszerűsítette az agrárpolitikát, de…  . Igen, egyrészt azokban az országokban, ahol élnek 
a derogációval, nem a teljes szétválasztást vezetik be, kérdésessé válik mennyire érzékelhető az 
egyszerűsítés. Másrészt az újonnan bevezetett, tartósan alkalmazandó kölcsönös megfeleltetés 
problematikája is komoly megfontolást igényelhet. A támogatás termeléstől való függetlenítésével a 
termeléshez kapcsolódó adatok rögzítése és ellenőrzése kiiktatódik, ugyanakkor egyes egyéb (pl. 
környezetvédelemmel kapcsolatos) feltételek ellenőrzése jóval költségesebb, munka- és 
időigényesebb lehet. Mindenképp a következő két véglet között ajánlatos megtalálni az optimális 
megoldást. A nem kellő mélységben meghatározott, költségkímélő kontrolt igénylő kritériumok 
meghatározásával nem feltétlenül érhető el a társadalmilag és ökológiailag kívánt eredmény. A 
szükségesnél szigorúbb feltételek ellenőrzése ugyanakkor feleslegesen túlzott ráfordítást igényelhet. 
Mindez arra enged következtetni, hogy a támogatási rendszer leegyszerűsítése, bár megkönnyíti a 
gazdálkodók munkáját, nem vonja maga után automatikusan az egyszerűbb tagállami 
menedzsmentet. A hosszú távú fenntarthatóság ebből adódóan megkérdőjeleződik. 

2. EU15 – A tagállamok csoportosítására meghatározó rendező elv, a pénzügyi 
korrekciók alapján, került sor. A csoportosítás eredményeképpen megismerhetők a 
rendszer mélyebb működési sajátosságai, célzottabb, hatékonyabb ellenőrzési akciók 
tervezhetők és intézményfejlesztési feladatok körvonalazhatók.

Az 1996-2003 pénzügyi évek vizsgálata kimutatta, hogy az összes visszafizetendő 
támogatás 80%-a a következő hat kategória között oszlik meg: export visszatérítés, állati prémium, 
szántóföldi terület alapú támogatás, tej és tejtermékek, olajok és zsírok támogatása, valamint 
pénzügyi ellenőrzés. Többváltozós módszer segítségével (főkomponens analízissel, 
klaszteranalízissel) megállapítottam, hogy a szántóföldi terület alapú támogatással, illetve az 
olajok/zsírok támogatásával összefüggő visszatérítés között közepesen erős, az állati prémiumra és 
a tej, tejtermékekre vonatkozó támogatás-visszafizetések között gyenge kapcsolat van. Ezért az első 
esetben a növénytermesztéshez, az utóbbiban az állattenyésztéshez kapcsolódó visszatérítési 
háttérváltozó kialakításával megkönnyíthető a 15 régi tagállam visszatérítési kötelezettségek 
szerinti csoportosítása. 

Észak és Dél tökéletlen elhatárolódása 

Viszonylag magas, 80%-os hasonlósági követelmény mellett homogén csoportot alkot 
Ausztria, Finnország, Luxemburg, Svédország, Portugália, Hollandia, Belgium, Írország, Dánia és 
Németország. Ezek közül Portugália, Németország, és Írország kivételével a támogatások után 
meghatározott visszafizetések nagy volumenét adó növénytermesztéshez és állattenyésztéshez, 
állati termék feldolgozásához kapcsolódó korrekciók mértéke közel azonos. De az említett három 
tagországra vonatkozó összegek is csupán töredékei a spanyol, görög és olasz értékeknek. 
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Megfigyelhető, hogy Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban 
alapvetően magas a pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek abszolút 
értéke. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes korrekciót tekintve annak domináns hányadát 
tennék ki. Az eredmények alapján földrajzi elhatárolódás is felfedezhető, bár az nem teljes mértékű. 
Az északi országok csoportjához Portugália, a déliekéhez Franciaország csatlakozik. 

3. A társadalmi és környezetvédelmi szempontból hatásos agrárpolitikai intézkedések 
gazdasági hatékonysága pontosabban határozható meg a politika-függő tranzakciós 
költségek ismeretében. 

A közjavak előállítását előtérbe helyező, és főként kisebb létszámú célcsoportra vonatkozó 
intézkedések, melyek elsősorban agrár-környezetvédelmi intézkedések, társadalmi és 
környezetvédelmi szempontból hatásosabbak, de adott esetben számottevő politika-függő 
tranzakciós költséget generálhatnak. A költség mértékének országonkénti összehasonlítását 
leginkább olyan közös metodológia használata segítené elő, amely hozzájárul az eltérések okának 
kiderítéséhez, és megbízható alapot nyújt azok megszüntetéséhez – akár más országok 
tapasztalatainak átvétele révén is. A megfelelő módszer segítségével meghatározható lenne az, hogy 
mely intézkedések a leghatékonyabban működők pénzügyi szempontból és a kitűzött célok elérése 
tekintetében. Feltételezhető továbbá, hogy az országok egymással összehasonlítható értékei alapján 
meghatározhatóvá és beállíthatóvá válik az egyes intézkedések optimális célzottsági szintje, 
melynek következtében a költség-célzottság arány is optimálissá válik. 

A hazai agrár-környezetvédelmi politika vizsgálata során megállapítható, hogy tervezési 
szinten a 2007-től alkalmazandó intézkedésekhez kapcsolódnak az elvégzendő feladatok. Ami a 
jelenlegi helyzetet illeti, a káros jelenségek megszüntetése érdekében a közelmúltban célzott 
intézkedések kerültek bevezetésre. Ebből adódóan arra szükséges választ adni, hogy a monitoringot 
és ellenőrzést végző intézmények hatékonyan végzik-e a munkájukat pl. a közköltség kategóriába 
eső tranzakciós költség esetén. Megfelelő monitoring és értékelést segítő indikátorok gyűjtése 
segítségével bizonyíthatóvá válik az egyes intézkedések költséghatékonysága és a környezeti 
állapot megóvásához történő hozzájárulása, illetve azok hiánya. 

4. EU15 – A magyar adaptációs hatékonyságot szem előtt tartva mélyrehatóan 
elemeztem az EU-15 szabálytalanságokkal és visszafizetésekkel kapcsolatos adatait, 
meghatároztam az IIER működési hatékonyságát.

Az EMOGA-Garancia Részleg valamennyi ellenőrzött kifizetéseire vonatkozó információk 
hiányosak és a különböző költségvetési fejezetekben elkövetett szabálytalanságok nem 
azonosítottak. Ugyanakkor az IIER hatáskörébe tartozó támogatásokra szűkítve a vizsgálatot, 
megállapítható, hogy az ezekkel kapcsolatos visszaélés jelentéktelen mértékű az egyéb 
szabálytalanul kifizetett támogatások mértékéhez képest. 

A disszertációban feldolgozott 2000-2001-2002 év adatai alapján kijelenthető, hogy 
esetenként az EU-15 szinten kiszámított összesített hibaszázalék helyett bizonyos esetekben 
ajánlatosabb a tagországok egyenkénti vizsgálata. A számbavett adatcsoportoknál jelentős szórás
figyelhető meg, még akkor is, ha minden tagállam részéről hiánytalan az információszolgáltatás. A 
vizsgált években a hibás kérelmek százalékos aránya az EU 15 átlagában – az ellenőrzött kérelmek 
számához viszonyítva - a területalapú támogatásoknál 20-25-38%, illetve az anyatehén prémiumnál 
10-14-12% volt.

A hiányosságok által generált visszafizetési kötelezettségek számbavételekor 
megállapítható, hogy az 1994-ben megreformált számla-elszámolási eljárást alkalmazása során az 
1996-2003. pénzügyi évekre vonatkozó országonkénti és szektoronkénti korrekciók IIER-hez 
kapcsolódó hányada - az EU-15-ök - átlagában az összes pénzügyi korrekció 42 százaléka, azaz 
kevesebb, mint a fele.
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5. EU10 – Az intézményi adaptáció nehézségeit empirikus módszerrel tártam fel. 
Főkomponens elemzés segítségével megvizsgáltam és összehasonlítottam az új 
(tagjelölt) tagállamok IIER felkészültségét.

Főkomponens analízis segítségével – „technikai háttér valamint adminisztratív struktúra és 
teljeskörű működés háttérváltozók alapján - megállapítható, hogy csupán 60%-os azonossági szint 
mellett csoportosíthatók valamelyest a vizsgált országok (Lengyelország, Magyarország, 
Lettország, Litvánia, Észtország, Csehország, Szlovákia). Kivételt képez Magyarország és 
Szlovákia, melyek a megadott megfigyelési változók (az IIER átfogó értékelése, a MePAR, az 
adminisztratív struktúra és az IT háttér helyzete változók) mellett 100%-osan azonosnak 
bizonyultak. Csehország, Litvánia és Észtország alkotják azt a csoportot, mely úgy jellemezhető, 
hogy az IIER egészének működését nézve részben megfeleltek az előírt követelményeknek. A 
Bizottság részéről a legszignifikánsabb elmarasztalást Lengyelország kapta és a legelőrehaladottabb 
állapotban Lettország rendszere volt. Ezek az országok egyik csoporthoz sem tartoznak. 

Magyarország esetében hangsúlyozandó, hogy a még le nem zárult adaptációs folyamatban a 
megkésett intézmény-kiépítés és a belső szerkezeti nehézségek – a nem kellő mértékű tagoltság 
illetve decentralizáció - függvényében az intézményi feszültségek újratermelődhetnek, negatív 
következményekkel járó adaptációs veszteséget eredményezhetnek.
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10. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

1. A politika-függő tranzakciós költségek és a hazai agrárpolitikai intézkedések

A politika-függő tranzakciós költségek számszerűsítése minden tagállamban megkívánja a 
lehető legprecízebb analízis elvégzését. A tranzakciós költségek klasszifikációja és interpretációja 
során közvetlen kapcsolatot kell teremteni az adott eszköz – intézkedés és a politika célja között. 
Mindenek előtt a kölcsönös megfeleltetés (cross compliance) szabályainak ajánlatos kiemelt 
figyelmet szentelni. Az előírások betartásának ellenőrzése során javasolt az egyszerűsítésre való 
törekvés, azaz tegyük fel a kérdést, hogy minden ellenőrzésre költött forint/euró kiküszöböli-e a 
szabálytalanság elkövetésének egy forint/euró értékű kockázatát? 

2. Egységes monitoring rendszer a politika-függő tranzakciós költségek 
számszerűsítéséhez

A legreprezentatívabb monitoring és értékelést segítő indikátorok kiválasztásán túlmenően 
ajánlható, hogy mind a piaci, mind a strukturális agrárpolitikai intézkedések tranzakciós költségeit 
kezelni képes, egységes monitoring rendszert alakítsanak ki. (A monitoring ebben az esetben a 
politikafüggő költségek rögzítését, feldolgozását jelenti.) A rendszert automatikusan az egyes 
munkafolyamatok elvégzése során, illetve közvetlenül azt követően kellene adatokkal feltölteni. 
Ezáltal megelőzhetővé és kiküszöbölhetővé válna az előzetes becslések és az utólagos 
adatszolgáltatások pontatlansága és a teljeskörűség hiánya. Továbbá racionalizálni lehetne a hivatali 
munkavégzést, és hatékonyabbá válna az egyes munkafázisokat végzők tevékenysége. 

A kialakítás során komoly dilemma merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy csupán az állam, 
a régiók, és ellenőrző intézmények szintjén kerüljön sor az adatfeltöltésre, vagy a gazdálkodók is a 
rendszer részesévé váljanak. Az állami hivatalok valószínűleg könnyebben kötelezhetők a rendszer 
működtetésére, mint a gazdálkodók. Ez utóbbiak kiadása (a kormányzati szabályozásból eredő 
információs igények kielégítése során felmerülő költsége, adminisztrációs teher) azonban igen releváns 
az össz politika-függő tranzakciós költség alakulásában. Ebből adódóan nemhogy ösztönözni 
szükséges a gazdálkodókat, hanem ajánlatos lehet szankciók kilátásba helyezésével kötelezni őket 
az információszolgáltatásra. Az érintettek felkészítése központi irányítás mellett feltétlenül 
szükséges. A gazdálkodók számára állandó szaktanácsadó szolgálat biztosítása nélkülözhetetlen. A 
2003. reform ugyan 2007. január 1-jét követően a gazdálkodók önkéntes részvétele mellett 
kötelezően működtetendő szolgáltatásként jelöli meg a szaktanácsadást. A tanácsadó rendszer 
tevékenységét viszont úgy határozza meg, hogy az legalább a kölcsönös megfeleltetés által felsorolt 
területekre terjedjen ki. Úgy gondolom tehát, hogy célszerű lenne e rendszert kiegészíteni a 
gazdálkodókat közvetlenül érintő politika-függő költségek rögzítésével.

3. Intézményfejlesztés és Magyarország jövője az egységes gazdaságtámogatási 
rendszerben

Az intézményi rendszer továbbfejlesztése mindenképp szükséges a megfelelőbb működés, a 
jobb menedzsment biztosítása érdekében és a jövőben alkalmazandó kölcsönös megfeleltetéssel 
kapcsolatos kívánalmak teljesítésének megfelelő ellenőrzése végett. A fejlesztés során stratégiai 
célnak kellene tekinteni a költség-transzparenciát.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kapcsolatban említett problémák egy része 
több gyakorlat és tapasztalat birtokában elkerülhetővé válik. A közelmúlt nehézségeit és a jelenlegi 
helyzetet tekintve a mezőgazdasági termeléssel és tevékenységgel kapcsolatos szabályok – a 
környezetre, az élelmiszerbiztonságra, az állategészségügyre és állatkíméletre, valamint a 
mezőgazdasági földterület jó mezőgazdasági és ökológiai állapotára vonatkozó alapvető előírások –
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betartatása még számos ellenőrzési nehézséget vetít előre. Az egységes gazdaságtámogatásra 
(Single Farm Payment – SFP) történő átállás is újabb megoldandó feladatokat rejt magában. 

Az egyszerűsített területalapú támogatás (SAPS) tapasztalatait abban az esetben lehet a 
leginkább hasznosítani, amennyiben az új koordinációs és ellenőrző mechanizmust igénylő 
egységes gazdaságtámogatás (SPS) alkalmazása során a teljes szétválasztásra kerül sor. 

Ajánlható annak szem előtt tartása, hogy az egységes gazdaságtámogatás új igényeket 
támaszt az IIER nyilvántartásával kapcsolatban, és a kölcsönös megfeleltetés gyakorlati 
megvalósítása során több, különböző szerv munkájára van szükség, melyek harmonikus 
együttműködése nehézségekbe ütközhet. 

4. Az IIER működésének összehasonlító vizsgálata az új tagországokban 

Szükségesnek tartom az első néhány év működési tapasztalatainak és eredményeinek 
minden új tagállamra vonatkozó, egységes szempontrendszer szerint történő értékelését. A 
legjobbnak tartott gyakorlat (best practice) egyes országok közötti cseréjének eredménye csupán 
akkor összehasonlítható, ha azonos feltételek között történik az elemzés. Az Európai Bizottság által 
2003-ban elkészített, a csatlakozásra való felkészültség állapotát elemző, átfogó jelentések elvét 
követve hasznos lehet a működési állapot jellemzése is. 

5. Az intézményrendszer vizsgálatának aktualitása

Az Európai Unió további, zökkenőmentes bővítése megkívánja, hogy a tíz, 2004. május 1-
jén csatlakozott Közép-és Kelet- Európai ország intézményfejlesztéssel kapcsolatos nehézségeit és 
az azokkal kapcsolatos megoldási lehetőségeket fokozott figyelemmel tartsák szem előtt a jelenlegi 
tagjelölt országok, és szükség esetén a legjobbnak tartott gyakorlatot adaptálják. 
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11. ÖSSZEFOGLALÁS

Az EMOGA Garancia és Orientációs Részlegének kifizetéseit eltérő, a közösségi 
szabályozási irányelveknek és a nemzeti sajátosságoknak megfelelő intézményi keretek között 
bonyolítják. A disszertációnak terjedelmi korlátok miatt nem volt célja az intézményi keret 
teljeskörű bemutatása. Egyrészt a támogatások lényeges hányadát kitevő Garancia kifizetésekért 
felelős rendszer kulcselemét, a tagállamok által a kiadások kifizetésére akkreditált hatóságot, 
szervet, azaz a Kifizető Ügynökséget vizsgáltam. Azt az intézményt, amely a támogatás 
engedélyezése előtt ellenőrzi az igény elfogadhatóságát és a közösségi szabályok betartását, valamint 
garantálja, hogy a teljesített kifizetések könyvelése szabályszerűen, teljeskörűen történjen, a szükséges 
dokumentumok benyújtására adott határidőn belül és formában kerüljön sor. Másrészt a Garancia 
Részlegben domináns közvetlen támogatások kifizethetőségéhez nélkülözhetetlen Integrált 
Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerre fókuszáltam. Az EU15 eddigi működését, hazánk 
felkészültségét elemeztem. 

A KAP intézményeinek önálló elemzésén túlmenően szükségesnek tartottam, hogy tágabb 
összefüggésben, az institucionalista közgazdaságtan, pontosabban a tranzakciós költségekkel és az 
információs hiányosságokkal is foglalkozó, új intézményi közgazdaságtan keretében is 
megvizsgáljam azokat. A tranzakciós költségeken belül elsősorban a politika-függő tranzakciós 
költségeket tanulmányoztam. Ez a terület, az elmúlt 13 évben folyamatosan változó KAP esetében,
egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen egyrészt lényeges kérdés az, hogy az adott politika módosítása 
során az új típusú intézkedések végrehajtása a korábbinál több vagy kevesebb költséget ró az 
érintettekre, másrészt az, hogyan érdemes alakítani az intézkedések költség-célzottsága (célcsoportok 
lehatárolási szintje) közötti arányokat. A politika-függő tranzakciós költségek és a hazai 
agrárpolitikai intézkedések viszonylatában lényeges következtetésként vonható le, hogy a kölcsönös 
megfeleltetés szabályainak előtérbe helyezésével és az agrár-környezetvédelmi intézkedések 
terjedésével egyidejűleg kellő mértékű jelentőséget szükséges tulajdonítani a megfelelő monitoring 
és értékelést segítő indikátorok gyűjtésének. Segítségükkel ugyanis bizonyíthatóvá válik az egyes 
intézkedések költséghatékonysága és a környezeti állapot megóvásához történő hozzájárulása, 
illetve azok hiánya. A legreprezentatívabb monitoring és értékelést segítő indikátorok kiválasztásán 
túlmenően ajánlható, hogy mind a piaci, mind a strukturális agrárpolitikai intézkedések tranzakciós 
költségeit kezelni és számszerűsíteni képes, egységes monitoring (adatgyűjtő és feldolgozó) 
rendszert alakítsanak ki.

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája az 1992-ben kezdődött reformláncolat 
eredményeképpen számos változáson ment keresztül. Kialakult egy olyan összetett agrárpolitikai 
rendszer, melynek a központjába állított közvetlen kifizetések megváltoztatták a támogatások 
szerkezetét, egyre bővülő körben kezdték el érinteni a gazdálkodókat, megsokszorozták a regionális 
és nemzeti agrárigazgatás, valamint a közösségi intézmények adminisztrációs és kontrol funkcióit. 
A közvetlen támogatások egységes, átlátható menedzsmentjét jelentő intézményrendszer lényeges 
feladata a keretnövekedés nyomon követésére, monitorizálásra, bizonyos hatékonysági vizsgálatok, 
ellenőrzések, átfogó analízisek elvégzésére és a támogatásokra igényt tartó, nagyszámú 
kedvezményezett által elkövetett szabálytalanságok és csalások kiszűrésére alkalmas IIER hatékony 
működtetése. A rendszer kialakítása és működtetése kötelező érvényű, a támogatások megítélésének 
és folyósításának alapvető kritériuma nem csupán a 15 régi tagállamban, hanem az újonnan 
csatlakozott 10 közép- és kelet-európai országban is. 

Az IIER működése a KAP 2003-as reformjával nagy jelentőségű fordulóponthoz érkezett. A 
közvetlen támogatások rendszerének módosítása az adminisztrációs és ellenőrző rendszer 
adaptációját tette szükségessé, annak érdekében, hogy a reform elemeit tartalmazó Tanácsi és 
Bizottsági rendeletek hatálybalépését követően az egyes tagállamok megfeleljenek az előírásoknak. 
Ez azt jelenti, hogy a reformmal és az EU 2004. május 1-jén bekövetkezett kibővülésével lezárult az 
IIER működésének első szakasza.
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A kiépítés és a működtetés kezdeti időszakának tapasztalata hozzájárulhat mind az EU15, mind a 10 
új tagország adaptációs nehézségeinek leküzdéséhez. Igaz, míg a 15 régi tagállam működő 
intézményrendszerében már saját, több éves tapasztalatok segítik a szükséges módosításokat, addig 
az újonnan csatlakozottak többé-kevésbé frissen kiépített intézményei még most teszik meg első 
együttes lépésüket. A csatlakozás óta eltelt idő rövidsége, a tapasztalatok és azok 
hozzáférhetőségének korlátozottsága következtében elsősorban a kiépítéssel kapcsolatos ismeretek 
összehasonlító vizsgálata volt elvégezhető. Az elemzés alapjául a 2003 végén elkészített, a 
tagállamok felkészültségét minősítő, átfogó Bizottsági monitoring jelentések szolgáltak. Az IIER 
átfogó értékelése, a MePAR, az adminisztratív struktúra és az IT háttér helyzete elnevezésű 
változók alapján elvégzett főkomponens analízis segítségével megállapítható, hogy a vizsgált 
országok közül Csehország, Litvánia és Észtország olyan csoportot képeznek, amely azzal 
jellemezhető, hogy az IIER egészének működését nézve részben megfeleltek az előírt 
követelményeknek. A Bizottság részéről a legszignifikánsabb elmarasztalást Lengyelország kapta 
és a legelőrehaladottabb állapotban Lettország rendszere volt. Ez utóbbiak egyik csoporthoz sem 
tartoznak.

A KAP-ra fordított kiadások szabálytalanul és jogtalanul kifizetett (4.000 euró feletti) 
tételeit a tagállamok kötelesek jelenteni az EU Bizottságának. Az EU Számvevőszéke által legutóbb 
elkészített külön jelentés alapján az 1971 és 2002 között megállapított szabálytalan kifizetések 
visszafizetési folyamata az összeg 75%-át érintő mértékben még mindig „függőben” van. Ebből 
adódóan felmerült a kérdés, hogy az 1992. évi reformot követő, a támogatási szerkezetben 
dominánssá vált közvetlen támogatások kifizetései mennyire járultak/járulnak hozzá ehhez a 
helyzethez.

A különböző támogatási formák részletes vizsgálata során megállapításra került, hogy az 
ellenőrzött kifizetésekkel kapcsolatos információk hiányosak és a különböző költségvetési 
fejezetekben elkövetett szabálytalanságok nem azonosítottak. Ugyanakkor az Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer ernyője alá tartozó támogatásokkal kapcsolatban viszonylag rendszertelenül 
tesznek jelentést a tagállamok. Az IIER hatáskörébe tartozó támogatásokkal kapcsolatos visszaélés 
jelentéktelen mértékű az egyéb szabálytalanul kifizetett támogatások mértékéhez képest. Ettől 
függetlenül, vagy épp ezen tény ismeretében szükségesnek tartottam megvizsgálni, hogy mennyire 
minősíthető hatékonynak az IIER, mely országokban, mely területen vannak gyengébb pontok és 
azok mivel magyarázhatóak. 

A disszertációban feldolgozott 3 év adatai alapján megállapítható, hogy bizonyos esetekben 
az országonkénti elemzés és nem az EU-15 szinten kiszámított összesített hibaszázalék a mérvadó. 
Helyenként ajánlatosabb a tagországok egyenkénti vizsgálata, mivel valamennyi számbavett 
adatcsoport esetén jelentős szórás figyelhető meg, még akkor is, ha minden tagállam részéről 
hiánytalan az információszolgáltatás. Ez részben annak köszönhető, hogy egy-egy tagállamban (a 
többihez viszonyítva) rendkívül nagy számú ellenőrzést végeztek, ami úgy módosította az adott 
ország hibaszázalékát, hogy EU-szinten jelentős torzulást eredményezett. Részben pedig azzal 
magyarázható, hogy a hibaszázalék-értékek évről-évre és országról országra is nagy eltérést 
mutatnak, különösen az állati prémiumok tekintetében. Ezek esetében a valósnál több egyedre 
nyújtottak be kérelmet, az állatsűrűségi faktor kiszámításánál túlbecsülték a takarmánytermő 
területek méretét, hiányzott a gazdasági regiszter, hanyagul kezelték a kötelező állatnyilvántartók, 
marhalevelek és fülkrotáliák használatát, a ténylegesen művelt területnél nagyobb területre illetve 
jogosulatlan területekre töltötték ki a kérelmeket, és a ténylegesnél magasabb összegű támogatásban 
részesülő növényeket tüntettek fel.

A vizsgált években a hibás kérelmek százalékos aránya az EU 15 átlagában - az ellenőrzött 
kérelmek számához viszonyítva - a területalapú támogatásoknál 20-25-38%, illetve az anyatehén 
prémiumnál 10-14-12% volt.
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Az ellenőrzésekkel feltárt hiányosságok számbavétele mellett az azokhoz kapcsolódó 
pénzügyi korrekciók mértékének ismerete is szükséges. Mivel a Bizottság 1994-ben megreformált 
számla-elszámolási eljárását először az 1996. pénzügyi évre vonatkozóan alkalmazták, ettől az évtől 
kezdődően vizsgáltam a Közösségi finanszírozásból kizárt tételeket, melyeket a Bizottság ad hoc 
határozatokban hoz nyilvánosságra. A határozatokban természetesen nem csupán az IIER-hez 
kapcsolódó visszafizetési kötelezettséget rögzítik. Így az eddig kiadott 19 határozatban 
nyilvánosságra hozott országonkénti és szektoronkénti eredmények szerint az IIER-hez kapcsolódó 
pénzügyi korrekció az EU15 átlagában az összes pénzügyi korrekció 42 százaléka, azaz kevesebb, 
mint a fele. A nagyobb hányad, 58% főként a következő esetek között oszlik meg: export 
visszatérítéssel, húsfélék, gabonafélék, olíva olaj közraktározásával kapcsolatos visszaélések, tej- és 
tejtermékekkel kapcsolatos problémák (pl. tejkvóta nem megfelelő alkalmazása), határidőn túli 
kifizetések kamata, valamint jogosulatlan termelési támogatás az olíva olaj szektorban.

Az 1996-2003 pénzügyi évek vizsgálata kimutatta, hogy az összes visszafizetendő 
támogatás 80%-a a következő hat kategória között oszlik meg: export visszatérítés, állati prémium, 
szántóföldi terület alapú támogatás, tej és tejtermékek, olajok és zsírok támogatása, valamint 
pénzügyi ellenőrzés. E kategóriákat főkomponens analízis változóiként felhasználva a 15 régi 
tagállam valamelyest csoportosítható a kialakult növénytermesztéshez, illetve állattenyésztéshez 
kapcsolódó visszatérítési háttérváltozó segítségével. Az eredmények alapján olyan észak-déli 
földrajzi elhatárolódás fedezhető fel, amely nem teljes mértékű. Az északi országok csoportjához 
Portugália, a déliekéhez Franciaország csatlakozik. Viszonylag magas, 80%-os hasonlósági szintet 
tartva homogén csoportot alkot Ausztria, Finnország, Luxemburg, Svédország, Portugália, 
Hollandia, Belgium, Írország, Dánia és Németország. Ezek közül Portugália, Németország, és 
Írország kivételével a támogatások után meghatározott visszafizetések nagy volumenét adó 
növénytermesztéshez illetve állattenyésztéshez, állati termék feldolgozásához kapcsolódó 
korrekciók mértéke közel azonos. Ezen a hasonlósági szinten viszont nem képeznek csoportot 
Franciaország és a mediterrán országok – Olaszország, Spanyolország, Görögország. 

Az IIER működésének első szakasza az EU15-ben az elhúzódó kiépítés és a tapasztalt 
implementációs nehézségek ellenére megfelelő, mégis úgy jellemezhető, hogy bizonyos esetekben 
(elsősorban egyes tagországokban) tovább fokozható a hatékonyság. A hatékonyság növelése függ a 
gazdálkodóktól, a támogatás-igényléseket feldolgozó és ellenőrzéseket végző illetékes intézmények 
munkájától, valamint a szankciók lehetséges és tényleges mértékétől. 

Magyarországon az intézmény-rendszer kialakításának és működtetésének elengedhetetlen 
feltétele volt egy olyan világos jogi és szervezeti-szabályozási keret létrehozása, amely lehetővé 
tette az érintett intézmények közötti, kezdetben még kissé bizonytalan felkészülési kompetenciák 
tisztázását. A rendszer-adaptáció során számos nehézséggel kellett megküzdeni. Ennek 
magyarázata az agrárstruktúránkban jelentkező problémákban rejlik. Olyan strukturális zavarokkal 
(pl. üzemi struktúra, tulajdont vagy regisztrációt érintők) is küzdeni kellett, melyek megnehezítették 
az agrárpolitika végrehajtását, illetve a végrehajtás intézményi kereteinek megteremtését.

Legfontosabb intézményként, azaz a különböző támogatási intézkedésekkel foglalkozó 
EMOGA Kifizető Ügynökségként, olyan agrár-szakigazgatási végrehajtó intézmény kialakítása volt 
szükséges, mely hatáskörébe a közvetlen támogatásokon kívül a nemzeti támogatási jogcímek, a 
strukturális alapok bizonyos intézkedései, a kísérő intézkedések, az exportot-importot érintő 
támogatások kezelése, valamint a KAP történetében újdonsággal bíró top-up – nemzeti kiegészítés 
kezelése is beletartozik. Az integráció ilyen magas foka egyedülállóként jelent meg Európában. Az 
EMOGA Garancia és Orientációs Részlegének végrehajtó intézményrendszere között azonban 
jelentős különbségek merülnek fel az eltérő jogszabályi háttérből, felügyeleti rendszerből, 
pályáztatási, engedélyezési, helyszíni ellenőrzési, kifizetési és elszámolási feladatokból, valamint az 
eltérő akkreditációs folyamatból adódóan. A feladatok elvégzésére ezért olyan Kifizető 
Ügynökséget hoztak létre, - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt -, amely az AIK és a 
SAPARD Hivatal egyesülésével alakult ki és 2003. július 1-jével megkezdte működését. 
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A támogatási szerkezetben domináns és a magyar gazdák számára is feltétlen kihasználandó, 
versenyképességet fokozó közvetlen támogatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére hivatott 
IIER létrehozása és működtetése az MVH kardinális feladata. A rendszer egyes elemeinek 
kiépítettségi szintje egy évvel a csatlakozás előtt még eltérő volt, az EU-tagság azonban 
megkívánta, hogy azok a belépést követően már komplex módon működjenek. A szükséges 
intézmények kialakítása és a rendszerfejlesztések (IT-rendszerfejlesztések) során számos 
nehézséggel kellett megküzdeni, ami súlyos késedelemhez vezetett. 2002 nyarán az EU szakértői 
még egyértelműen megvalósíthatatlannak tartották azt, hogy a Kifizető Ügynökség és az IIER 
elkészül a csatlakozásra.

Kezdetben még az a kérdés is felmerült, hogy a standard rendszer vagy a felkínált 
egyszerűsített kifizetések igényeit tartsuk-e szem előtt, esetleg már akkor számoljunk azzal, hogy 
néhány éven belül hazánkban is az az „egyszerűsített” egységes gazdaságtámogatás léphet életbe, 
mely a régi tagállamokban a 2000-től 2002-ig terjedő referencia-időszakot veszi figyelembe. Végül 
az egyszerűsített gazdaságtámogatás mellett voksoltak. Emellett szóltak azok az agrárpolitikai 
érvek, hogy könnyebb a kialakítása, egyszerűbb regisztrációs és ellenőrző rendszert igényel, nem 
kizárólag a gabonatermesztést ösztönzi, a gazdálkodók szabadabban dönthetnek, piacorientáltabb 
termelési szerkezetet alakíthatnak ki, kisebb a környezeti terhelés, kisebb a kockázata annak, hogy a 
támogatást vissza kell fizetni és több gazdálkodó támogatható. Továbbá lehetővé vált, hogy ne 
legyen többlet ellenőrzési terhet és többlet hibaelkövetési helyzetet teremtő területpihentetési 
kötelezettség.

Az említett késedelem a csatlakozás évében számos probléma felmerülését eredményezte: A 
legalább egyéves próbaüzemeltetés elmaradt, ezért 2004-ben az intézményrendszer és a szükséges 
ellenőrzési rendszerek fejlesztése még párhuzamosan folyt a beérkezett kérelmek feldolgozásával. 
A kérelmek formai ellenőrzése 2004. június közepétől kezdődött el. A nagyszámú formai hibás 
kérelem miatt a folyamat elhúzódott októberig. A szoftverek folyamatos fejlesztésére nem csupán a 
csatlakozást megelőző utolsó pillanatokban volt szükség, hanem azt követően is. A kérelmek 
feldolgozása közben nyert tapasztalatok és a változó jogszabályi háttér szünet nélküli fejlesztést, 
aktualizálást igényelt. Az elavult légi térképek frissítésre szorulnak. Jelentős nehézségként merült 
fel a gazdálkodók körében, hogy hogyan lehet megfelelően használni, értelmezni a térképeket, és 
hogyan lehet megrendelni a megfelelőeket. Ezen kívül gondok merültek fel a parcella fogalmának 
értelmezésével. Az MVH létszámhiánnyal küzdött. Elsősorban a helyi ellenőrzéseket végző 
ellenőrök, és a megyei adminisztrátorok létszámát tekintve lett volna szükség bővítésre. Időhiány 
miatt, valamint a kérelmek nagy mennyiségben történő feldolgozásának és az aktuális problémák 
elhárításának következtében a gazdálkodók számára segítséget nyújtó tanácsadói, segítségnyújtási 
rendszer kialakítása háttérbe szorult. 

Bár a végleges akkreditációra 2005. december 15-én sor került, továbbra is a belső 
szervezeti felépítés átalakítása – a túlzott centralizáltság megszüntetése - minősíthető a hatékony és 
gördülékeny működést megalapozó és megszilárdító, legfontosabb célkitűzésnek. A Kifizető 
Ügynökség és az IIER közötti összefonódással kapcsolatban külön kiemelendő, hogy az egységes 
gazdaságtámogatásra való átállás új követelményeket támaszt az IIER nyilvántartásával 
kapcsolatban, és a kölcsönös megfeleltetés a gyakorlati megvalósítás során több, különböző szerv 
munkáját igényli, melyek harmonikus együttműködése nehézségekbe ütközhet.
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12. SUMMARY

The expenditure of the Guidance and Guarantee Section of the EAGGF is regulated by the 
common guiding principles of the EU but within specific national institutional frameworks. As the 
size of the thesis is limited the introduction and examination of every single one of the institutions 
could not be aimed at. I studied the key element of the system managing the Guarantee expenditure 
that is a significant part of the agricultural subsidies. This key element is the Paying Agency (PA), 
i.e. the authority or body accredited by the Member State (MS) to pay the expenditure. This is the 
institution which offers sufficient guarantees that 1. the admissibility of claims and compliance with 
Community rules are checked before payment is authorized, 2. the payments effected are correctly and 
fully recorded in the accounts, 3. the necessary documents are submitted in due time and in the form laid 
down in Community rules. Furthermore I focused on the Integrated Administration and Control 
System (IACS) that is a basic requirement and indispensable when it comes to the disbursement of 
direct payments (DPs) dominating in the Guarantee Section. I analyzed the functioning of these 
institutions in the EU-15 and the Hungarian preparations. 

Beyond the “independent” analysis of the CAP institutions I deemed it is necessary to study 
them in a wider context, in the scope of the institutional economics, particularly within the 
framework of the New Institutional Economics concerned with both transaction costs (TCs) and 
information deficiency. Within the TCs I scrutinized primarily the policy-related transaction costs 
(PRTCs). This issue has been gaining in importance in the case of the continuously changing CAP 
(regarding the last 13 years). It is a significant question whether the implementation of new 
measures costs more or less than former ones did and what the trade off between costs and precision 
(targeting of groups) is. Having investigated the relationship between PRTC and the Hungarian 
agricultural policy measures I came to the conclusion, that the stressing of the cross-compliance 
rules and the increase in the number of environmental measures requires unquestionably adequate 
monitoring and evaluating indicators. These help prove the cost-efficiency and environmental 
contribution (or the lack of it) of single measures. In addition to the selection of the most 
representative monitoring and evaluating indicators. I think that the establishment of a unified 
monitoring system managing and numerically expressing TCs of both market and structural 
agricultural policy measures can be of great help. 

The CAP has changed a lot since the reform in 1992. A complex agricultural policy took 
shape. Its “central part” the DP changed the structure of support totally, affected more and more 
farmers, multiplied the administration and control function of regional, national authorities and 
Community institutions. The essential tasks of the institutional system managing DPs on the basis 
of the same principle and in a transparent way is to form an efficient IACS that is suitable for 
monitoring, examination of efficiency, controls, comprehensive analysis and that is able to filter out 
fraud and irregularity caused by a high number of beneficiaries. Both the EU-15 and the ten new 
Central and Eastern European Countries (CEECs) are required to establish and operate the IACS in 
order to be legally entitled to pay the subsidies. 

The 2003 CAP reform brought the IACS to an important turning point. The alteration of 
DPs triggered the adaptation of the administration and control system. Owing to this process single 
MSs were able to meet the requirements of the reform following the coming into force of the 
Council and Commission regulations. It means that the reform and the enlargement in 2004 closed 
the first period of the functioning IACS. The experiences of the initial stage are of great help both to 
the EU-15 and the new MSs to cope with the difficulties of adaptation. It is true that the old MSs 
make good use of the experiences of their own active institutional system, but the institutions that 
have been built up more or less recently are taking their first common steps. Due to the brevity of 
time that has passed since the accession, the limited quantity and availability of experiences, first of 
all the knowledge and material on the establishment could have been compared. The comprehensive 
monitoring report of the Commission in 2003 served as the basis of the analysis. 
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The overall evaluation of the IACS, the Land Parcel Identification System, the administrative 
structure and the IT background as variables of the principal component analysis were used to 
group the CEE-countries concerned. Among them the Czech Republic, Lithuania and Estonia 
formed such a group that was partly able to meet the requirements. Another group comprised 
Hungary and Slovakia. In their cases there was a great risk that they would not be able to complete 
all the preparations in due time. According to the Commission especially Poland was lagging 
behind and Latvia was the most prepared. These belong to none of the groups. 

Member States are obliged to notify the Commission when irregular payments (over 4000 
euro) are detected. On the basis of the last special report of the European Court of Auditors 70% of 
the irregular amounts notified after payment between 1971 and 2003 has not been recovered yet. So 
the question arises: To what extent have been DPs - having become a dominant part of the subsidy 
structure following the 1992 reform - contributing to this situation? 

Having studied the different support schemes one has to assert that there is a lack of 
information on the payments controlled and irregularities belonging to different chapters of the 
budget are not identified. At the same time MSs usually report problems related to support schemes 
covered by the IACS only casually. The extent of misuse of subsidies controlled by the IACS is 
insignificant compared to the amounts of other support schemes paid irregularly. Partly irrespective 
of, partly fully aware of this fact I deemed it necessary to find out how effective the IACS was, in 
which countries the weak points have appeared and which issues have been the most affected. 

On the basis of the data pertaining to the financial years 2001, 2002 and 2003 studied in this 
work I claim that in certain cases the analysis by MSs is more useful than the average rate of 
deficiency in the EU-15. It is advisable to scrutinize the countries one by one as the dispersion of 
the different data-groups is rather significant even if all the MSs had provided the information. This 
is partly due to the very high number of controls carried out in certain MSs (compared to other 
countries) that distorted the average results. Furthermore, I can give the explanation that the 
percentage of discrepancies differs year by year and country by country, particularly regarding the 
animal premiums. There were shortcomings in databases, herd registers, flock movement registers, 
using ear-tags, passport applications, fulfilling the eligibility criteria, compliance with the stocking 
density requirements or reporting the correct size of forage areas. 

The average percentage of applications with discrepancies in the EU-15 during the period 
studied and in relation to the number of applications controlled reached 20-25-38% in the case of 
arable aid and 10-14-12% in the case of suckler cow premium. 

In addition to taking into consideration the deficiencies revealed by controls one has to 
know the rate of financial corrections. As the clearance procedure for EAGGF Guarantee Section 
reformed in 1994 was used for the first time with reference to the financial year 1996 I studied the 
amount of misspent money from this year on. The expenditure excluded from the Community 
financing is published in ad hoc Commission Decisions. The percentage of the financial corrections 
decided in respect of IACS related schemes for the financial years 1996 onwards (decision ad hoc 1-
19) in relation to the total financial correction is 42% in the EU-15. The other 58% is shared by
misspent money regarding e.g. export refunds; public storage of meat, cereals, olive oil; milk and 
milk products – butterfat disposal measures, milk quotas – additional levy and interest chargeable 
for late payments, olive oil sector – production aid.

The survey of the financial years 1996-2003 showed that 80% of the total amount to be 
recovered is shared among the following six categories: export refund, animal premium, arable aid, 
support to milk and milk products, oils and fats, financial control. These categories served as 
variables for the principal component analysis. These variables formed a background variable 
related to the financial correction originating from cultivation of plants and an other one connected 
with the misspent sums derived from animal husbandry. The countries can be divided into two 
groups on the basis of their geographical positions. The first group includes the eastern countries 
plus Portugal and the second one the southern states plus France. 
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A homogenous group with a similarity of 80% consists of Austria, Finland, Luxemburg, Sweden, 
Portugal, the Netherlands, Belgium, Ireland, Denmark and Germany. In these countries with the 
exception of Portugal, Germany and Ireland the quantity of financial correction related to the 
cultivation of plants is nearly as high as the amount of misspent sums related to animal husbandry. 
At this level of similarity France and the Mediterranean countries – Italy, Spain and Greece appear 
as independent states. 

In spite of the fact that the building up of the IACS dragged on and certain difficulties 
occurred during the implementation the new system operated well in the EU-15 in the first period. 
But we must add that the efficiency is to be enhanced in certain cases (and above all in certain 
counties). The increase in efficiency depends on farmers, the work of institutions looking through 
applications, carrying out controls, on the spot checks and the possible and real level of sanctions. 

In Hungary the establishment and proper functioning of the institutional system was 
subjected to the condition of a clear legal framework and procedures. That was needed for the 
separation of official duties. During the adaptation of the new system numerous difficulties had to 
be coped with. It can be explained by problems of the agricultural structure. Certain structural 
problems had to be overcome that made the implementation of the agricultural policy and the 
establishment of its institutional framework very difficult.

The EAGGF Paying Agency supposed to be such an agricultural administrative institution 
that manages not only direct payments but also national support schemes, certain measures of the 
structural funds, accompanying measures, export refunds and national complementary direct 
payments (top-ups) as a new form of CAP subsidies. Such a high level of integration is considered 
to be unique in Europe. The implementing institutions of the EAGGF Guarantee and Guidance 
Sections differ remarkably. It is due to the different legal background, supervision, application, on-
the-spot controls, settling of accounts, payments and the dissimilar process of accreditation. That is 
why Hungary took the decision to amalgamate the SAPARD Agency and the Agricultural 
Intervention Agency. Thus the Agricultural and Rural Development Agency (ARDA) was 
established and it has been operating since July 2003. 

From the ARDA’s point of view the management of direct aid and the establishment and 
implementation of the IACS is a crucial factor. The level of development of the individual IACS 
elements was different one year prior to the accession. But the EU-membership required the 
complex functioning of these elements upon accession. The establishment of the necessary 
organizations and the development of certain systems (IT-systems) generated several new 
difficulties the elimination of which resulted in serious delays. In the summer of 2002 the experts in 
the EU were unanimously of the opinion that the PA and the IACS will not be finished until 1. May 
2004. 

In the beginning the question arose, which system - the standard one or the simplified one –
should be built up. Certain agricultural policy arguments were presented to back the simplified 
scheme, among others the following: It is easier to establish it, the registration and control system is 
not so complex, the cereal-production is not exclusively stimulated, farmers can take their decision 
more freely, the environment might become more protected, less recovery is to be expected, and 
more farmers are to be supported. Furthermore the set-aside is not compulsory. This way the control 
is not so tight and farmers are supposed to make less mistakes. 

In the year of accession the abovementioned delay resulted in several problems. There was 
no test-period. The establishment of the institutional system and the necessary control system run 
parallel with the processing of applications in 2004. The administrative checking procedure of the 
submitted application started in mid June 2004. Because of the large number of applications with 
administrative failures the checks lasted until October 2004. There was a need for continuous 
development of the software and not even in the last minutes preceding the accession but also 
during implementation. New experiences gained in processing the applications and changes in 
provisions required actualisation and development. 
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Obsolete aerial maps needed to be refreshed. There was a huge problem among farmers with 
understanding how to use the maps and order the adequate ones. Besides, some farmers were not 
familiar with the concept of the parcel. The staff of ARDA proved to be not enough. At the regional 
level there would be a need for increase in staff (first of all regarding the number of controllers 
being in charge of on-the-spot checks and county administrators). As a result of lack of time, the 
administration of a large number of applications and the solution of actual problems the 
establishment of the system of giving assistance was pushed into the background.

Although the final accreditation of the PA took place on 15 December 2005 the efficient and 
smooth operation requires further transformation of the internal structure of the organization and the 
elimination of exaggerated centralization. Concerning the relationship between the PA and the 
IACS one has to mention that during the adaptation of the single farm payment scheme the 
administration of IACS has to comply with new requirements. Besides, cross-compliance can be put 
in practice by the work of several, different organizations. It is, however, by no means certain that 
these organizations are able to cooperate harmoniously. 
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13. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, valamennyi, az értekezés 
elkészítéséhez és a szakmai fejlődésemhez hozzájáruló, kollégának, az agrár-szakigazgatási 
intézmények segítséget nyújtó munkatársainak és nem utolsó sorban családomnak. 
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14. MELLÉKLETEK

1. melléklet: Rövidítések jegyzéke

AIK Agrárintervenciós Központ 

AKII Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

DG-Agri Az Európai Bizottság Agrár Főigazgatósága

EB Európai Bizottság

EMGA Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

EMOGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

EMU Európai Monetáris Unió

ENAR Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer

FADN Mezőgazdasági számviteli információs hálózat

FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézet
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Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section, for the financial year 
2000 (notified under document number C(2002) 519), OJ L 048, 20/02/2002 P. 0032 – 0034

19. 2001/889/EC: Commission Decision of 12 December 2001 excluding from Community 
financing certain expenditure incurred by Italy under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(2001) 4008), OJ L 329, 14/12/2001 P. 0068 - 0071

20. 2001/557/EC: Commission Decision of 11 July 2001 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(2001) 1795), Official Journal L 200, 25/07/2001 P. 0028 – 0036

21. 2001/474/EC: Commission Decision of 8 May 2001 on the clearance of the accounts of 
Member States' expenditure financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee 
Fund (EAGGF), Guarantee Section, for the 2000 financial year (notified under document 
number C(2001) 1192), OJ L 167, 22/06/2001 P. 0027 – 0031

22. 2001/137/EC: Commission Decision of 5 February 2001 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(2001) 198), Official Journal L 050, 21/02/2001 P. 0009 – 0016

23. 2000/449/EC: Commission Decision of 5 July 2000 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(2000) 1847), Official Journal L 180, 19/07/2000 P. 0049 – 0050

24. 2000/216/EC: Commission Decision of 1 March 2000 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(2000) 488), Official Journal L 067, 15/03/2000 P. 0037 – 0046
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25. 1999/603/EC: Commission Decision of 28 July 1999 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(1999) 2472), Official Journal L 234, 04/09/1999 P. 0006 – 0011

26. 1999/350/EC: Commission Decision of 4 May 1999 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the United Kingdom under the Guarantee Section of the 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document 
number C(1999) 1076) OJ L 133 28.05.1999 P. 60)

27. 1999/186/EC: Commission Decision of 3 February 1999 excluding from Community financing 
certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number 
C(1999) 208), Official Journal L 061, 10/03/1999 P. 0034 – 0036

28. 1994/442/EC: Commission Decision of 1 July 1994 setting up a conciliation procedure in the 
context of the clearance of the accounts of European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
(EAGGF) Guarantee Section, OJ L 182, 16.7.1994 P.45

BIZOTTSÁGI RENDELET

29. Commission Regulation (EC) No 465/2005 of 22 March 2005 amending Regulation (EC) No 
1663/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 
regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section, OJ 
L 077, 23/03/2005 P. 0006 - 0008

30. Commission Regulation (EC) No 495/2001 of 13 March 2001 amending the Annex to Council 
Regulation (EEC) No 3508/92 establishing an integrated administration and control system for 
certain Community aid schemes, Official Journal L 072, 14/03/2001 P. 0006 – 0007

31. Commission Regulation (EC) No 1663/95 of 7 July 1995 laying down detailed rules for the 
application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance 
of the accounts of the EAGGF Guarantee Section, Official Journal L 158, 08/07/1995 P. 0006 -
0012

32. Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules 
for applying the integrated administration and control system for certain Community aid 
schemes, Official Journal L 391 , 31/12/1992 P. 0036 – 0045

33. A Bizottság 2311/2000/EK rendelete (2000. október 18.) a 4045/89/EK tanácsi rendelet hatálya 
alá nem tartozó intézkedések jegyzékének megállapításáról és a 96/284/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről 

TANÁCSI RENDELET

34. Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the 
identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 
1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC, OJ L 005, 09/01/2004 P. 0008 - 0017

35. Council Regulation (EC) No 1783/2003 of 29 September 2003 amending Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund (EAGGF), Official Journal L 270 , 21/10/2003 P. 0070 – 0077

36. Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for 
direct support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 
1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) No 1868/94, (EC) No 1251/1999, 
(EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71, and (EC) No 2529/2001, Official 
Journal L 270, 21.10.2003. P. 1

37. Council Regulation (EC) No 1593/2000 of 17 July 2000 amending Regulation (EEC) No 
3508/92 establishing an integrated administration and control system for certain Community aid 
schemes, Official Journal L 182, 21/07/2000 P. 0004 – 0007



143

38. Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organization of the 
market in milk and milk products, Official Journal L 160 , 26/06/1999 P. 0048 – 0072

39. Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organization of the 
market in beef and veal, Official Journal L 160 , 26/06/1999 P. 0021 – 0047

40. Council Regulation (EC) No 1251/1999 of 17 May 1999 establishing a support system for 
producers of certain arable crops, Official Journal L 160 , 26/06/1999 P. 0001 – 0014

41. Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on the common organization of the 
market in sheepmeat and goatmeat, Official Journal L 312 , 20/11/1998 P. 0001 – 0018

42. Council Regulation (EC) No 1577/96 of 30 July 1996 introducing a specific measure in respect 
of certain grain legumes, Official Journal L 206 , 16/08/1996 P. 0004 – 0005

43. Council Regulation (EC) No 3072/95 of 22 December 1995 on the common organization of the 
market in rice, Official Journal L 329 , 30/12/1995 P. 0018 – 0032

44. Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992 establishing an integrated 
administration and control system for certain Community aid schemes, Official Journal L 355, 
05/12/1992 P. 0001 – 0005

45. Council Regulation (EEC) No 1765/92 of 30 June 1992 establishing a support system for 
producers of certain arable crops, Official Journal L 181 , 01/07/1992 P. 0012 – 0020

46. Council Regulation (EEC) No 2328/91 of 15 July 1991 on improving the efficiency of 
agricultural structures, Official Journal L 218 , 06/08/1991 P. 0001 – 0021

47. Council Regulation (EEC) No 3013/89 of 25 September 1989 on the common organization of 
the market in sheepmeat and goatmeat, Official Journal L 289 , 07/10/1989 P. 0001 – 0012

48. Council Regulation (EEC) No 805/68 of the Council of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in beef and veal, Official Journal L 148 , 28/06/1968 P. 0024 – 0034

49. A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, HL L 277/1. szám 
2005.10.21.

50. A Tanács 2005. június 21-i 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, HL 
L 209/1. szám 2005.8.11. 

51. Javaslat a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról /*COM/2004/0489 végleges 
52. A Tanács 1999. május 17-i 1258/1999/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, HL 

L 160. szám 1999.06.26. 
53. A Tanács 1989. december 21-i 4045/89/EGK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs 

és Garancia Alap Garancia Részlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyleteknek a 
tagállamok részéről végzett vizsgálatáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 
HL. L 388. szám 1989.12.30. 

FVM RENDELET

54. 64/2005 (VII. 12.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.), valamint az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú 
támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendeletek módosításáról
55. 57/2005 (VI. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által delegált és egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott 
feladatokról
56. 47/2005 (V. 23.) FVM rendelet a juh és kecske fajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről
57. 45/2005 (V. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével 



144

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.), valamint az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú 
támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendeletek módosításáról
58. 28/2005 (IV. 1.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi 
kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
59. 18/2005 (III. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről
60. 16/2005 (III. 8.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési 
támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a 
"Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) 
FVM rendelet módosításáról
61. 87/2004 (V.15.) FVM rendelet  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi 
kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
62. 86/2004 (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről
63. 116/2003 (XI.18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről
64. 115/2003 (XI.13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
65. 64/2003 (VI.16.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet,valamint a marhalevél kiváltásáról 
és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet módosításáról
66. 4/2003 (I.30.) FVM rendelet az Agrárintervenciós Központ létesítéséről szóló 108/1997. 
(XII.29) FM rendelet módosításáról 
67. 98/2001 (XI.29.)
68. 29/2000 (VI.9.) Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről
69. 108/1997 FM rendelet Az Agrárintervenciós Központ létesítéséről
70. 62/1997 FM rendelet Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről

KORMÁNYHATÁROZAT

71. 6/2004 (I.22.) Kormányrendelet az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, 
az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a 
nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről
72. 2041/2003 (III:14) Korm. Határozat az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés területén az Európai 
Unióhoz való csatlakozás kapcsán szükséges egyes intézményfejlesztési kérdésekről

KORMÁNYRENDELET

73. 92/2004 (IV.27.) Korm. Rendelet az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési 
lebonyolítási rendjéről
74. 81/2003 (VI.7.) Korm. Rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról, Magyar 
Közlöny 2003/64. szám p. 5039
75. 236/1998 kormányrendelet (XII.30) A mezőgazdasági termelők agrártámogatás 
igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásról és nyilvántartásba vételéről
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6. melléklet: Publikációs jegyzék 

Tudományos könyvrészletek
Magyar nyelven megjelent tudományos könyvrészlet 

1. Vásáry V.: A vidékfejlesztés és az agrárgazdaság kapcsolata (intézményi háttér- EMOGA 
Kifizető Ügynökség) A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt, VI. Falukonferencia –
Pécs, 2003.06.12-2003.06.13 ISBN 963 9052 353 pp.214-218

Tudományos cikkek
Idegen nyelven megjelent tudományos cikkek

1. Vásáry V.: The Common Agricultural Policy in relation to the institutional economics, 
Gazdálkodás XLIX évf. 14. számú különkiadás 6-7pp. ISSN 0046-5518

2. Vásáry,V.: The role of Agriculture in Central and Eastern European Rural Development: Engine 
or Social Buffer? IAMO Forum, 2004, Conference Report, Acta Oeconomica, 2005. Vol. 55 (3) 
pp. 341-346, HU ISSN 0001-6373

3. Vásáry,V.: Guido van Huylenbroeck-Guy Durand (eds.): Multifunctional Agriculture, A new 
paradigm for European Agriculture and rural development, Bookreview, Acta Oeconomica, 
2005. Vol. 55 (4) pp.244-249, HU ISSN 0001-6373

4. Vásáry,V.: Assessing Rural Development Policies of the Common Agricultural Policy, 
Conference Report, Acta Oeconomica, 2004. Vol. 54 (4) pp. 475-480, HU ISSN 0001-6373

5. Vásáry,V.: Institutional adaptation of the Common Agricultural Policy - The case of the Paying 
Agency, Development and Finance, 2006 (1), HU ISSN 1589 3820

Magyar nyelven megjelent tudományos cikk

1. Vásáry V.: Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer hatékonysága az EU-ban, 
Gazdákodás, 2005. XLIX évf. 3. sz. 11-30 pp. ISSN 0046-5518

2. Vásáry V.: Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer fejlődése és hatékonysága, Európai 
Tükör, 2004. szept. IX: évf: 6. szám, 78-92 pp. ISSN 1416-6151 

3. Vásáry V.: Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer, A Falu, 2004. nyár XIX. évf. 2. sz., 
19-26 pp. ISSN 0237-4323

4. VásáryV.: A Közös Agrárpolitika intézményi adaptációja - A Kifizető Ügynökség példája, 
Fejlesztés és Finanszírozás, 2006 (1), HU ISSN 1589 3820

Tudományos konferenciákon elhangzott előadások konferencia kiadványban megjelentetve

Idegen nyelvű

1. Vásáry,V.: Management aspects of payments, checking and recovery of irregular payments 
under the common agricultural policy, 5th International Conference of PhD. Students, University 
of Miskolc, 14-20 Aug. 2005. Economics I. 269-275 pp. ISBN 963 661 673 6ö/ ISBN 963 661 
6760

2. Vásáry,V.- Kónya,E.: Rural development in Hungary, the management of agricultural and rural 
development operational programme, 1st International Conference on business, management and 
economics in a changing world, 16-19 June, 2005, Cesme, Izmir – Turkey, 
www.yasar.edu.tr/conference/friday.html, pdfs/viktoria-vasary.pdf
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3. Vásáry,V.: Policy-related transaction costs in the agriculture, Real competition – Competition in 
sharp, Europe day conference, 5-6 May 2005, Mosonmagyaróvár, CD: \idegennyelvi szekció, 
absztrakt-kiadvány: ISBN 963 9364 495

4. Vásáry,V – Vásáry, M.: Jahresbilanz in der Ungarischen Getreidesektor, Real competition –
Competition in sharp, Europe day conference, 5-6 May 2005, Mosonmagyaróvár, CD:
\idegennyelvi szekció, absztrakt-kiadvány: ISBN 963 9364 495

5. Vásáry,V.: Better regulatory environment with more transactional costs as regards the agriculture 
of the EU?, 5th International Conference – Economic integrations, competition 22-23 April 2005, 
Lovran, Croatia

6. Vásáry,V.: Financial aspects of the rural development policy 2000-06 in EU15, AVA2 
International Conference on agricultural economics, rural development and informatics, 7-8. 
April 2005, Debrecen, CD: \presentations\munkatudomány\9

7. Vásáry,V.- Halmai, P.: Transformation, adaptation, challenges in the rural development, The 
Hungarian case study, IAMO Forum 2004 – The role of agriculture in Central and Eastern 
European rural development: Engine of change or social buffer, 4-6 Nov. 2004, Halle (Saale), 
Germany, CD: \Papers\Halmai-Vasary.pdf

8. Vásáry,V.- Kónya,E.: The realisation of SAPARD – Specialities of the Institutional System, 
IAMO Forum 2004 - The role of agriculture in Central and Eastern European rural development: 
Engine of change or social buffer, 4-6 Nov. 2004, Halle (Saale), Germany, CD: \Papers\Halmai-
Vasary.pdf 

9. Vásáry,V.: Institutionalization of the Common Agricultural Policy (Focus on the Community aid 
schemes and the Integrated Administration and Control System), 30th Scientific Day in Óvár –
Agricultural Production in Concordance with Nature, 7. Oct. 2004, Mosonmagyaróvár, CD: 
\htm\index.htm, CD: \htm\agazd.htm, CD: \aokonomia\VASARY_V.pdf

10. Vásáry,V.: Institutionalization of the Common Agricultural Policy (Questions of the 
management regarding misspent money), 3rd international Conference for Young Researchers, 
28-29 Sept. 2004, Gödöllő, Vol. II. 374-378 pp. ISBN 963 9483-42 7ö/ ISBN 963 9483 443

11. Vásáry,V.- Halmai, P. – Elekes, A.:The institutional challenges arising from the adoption of 
the CAP during Enlargement considering the Hungarian Integrated Administration and Control 
System, 80th EAAE –Seminar – New policies and institutions for European agriculture, 24-26 
Sept. 2003,Ghent, Belgium, CD: \posters.htm poVasary.pdf 

12. Vásáry,V.: The adaptation of the institution-system of the EU in Hungary considering the 
agriculture, 4th International Conference of PhD. Students, University of Miskolc, 11-17 Aug. 
2003. Economics II. 301-305 pp. ISBN 963 661 585 3ö/ ISBN 963 661 5896

Magyar nyelvű

1. Vásáry V.:– Hrustinszki É.: Az EU-tagállamok EMOGA-Garancia Osztályból történő kifizetések 
szerkezetének elemzése II. Erdei Ferenc tudományos konferencia, 2003. aug. 28-29, Kecskemét
ISBN 963 7294 46ö ISBN 963 7294 481 pp. 183-187

2. Vásáry V.: Az EU-csatlakozás hatása a magyar mezőgazdasági vállalkozásokra Gazdálkodók 
esélyei az EU-ban – EU-napi konferencia, 2003. május 8-9. Mosonmagyaróvár, CD: \5.html, 
CD: \5\VásáryViktória.pdf
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7. melléklet: Az EMOGA Garancia Részlegének növényi és állati termékekkel kapcsolatos 
kifizetései tagállamonként vizsgálva

Az EMOGA Garancia Részlegének növényi termékekkel kapcsolatos kifizetései 
tagállamonként vizsgálva 
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Forrás: saját szerkesztés http:/europa.eu.int alapján

Az EMOGA Garancia Részlegének állati termékekkel kapcsolatos kifizetései tagállamonként 
vizsgálva 
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8. melléklet: A KAP finanszírozása 2007-től 

A jövőre vonatkozó, 2007. évtől érvényes módosításokat elsőként a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló Tanácsi rendeletjavaslat60 és az agrárminiszterek politikai egyezsége 
körvonalazta, konkrétan a 1290/2005 számú Tanácsi rendelet tartalmazza. Két Alap: az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
létrehozását rögzítik. Az EMGA-ból kell finanszírozni a tagállamok és a Közösség között megosztott 
irányítással:

 a harmadik országokba irányuló export után meghatározott visszatérítéseket,
 a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciót, 
 a gazdák részére folyósított közvetlen támogatást, 
 tájékoztatási cselekvési programokat és a mezőgazdasági termékek promócióját a Közösség 

belső piacán és a harmadik országokban.

Az EMGA-ból kell finanszírozni centralizált irányítással:

 a Közösségnek a meghatározott állategészségügyi intézkedésekhez, állategészségügyi, 
élelmezési és takarmányozási ellenőrző intézkedésekhez, az állatbetegségek felszámolására 
és monitoringjára irányuló programokhoz, a növény-egészségügyi intézkedésekhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulást, 

 közvetlenül a Bizottság által vagy nemzetközi szervezetek bevonásával végzett, 
mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló tevékenységeket,  

 a közösségi törvénykezéssel összhangban megállapított, a mezőgazdaságban a genetikai 
állomány megőrzésére, feltérképezésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló 
intézkedést, 

 a mezőgazdasági számviteli információs rendszerek kialakítását és fenntartását, 
 a mezőgazdasági vizsgálati rendszereket, beleértve az agrárgazdaságok struktúrájára 

irányuló vizsgálatokat. 

Az EMVA-ból kell finanszírozni, a tagállamok és a Közösség között megosztott irányítással, a 
vidékfejlesztési programokat.

Ezen kívül mindkét Alapból központosított módon finanszírozhatók a Bizottság 
kezdeményezésére és/vagy számára a KAP megvalósításához szükséges előkészítési, 
adminisztrációs és technikai segítségnyújtási, értékelési, audit és ellenőrzési cselekvési programok.

A változások – annak ellenére, hogy a rendelet többlet feladatokat tartalmaz – az 
aszimmetrikus információ mennyiségének csökkentése révén bizonyos előnyök megjelenítését vetítik 
előre. /Ez esetben fennáll annak a veszélye, hogy a tagállamoknak többlet igazgatási és személyi 
költséggel kell szembenézniük./ 

                                                
60 Javaslat a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, COM/2004/0489 végleges
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Várható előnyök: 

 A vidékfejlesztési kiadások egyetlen költségvetési keretbe történő konszolidálásának 
javaslata lehetővé teszi az egy-egy vidékfejlesztési intézkedésre, illetve a vidékfejlesztés 
egészére költött összegek beazonosítását. Az Alapok egyértelmű elkülönítése61 várhatóan 
megnövelik a rendszer átláthatóságát62. 

 A rendelet olyan akkreditációs követelményt tartalmaz, mely erősítené a KAP-kiadások 
elszámolhatósági hierarchiáját.

                                                
61 Az Alapok egyértelmű elkülönítése mindenképp hasznos figyelembe véve a különböző támogatások eltérő jellemzőit: 
EMGA – nem elkülönített előirányzatokat használ, EMVA – elkülönített előirányzatot használ; eltérő a kifizetések 
ütemezése (EMGA - havi kifizetés, EMVA - negyedévenkénti kifizetés); és a szabálytalanságokat követő behajtás 
kezelése sem egyezik. 
62 „Jelenleg, szemléltetésképpen, a Feldolgozás és forgalmazás EU-15 jogcímen nyújtott kiadási szint megállapításához 
össze kell adni az EMOGA Garancia Részlegének az 1. célkitűzéshez nem tartozó részét (05 04 01 09 költségvetési 
sor), valamint az 1. célkitűzéshez nem tartozó térségek operatív programjainak megfelelő részét, amely utóbbi ráadásul 
nem beazonosítható egyértelműen (a 05 04 02 01 költségvetési sor nem beazonosítható része). Az összes 
vidékfejlesztési kiadás EMVA alá sorolásának egyik előnye az, hogy a tagállamok fel tudják majd használni a 
modulációként rendelkezésre álló összegeket – bizonyos kiadásokat a közvetlen kifizetésből át tudnak irányítani a 
vidékfejlesztésre, valamennyi vidékfejlesztési intézkedésre vonatkozóan. A jelenlegi szabályozás értelmében ezeket az 
összegeket nem lehet felhasználni az EMOGA Orientációs Részlegből finanszírozott vidékfejlesztési 
intézkedésekre”.(Számvevőszék 2005/1 sz. vélemény, 6 p.)
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9. melléklet: Az agrárpolitikával kapcsolatos igazgatási kiadások (millió euró)

Megnevezés
2005. évi 

előirányzatok 1
2004. évi 

előirányzatok 
2003. évi 

tényadatok 
Az agrárpolitikához kapcsolódó igazgatási kiadások 151,70 142,80 123,16

Aktív állományban foglalkoztatott 
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

93,35 88,71 84,41

Külső személyzettel kapcsolatos kiadások 22,58 21,73 17,30
Ingatlanra fordított és járulékos kiadások 25,17 22,98 20,24
Az agrárpolitika területén végzett tevékenységekre 
vonatkozó támogatási kiadások 2

- ellenőrzési és megelőző intézkedések – az Európai 
Közösség által teljesített közvetlen kifizetések –
igazgatási kiadások 
- Mezőgazdasági számviteli információs hálózat 
(FADN) – igazgatási kiadások 
- SAPARD előcsatlakozási eszköz – igazgatási 
kiadások 
- EMOGA Orientációs Részlege – a működéshez nem 
kapcsolódó szakmai segítségnyújtás
- növényi és állati genetikai erőforrások 
- a minőség előmozdítását szolgáló kísérleti projekt –
igazgatási kiadások 

10,09

4,27

1,5

3,6

0,22

0,50

8,87

4,36

0,06

1,5

2,45

0,50

0,70

0,70

Az EMOGA Garancia Részlegének számla-
elszámolásával összefüggő mezőgazdasági 
elemzésekre, vizsgálatokra és az Egyeztető 
Testületre vonatkozó kiadások 

0,50 0,50 0,49

Szakpolitikai stratégia és koordinálás a mezőgazdaság 
területén (kivéve a tagállamok által teljesített 

közvetlen kifizetések)

53,90 44,27 28,92

FADN3 14,00 12,50 8,22
Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről 4 15,50 11,00 8,71
A mezőgazdasági felmérések rendszereinek 
átalakítása 5

6,60 5,27 2,60

Népszerűsítő intézkedések – az Európai Közösség 
által teljesített közvetlen kifizetések 6

(Ösztönző intézkedések – a tagállamok által teljesített 
kifizetések)

11,00

(48,50)

11,00

(28,50)

5,21

(21,91)

A közvélemény felvilágosítása a KAP-ról 7 6,50 6,50 4,16
Korábbi intézkedések befejezése a tájékoztatás 
területén 
A 2000/36/EK irányelv külső hatásai (tanulmány 
fedezése) 

0,30

Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek 
eszközeit az előző költségvetési rendeletnek 

megfelelően kötötték le

0,94 1,77

Összesen 52 486,56 47 743,34 46 977,01

Megjegyzés: 1 A kifizetések (nem a kötelezettségvállalások) vannak feltüntetve 
2 Az előirányzat az intézkedések azonosításával, előkészítésével, igazgatásával, figyelemmel kísérésével, auditálásával 
és ellenőrzésével kapcsolatos műszaki, és/vagy adminisztratív segítségnyújtási költségeinek, tanulmányok, szakértői 
találkozók, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, cserelátogatások, fedezésére szolgál, illetve olyan 
műszaki és igazgatási jellegű kiadás fedezésére, amelyhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a 
Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett.  
3 A mezőgazdasági üzemek gazdasági-könyvelési adatait feldolgozó, elemző és közzétevő eszközök átalánydíjainak és 
fejlesztésének finanszírozására szolgál. 
4 Az EU-n belüli struktúrák figyelemmel kíséréséhez szükséges statisztikai felmérések finanszírozásához való 
hozzájárulások fedezésére szolgál. 
5 statisztikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos ráfordítások/ támogatások, szerződéses ráfordítások , azoknak a 
szolgáltatásoknak a visszafizetését tartalmazó ráfordítások, melyek adatbázisok vásárlásával, agrár-meterológiai 
modellekkel, rövid és közepes távú piaci előrejelzésekkel kapcsolatosak 
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6 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségügyi politikájának előmozdítását célzó intézkedések függő 
egyenlegeiből fakadó ráfordítások. 
7 Olyan intézkedések finanszírozására kerül sor, amelyek pl. a gazdálkodók szervezetei vagy vidékfejlesztési 
szervezetek, fogyasztói szervezetek és környezetvédelmi társulások által benyújtott éves munkaprogram formájában 
jelennek meg. 
Forrás: Final adoption of the general budget of the EU for the financial year 2005, Official Journal
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10. melléklet: A Nemzeti Fejlesztési Hivatalról 

196/2003. (XI. 28.) Korm. Rendelet a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról

1. § A Kormány - a hosszú és középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió 
pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások 
felhasználásához szükséges tevékenység végzésére és más kormányzati szervek ilyen 
tevékenységének koordinálására - létrehozza a Nemzeti Fejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: 
Hivatal).
2. § A Hivatal az érdekelt kormányzati szervekkel együttműködve
f) szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat;
g) a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak 
felhasználásához szükséges feladatokat, elősegíti a más kormányzati szerveknél működő 
intézmények és szervezetek létrehozását és koordinálja az intézményrendszer összehangolt 
működését;
h) ellátja a közösségi támogatási keret és a Kohéziós Alap irányító hatóságainak feladatait, 
gondoskodik a
monitoring bizottságok működéséről;
6. § (1) A Hivatalt az átfogó fejlesztési terv, az Európa Terv, az Európai Unió strukturális alapjaiból 
származó támogatások igénybevételéhez szükséges nemzeti fejlesztési tervek és a Kohéziós Alap 
támogatásainak igénybevételéhez szükséges stratégia elkészítésében és összehangolásában a 
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: tárcaközi bizottság) 
támogatja. E testületben kell az e tervek elkészítésében és megvalósításában érdekelt kormányzati 
szervek tevékenységét koordinálni.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSOK KOORDINÁLÁSÁÉRT FELELŐS 
ELNÖKHELYETTES
11.§ Feladatai különösen a következők:
a.) Ellátja a Közösségi Támogatási Keret és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait.
b.) Szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat.
Negyedik rész
A HIVATALI EGYSÉGEK FELADATAI
AZ ELNÖK KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZET
28. § Az elnök közvetlen alárendeltségében működik:
a.) a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység,
b.) a Belső Ellenőrzési Osztály,
c.) a Phare Koordinációs Főosztály
Az elnök munkáját titkárság segíti.
32. § (1) A Belső Ellenőrzési Osztály kiemelt feladatai:
II. A 360/2004. (XII.26.) Korm. rendelet 54.§ (1) bekezdése alapján:
i.) a strukturális alapok és a Kohéziós Alap vonatkozásában rendszer ellenőrzési feladatok ellátása 
az európai uniós források felhasználásban érintett intézményeknél a KTK Irányító Hatóság, illetve a 
Kohéziós Alap Irányító Hatóság együttműködésével;
j.) közreműködik a szabálytalanságok kivizsgálásában.
(2) Együttműködik
a.) a Kifizető Hatósággal és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal;
b.) az illetékes EU-intézményekkel;
c.) az EU-támogatások felhasználásában részt vevő társminisztériumok, intézmények belső 
ellenőrzési egységeivel;
d.) a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Rendszer Fejlesztési Főosztályával.
(3) Ellátja az OLAF irodával történő kapcsolattartási feladatokat.



153

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSOK KOORDINÁLÁSÁÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES 
KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK
42. § A strukturális alapok és Kohéziós Alap működését koordináló elnökhelyettes közvetlen
alárendeltségében működik:
a.) a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság;
b.) a Kohéziós Alap Irányító Hatóság;
c.) a Monitoring Módszertani Főosztály;
d.) Beruházást Előkészítő Igazgatóság.
Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság
43. § (1) Koordinálja
a.) az operatív programok irányító hatóságainak tevékenységét
b.) a strukturális alapok forrásainak felhasználásával kapcsolatos intézményfejlesztési feladatokat;
c.) az operatív programok végrehajtásához kapcsolódó program kiegészítő dokumentumok 
elkészítését, együttműködésben a fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettessel.
(2) Elkészíti
a.) a Közösségi Támogatási Keret (KTK) végrehajtásához szolgáló hazai intézményrendszer 
felépítésére, működésére vonatkozó részletes javaslatokat;
b.) a KTK-intézményrendszerével, és annak működésével, valamint a KTK, illetve az operatív 
programok megvalósításával kapcsolatos, a Hivatal feladatkörébe tartozó jogszabály-tervezeteket;
c.) az operatív programok végrehajtásához kapcsolódó programozási kiegészítő dokumentumok 
kidolgozásához szükséges metodológiai útmutatót;
d.) a KTK Irányító Hatóság működési kézikönyvét;
e.) a KTK megvalósítását elősegítő szakmai irányelveket, módszertani útmutatókat,
f.) negyedévente a strukturális alapok előrehaladásáról, a végrehajtást akadályozó problémákról, 
valamint a javasolt intézkedésekről jelentést készít a Kormány számára;
g.) a Strukturális Alapok forrásainak felhasználására vonatkozó iránymutatást, kézikönyveket.
(3) Ellátja
a.) a Közösségi Támogatási Keret megvalósításának nyomon követését,
b.) a PHARE Projekt Előkészítő Alap végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
c.) a strukturális alapokban érdekelt intézmények felkészítése és megerősítése terén elvégzendő
kormányzati feladatokat;
d.) a KTK Irányító Hatóság működtetéséből adódó feladatokat, valamint a KTK Monitoring 
Bizottság működtetéséből adódó feladatokat;
e.) a feladat- és hatáskörébe tartozó konferenciák, képzések, előadások szakmai előkészítését;
f.) a Közösségi Támogatási Keret színvonalas és szabályszerű megvalósítását elősegítő 
tevékenységek végrehajtását;
g.) a KTK Technikai Segítségnyújtási (KTK TA) intézkedés lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat;
h.) a vonatkozó jogszabályokban ráháruló feladatokat, így különösen a 14/2004. (VII. 13.) TNM-
GKM-FMM-FVM-PM miniszteri rendelettel összhangban részt vesz az operatív programok 
pályázati felhívásainak véleményezésében, az irányító hatóságok vezetői által felállított bíráló 
bizottságok munkájában, és gyakorolja a rendeletben ráruházott egyéb jogokat;
i.) a 4-es „Regionális Politika, Kohéziós Alap és Strukturális Eszközök” szakértői
munkacsoport vezetését és működtetéséből adó feladatokat;
j.) a „Strukturális Akciók Tanácsi Munkacsoport” ülésein való részvétellel kapcsolatos teendőket, 
beleértve az álláspontok kidolgozását, egyeztetését és a magyar érdekek hatékony képviseletét a 
tárgyalásokon;
k.) a közösségi politikák és horizontális célok érvényesülésének elősegítését.
(4) Együttműködik
a.) a hazánkban dolgozó tagállami szakértőkkel a feladatkörét érintő ügyekben;
b.) az operatív programok Irányító Hatóságai, illetve a Közreműködő Szervezetek képviselőivel;
c.) a Kifizető Hatóság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselőivel;
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d.) az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságainak, illetve az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének képviselőivel;
e.) a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz akkreditált képviseletével, és a Hivatal képviseletében 
ott dolgozó szakattasékkal;
f.) a társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és tájékoztatás feladatait koordináló elnökhelyettes 
hivatalával a kommunikáció és tájékoztatás, a monitoring és értékelés tekintetében;
g.) a Belső Ellenőrzési Osztállyal a rendszerellenőrzések tekintetében;
h.) az érintett minisztériumokkal az egyes operatív programok célkitűzései előirányzatai feletti 
rendelkezés tekintetében;
i.) az Európai Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységgel a strukturális alapokból 
megvalósított közbeszerzések tekintetében.
(5) Ellátja továbbá a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat.
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11. melléklet: Az operatív programok pénzügyi lebonyolításában résztvevő szervezetek

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL 
Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához 
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

III. Fejezet
A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS
FELADATAI
Strukturális alapok
A kifizető hatóság feladatai
5. § A kifizető hatóság az alábbi feladatokat látja el:
a) az európai uniós alapokból származó támogatások fogadására, illetve visszafizetésére - operatív
programonként, alaponkénti bontásban, valamint az EQUAL programra vonatkozóan - forint 
(bank)számlát nyit a Magyar Államkincstárban;
b) intézkedik az alapok hozzájárulásának átutalásáról - az operatív program irányító hatósága, az 
EQUAL program irányító hatósága, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedés esetében a KTK 
irányító hatóság által az együttműködési megállapodásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelően összeállított közösségi hozzájárulás rendezése dokumentum alapján 
- a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, amellyel szemben 
semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;
c) igazolja az Európai Bizottság felé az operatív program irányító hatóság, valamint az EQUAL 
program irányító hatóság által elkészített költségnyilatkozaton, illetve a kedvezményezettnél 
felmerült tényleges költségeken alapuló, alaponként hitelesített költségnyilatkozatot, valamint az 
irányító hatóság és a közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszereinek jogszabályi 
előírásokkal való összhangját; és benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt az Európai Bizottság 
felé;
d) összeállítja az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság által benyújtott
kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket 
operatív programonként, strukturális alaponként, valamint az EQUAL programra vonatkozóan 
évente, és legkésőbb a tárgyév április 30-ig benyújtja az Európai Bizottság felé;
e) gondoskodik az irányító hatóság felelősségi körébe tartozó operatív programra, valamint EQUAL
programra vonatkozóan visszafizetett, a strukturális alapokból származó összegek Európai 
Bizottság részére történő elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a program 
megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi 
korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;
f) gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR rendszer napi használatáról a  
Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;
g) vezeti a kifizető hatóság strukturális alapokra vonatkozó számviteli nyilvántartásait e rendelet 36-
39. §-ai szerint;
h) gondoskodik a tárgyévre vonatkozóan a közösségi hozzájárulásra eső árfolyam-különbözetből 
adódó nyereség, illetve veszteség elszámolásáról a forrásgazda vonatkozó előirányzataival 
szemben, annak érdekében, hogy az még tárgyévben rendezésre kerülhessen;
i) a kiadások megfelelő igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes rendszert
ellenőrzi.

Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság feladatai
6. § Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizető hatóság felé, a hozzá tartozó
operatív program, valamint az EQUAL program közösségi és hazai forrásainak felhasználására 
vonatkozóan. A kifizető hatóság csak az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott adatokat veszi 
figyelembe a közösségi hozzájárulás rendezések, valamint az Európai Bizottsággal történő 
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elszámolások alkalmával. Az elszámolás részletes eljárásrendjét az irányító hatóság és a kifizető 
hatóság által a Ptk. rendelkezései szerint kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.
7. § (1) Az irányító hatóság egy olyan lebonyolítási rendszert működtet, melyben egyértelműen
szabályozottak és az eljárásrendekben rögzítettek az alábbi feladatok:
a) adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozó kötelezettségvállalási 
előirányzat terhére támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettel;
b) a forrásgazda által - adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozóan -
megnyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezés;
c) a felelősségi körébe tartozó adott operatív programra, valamint az EQUAL programra 
vonatkozóan intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank)számlák megnyitása;
d) a felelősségi körébe tartozó, e rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott forráslehívás
biztosítása a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a vonatkozó intézkedés 
lebonyolítási (bank)számlájára, a kedvezményezett támogatásra jogosult költségei megtérítése, 
illetve kifizetés lebonyolítása, illetve előleg biztosítása céljából;
e) pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése, különös tekintettel az elszámolható 
költségek folyamatos ellenőrzésére, a számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatok ellenőrzésére, a teljesítésigazolásra, valamint a kifizetés engedélyezése 
előttiellenőrzésekre;
f) közösségi hozzájárulás rendezése dokumentumnak benyújtása a kifizető hatóság részére, azaz a
központi költségvetési forrásból előfinanszírozott támogatások teljes összegének utólagos pénzügyi
rendezése;
g) a felelősségi körébe tartozó kifizetéseinek az Európai Bizottság felé történő elszámoláshoz az
együttműködési megállapodásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő
költségnyilatkozat és a költségnyilatkozathoz tartozó hitelesítési jelentés kiállítása, valamint
mindezen dokumentumok továbbítása a kifizető hatóság felé;
h) a közösségi hozzájárulások jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredő összegének 
átutalása a kifizető hatóság által meghatározott fizetési határidőre a vonatkozó fejezeti kezelésű
előirányzat felhasználási keretszámláról a kifizető hatóság vonatkozó forint(bank)számlájára, 
valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé 
váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;
i) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan utalásból, 
illetve felhasználásból eredőösszegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-
felhasználási keretszámlára, valamint a program vagy projekt irányítása során bekövetkezett 
szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;
j) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzések összeállítása évente, 
alaponkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési előrejelzések legkésőbb március 31-ig a 
kifizető hatósághoz történő benyújtása;
k) a tárgyévre és az azt követő évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési 
előrejelzés összeállítása és benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a költségvetési 
tervezés ütemezésével összhangban;
l) gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR rendszer napi használatáról a
Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;
m) az adatok folyamatos rögzítése és jóváhagyása a mindennapi tevékenység során az EMIR 
rendszerben operatív program, operatív programon belül finanszírozó alap(ok), intézkedések és 
projektek (szerződések), illetve az EQUAL program esetében intézkedések és projektek 
(szerződések)szintjén, valamint ebből a rendszerből nyert jelentések, illetve adatszolgáltatás az 
irányító hatóság és a kifizető hatóság közötti együttműködési megállapodásban rögzített határidőre 
történő eljuttatása a kifizető hatóság részére.
(2) Az irányító hatóság nem ruházhatja át, ezért saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi 
feladatokat:
a) adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozó az együttműködési
megállapodásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 
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költségnyilatkozatok összeállítása és a hozzájuk tartozó hitelesítési jelentések elkészítése, valamint 
mindezen dokumentumok továbbítása a kifizető hatóság felé;
b) a felelősségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott forráslehívás
biztosítása, illetve az operatív programra, a KTK technikai segítségnyújtásra és az EQUAL 
programra vonatkozó központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla 
feletti rendelkezés;
c) az operatív program, valamint Közösségi Kezdeményezés szintű monitoring tevékenység 
ellátása;
d) a szabálytalansági jelentés kifizető hatóság részére történő megküldése a 48. §-ban foglaltak 
szerint.
8. § (1) Az irányító hatóság pénzügyi és számviteli feladatait közreműködő szervezetre ruházhatja 
át a végső felelősség megtartása mellett.
(2) Az átruházott feladatokat ellátó közreműködő szervezet - az átruházás szabályai szerint - részt 
vehet az operatív programok, valamint az EQUAL program terhére meghirdetett pályázatok 
keretében megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében 
elláthatja az alábbi pénzügyi és számviteli feladatokat:
a) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylatok vizsgálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerződéses feltételeknek, a 
költségek elszámolhatóak, megfelelnek a hazai és közösségi előírásoknak;
b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítése, valamint a támogatás teljes
összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése;
c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank) számla felett;
d) a támogatás - a kedvezményezettet illető - igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak 
a Magyar Államkincstár részére történő továbbítása a forint lebonyolítási (bank) számlán történt 
jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, amellyel szemben 
semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;
e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni 
ellenőrzések végzése a projekt pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására 
vonatkozóan;
f) az irányító hatóság felelősségi körébe tartozó operatívprogram, valamint EQUAL program 
számviteli nyilvántartásainak vezetése e rendelet 36-39. §-ai szerint;
g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és ellenőrzési
szabályzatok elkészítése;
h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült 
rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatási igény teljesítése;
i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges működéssel összhangban lévő, a
pályázati adat- és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát 
szabályozó eljárás rendjének írásban történő kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal 
kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai 
biztonsági szabályzatra;
j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenőrzést ellátó személy, illetve a Ptk. 
685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó 
pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi lebonyolításban;
k) a kedvezményezett által elkövetett szerződésszegésből és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott
támogatásokból eredő követelések kezelése.

IV. Fejezet
A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE
Strukturális alapok
A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai
13. § (1) Az Európai Bizottság általi kötelezettségvállalások jogi alapját adott programozási 
időszakra vonatkozó - és az Európai Bizottság részéről jóváhagyott - pénzügyi terv képezi. Ez a 
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pénzügyi terv, egy adott programozási időszakra vonatkozóan, prioritásonként, EQUAL program 
esetén intézkedésenként tartalmazza az alapok támogatásainak keretszámait.
(2) Az operatív programok, valamint az EQUAL program elfogadásával az Európai Bizottság 
operatív programok, valamint EQUAL program és a strukturális alapok szintjén határozza meg
kötelezettségvállalásának mértékét. Adott évben tett kötelezettségvállalás az Európai Bizottság 
részéről az adott pénzügyi évre vonatkozóan a kiadások felső határát jelenti. Az operatív program,
valamint EQUAL program szintű indikatív pénzügyi terv meghatározza az egyes operatív 
programokra, valamint az EQUAL programra adott évre vonatkozóan az egyes alapokból igénybe 
vehető támogatási összegeket.
(3) A Program kiegészítő dokumentum pénzügyi terve meghatározza az egyes intézkedésekre 
vonatkozóan az egyes alapok hozzájárulására előirányzott pénzügyi allokációt, az igénybe vehető 
teljes finanszírozás összegét, valamint egy alap százalékos hozzájárulását egy intézkedéshez az 
alapok teljes összegeihez képest.

V. Fejezet
A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
RENDJE
Bankszámlák, Elszámolás az EB-vel, átutalás igénylés, Forráslehívás, Támogatás kifizetése, 
Közösségi hozzájárulás rendezése

VI. Fejezet
KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE
Igazolás, Hitelesítés, Szabálytalanságok kezelése

VIII. Fejezet
ELLENŐRZÉS
Folyamatba épített ellenőrzés, Belső ellenőrzés, Rendszer ellenőrzés – KEHI végzi – a Strukturális 
Alapok esetében a teljes támogatható kiadások legalább 5%-át ellenőrzik 

Egyéb kapcsolódó rendeletek:

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó 
költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából 
származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó 
költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-
FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról

1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó 
költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól
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12. melléklet: A BIZOTTSÁG 1995. július 7-i 1663/95 EK RENDELETE a 729/70/EGK 
tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számla-elszámolási eljárása tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

MELLÉKLET
Iránymutatás a kifizető ügynökségként történő akkreditáció feltételeihez

Az akkreditáció feltétele, hogy a kifizető ügynökség megfelelő biztosítékot nyújtson igazgatási 
rendszerének és belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működésére, valamint az iratoknak a 
729/70/EGK rendelet 4. cikke szerinti vezetésére. Az egyszerűsített feltételek alkalmazását 
kizárólag a kifizető ügynökség műveleteinek kis száma igazolhatja. A kifizető ügynökség 
működésére vonatkozó jelentős feltételek bármelyikének figyelmen kívül hagyása a fenti rendelet 4. 
cikke (4) bekezdésének alkalmazását vonja maga után. 
1. A kifizető ügynökség (a továbbiakban: „ügynökség”) alapítása közokiratban történik, amely 
megállapítja az ügynökég hatáskörét, kötelezettségeit, feladatait, különösen az EMOGA 
Garanciarészlegének a 729/70/EGK rendelet 2. és 3. cikke szerinti kiadásaival kapcsolatban, és 
amely meghatározza az ügynökség igazgatási struktúráját. 
2. Az ügynökség az EMOGA Garanciarészlegének kiadásaival kapcsolatban három lényeges 
funkciót lát el: 
 (i) A kifizetések engedélyezése: ennek a funkciónak a célja, hogy a közösségi szabályokkal 
összhangban meghatározásra kerüljön a kérelmező részére kifizetendő összeg. 
 (ii) A kifizetések teljesítése: ennek a funkciónak a célja, hogy utasítást adjanak az ügynökség 
bankárainak, vagy adott esetben egy kormányzati kifizető hivatalnak, hogy teljesítse a kifizetést a 
kérelmező (vagy engedményese) részére. 
 (iii) A kifizetések elszámolása: ennek a funkciónak a célja, hogy az ügynökség EMOGA-
kiadásainak nyilvántartására elkülönített könyveibe bejegyezzék a kifizetéseket, amely könyvek 
rendszerint elektronikus adatfeldolgozó rendszerek, valamint az, hogy rendszeres összesítéseket 
készítsenek a kiadásokról, beleértve az Európai Bizottságnak benyújtandó havi és éves 
kimutatásokat is. A könyvek tartalmazzák az Alap által finanszírozott eszközöket is, különösen az 
intervenciós készleteket, el nem számolt előlegeket és az adósokat. 
3. Az ügynökség, a 4. pontban szereplő felhatalmazások sérelme nélkül, rendszerint két 
szervezeti egységből áll: 
i. Belső audit egység: ennek vagy az ezzel egyenértékű egységnek a célja annak biztosítása, 
hogy az ügynökség belső ellenőrzési rendszere hatékonyan működjön; a belső audit egység 
független az ügynökség egyéb részlegeitől és közvetlenül az ügynökség felső vezetésének számol 
be. 
ii.  Műszaki egység: ennek az egységnek a célja azoknak az adatoknak az igazolása, amelyeken 
a kérelmezőknek történő kifizetések alapulnak; például termékek, élőállatok, földterület; stb. 
minőségére, jellegére, a szállítás időpontjára, más termékké történő átalakítására és egyéb műszaki 
jellegű ellenőrzésekre vonatkozó adatok. 
Ezeknek az adatoknak a vizsgálata az ellenőrzési és felügyeleti rendszeren keresztül történik. A 
műszaki egység egyik fő feladata ennek az ellenőrzési rendszernek a monitoringja. 
4. Az engedélyezési funkció és/vagy műszaki tevékenység része vagy teljes egésze átruházható 
más testületekre is, abban az esetben, ha a következő feltételek teljesülnek: 
i. E más testületek feladatai és kötelezettségei, nevezetesen a közösségi szabályoknak való 
megfelelés ellenőrzése és igazolása tekintetében egyértelműen meghatározottak. 
ii. A testületek hatékony rendszerrel rendelkeznek kötelezettségeik megfelelő módon történő 
teljesítésére. 
iii. A testületek az ügynökség számára kifejezetten megerősítik, hogy ténylegesen teljesítik 
kötelezettségeiket, valamint leírják az erre alkalmazott módszereket. 
iv. Az ügynökséget rendszeresen és időben tájékoztatják az elvégzett ellenőrzések 
eredményeiről úgy, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek a megfelelő volta egy kérelem elbírálása előtt 
minden esetben figyelembe vehető. Az elvégzett munkát részletesen leírják az egyes kérelmekhez, 
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kérelmek csomagjaihoz mellékelt, vagy valamely gazdasági évre vonatkozó jelentésben. A 
jelentéshez igazolást kell csatolni az engedélyezett kérelmek jogosságáról, valamint az elvégzett 
munka jellegéről, terjedelméről és kereteiről. Amennyiben valamely fizikai vagy adminisztratív 
jellegű ellenőrzés nem terjed ki mindenre, hanem a kérelmeknek csak egy mintáján végezték el, a 
kiválasztott kérelmeket azonosítani kell, a mintavételezés módszerét meg kell adni, és jelentést kell 
készíteni az eltérések és rendellenességek tekintetében végzett összes ellenőrzés eredményéről és 
intézkedésről. Az ügynökséghez benyújtott bizonylatoknak megfelelően bizonyítaniuk kell, hogy az 
engedélyezett kérelmek jogosságára vonatkozó minden szükséges ellenőrzést elvégeztek. 
v. Amennyiben kérelmekre és az elvégzett ellenőrzésekre vonatkozó okiratokat az említett más 
testületek tárolják, akkor mind ezek a testületek, mind pedig az ügynökség, eljárást alakít ki annak 
biztosítására, hogy az ügynökség által teljesített kifizetésekre vonatkozó minden okirat elérhetőségi 
helye nyilván legyen tartva, valamint arra, hogy ezek az okiratok ellenőrzés céljából rendelkezésre 
álljanak az ügynökség irodáiban azoknak a személyeknek és testületeknek a kérésére, akik, illetve 
amelyek általában ezeknek a dokumentumoknak az ellenőrzésére jogosultak, és aki, illetve amelyek 
a következők: 
— az ügynökség munkatársai, akik a kérelemmel foglalkoznak, 
— az ügynökség belső audit egysége, 
— az ügynökség éves kimutatását hitelesítő testület, 
— az Európai Unió meghatalmazott tisztviselői. 
5. Az ügynökség igazgatási rendszerében el kell különíteni a kifizetések engedélyezési, 
teljesítési és könyvelési funkcióit, amelyekért külön alegységeknek kell felelniük, amelyek 
feladatkörét szervezeti diagram tartalmazza. Az igazgatási struktúra lehet olyan jellegű, hogy a 
műszaki egység funkcióit megfelelő esetekben az engedélyező részleg látja el. 
6. Az ügynökség a következő eljárásokat, illetve az ezekkel megegyező garanciákat nyújtó 
eljárásokat fogadja el: 
i. Az ügynökség részletes írásbeli eljárásokat készít a kérelmek fogadásáról, nyilvántartásáról 
és feldolgozásáról, beleértve az összes erre a célra használt irat leírását. 
ii. A feladatok megosztása olyan, hogy egyik tisztviselő sem felelős a következő feladatok 
közül egynél többért: az EMOGA terhére írt összegek kifizetésének engedélyezése, a kifizetés 
teljesítése vagy nyilvántartása, valamint egyik tisztviselő sem végzi a fenti feladatokat úgy, hogy 
munkája ne állna valamely másik tisztviselő felügyelete alatt. 

Az egyes tisztviselők feladatait írásban rögzítik, meghatározva hatáskörük pénzügyi határait. 
A személyzet megfelelő képzését biztosítani kell, és rendszert kell kidolgozni a szenzitív területen 
működő tisztviselők váltására vagy fokozott felügyeletére. 
iii. Minden engedélyezésért felelős tisztviselőnek részletes listával kell rendelkeznie azokról az 
ellenőrzésekről, amelyeket el kell végeznie, és a kérelem alátámasztó dokumentumai között 
szerepeltetnie kell arról szóló igazolását, hogy az említett ellenőrzéseket elvégezte. Ez az igazolás a 
(vi) albekezdés feltételei szerint elektronikus formában is történhet. Bizonyíthatónak kell lennie, 
hogy a munkát a személyzet magasabb beosztású tagja ellenőrizte. 
iv. A kérelmezett támogatás kifizetését kizárólag akkor lehet engedélyezni, ha megfelelő 
módon ellenőrizték, hogy az megfelel a közösségi rendeleteknek.  Az ellenőrzések között 
szerepelnek azok, amelyeket a támogatási kérelmet megalapozó, egyedi intézkedést szabályozó 
rendelet ír elő, valamint azok, amelyeket a 729/70/EGK rendelet 8. cikke a csalás és a 
rendellenesség megelőzésére és feltárására vonatkozóan ír elő, különös tekintettel a felmerülő 
kockázatokra. Az elvégzendő ellenőrzéseket egy lista tartalmazza, és azok elvégzését minden 
kérelem vagy kérelemcsoport esetében igazolni kell. 
v. Eljárást kell kidolgozni annak biztosítására, hogy a kifizetést kizárólag az igénylő 
bankszámlájára vagy a kérelmező engedményese részére teljesítsék. A kifizetést az EMOGA-nak 
történt elszámolást követő öt munkanapon belüli az ügynökség bankára vagy a kormányzati kifizető 
hivatal teljesíti, esetlegesen csekk postázásával. Eljárásokat kell kidolgozni annak biztosítására, 
hogy minden olyan kifizetést, amelynek átutalását nem teljesítették, vagy csekkjét nem váltották be, 
az Alap javára ismét jóváírjanak. Készpénzben nem történik kifizetés. Az engedélyező tisztviselő 
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és/vagy a felettese által adott jóváhagyás elektronikus úton is történhet, azzal a feltétellel, hogy ezek 
az eszközök megfelelő szintű biztonságot nyújtanak, és az aláíró személye szerepel az elektronikus 
adatokban. 
v.) Amennyiben a kérelmeket számítógépes rendszer segítségével dolgozzák fel, a számítógépes 
rendszerhez való hozzáférést a következőképpen kell védeni és ellenőrizni: 
— a rendszerbe bevitt információt megfelelően validálni kell a beviteli hibák feltárása és 
kijavítása érdekében, 
— az egyedi jelszóval rendelkező, erre jogosult tisztviselőkön kívül más nem vihet be, nem 
módosíthat és nem validálhat adatokat, 
— az adatot vagy programot bevivő, illetve módosító minden tisztviselő személyazonosságát 
műveleti naplóban rögzítik. 

A visszaélések elkerülése érdekében a jelszavakat rendszeresen változtatni kell. A 
számítógépes rendszereket fizikai ellenőrzés segítéségével kell védeni a jogosulatlan hozzáféréssel 
szemben, és az adatokról elkülönített, biztonságos helyen őrzött másolatokat kell készíteni. Az 
adatbevitelt logikai ellenőrzésnek kell alávetni, amelynek célja az ellentmondásos vagy rendhagyó 
adatok észlelése. 
vi.) Az ügynökség eljárásai biztosítják, hogy a közösségi rendeletek minden változása, 
különösen a támogatás mértékének változása rögzítésre kerüljön és az utasításokat, adatbázisokat, 
valamint ellenőrzési listákat megfelelő időben frissítsék. 
7. Az előlegek kifizetését a könyvviteli nyilvántartásban azonosítani kell, és eljárásokat kell 
elfogadni a következők biztosítására: 
 (i) Kizárólag azoktól a pénzintésetektől fogadnak el garanciákat, amelyek megfelelnek a 
2220/85/EGK rendelet63 előírásainak, és amelyeket megfelelő hatóságok hagytak jóvá, továbbá 
amelyek olyan garanciákat nyújtanak, amelyek érvényesek maradnak addig, míg el nem számolják, 
vagy be nem hajtják azokat, és az ügynökség egyszerű kérésére megadják a garanciát. 
ii. Az előlegeket az előírt időn belül elszámolják és az elszámolandó, már lejárt összegeket 
azonnal azonosítják és a garanciákat haladéktalanul behajtják
iii. Az előlegek elszámolását az engedélyező tisztviselők azonos módon ellenőrzik, mint a 
kifizetéseket. 
8. Az intervenciós raktározás nyilvántartása biztosítja, hogy a raktározott mennyiségek és a 
hozzájuk kapcsolódó költségek az ajánlat elfogadásától a termék fizikai rendelkezésre állásáig, a 
támogatási rendelet szerint minden szakaszban pontosan és késdelem nélkül, azonosítható 
tételenként fel legyenek dolgozva, nyilván legyenek tartva, és pontosan el legyenek számolva, 
valamint biztosítja, hogy a készletek mennyisége és jellege bármely helyszínen bármikor 
meghatározható legyen. A készleteket a raktárostól független személyek, szervek vagy hivatalok 
rendszeresen ellenőrzik. 
9. A nyilvántartási eljárások biztosítják, hogy a havi és az éves kimutatások teljes körűek, 
pontosak és időszerűek legyenek, valamint azt, hogy bármely hibát és mulasztást feltárnak és 
helyesbítenek, különösen a három hónapnál nem ritkábban tartott ellenőrzések és egyeztetések 
révén. 

                                                
63 HL L 205. szám, 1985.08.03., 5. o., 
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13. melléklet: Egyszerűsített területalapú támogatási rendszer (SAPS)

A közvetlen támogatások minden új tagállamban fokozatosan kerülnek bevezetésre: a 
gazdálkodók 2004-ben az Agenda 2000 (standard rendszere) szerint járó direkt szubvenciók 25%-
át, 2005-ben 30%-át, 2006-ban 35%-át, 2007-ben 40%-át kapják meg. A növelés 2008-tól évi 10%, 
így a közösségi forrásból finanszírozott közvetlen támogatások 2013-ban érik el a 100%-os szintet. 

A Koppenhágai Megállapodás két lehetőséget kínált a közvetlen támogatások kifizetésére: 

 a standard rendszer szerint, vagyis a régi tagállamokban alkalmazott ágazat-specifikus 
formában, illetve 

 az akkor érvényes acquis-tól eltérő módon, egyszerűsítve, területalapú átalányként. 

Lehetőséget kínált továbbá a közvetlen támogatások nemzeti költségvetés terhére történő 
kiegészítésére: 

 legfeljebb 30%-ponttal vagy

 a közösségi támogatásokkal már harmonizált szubvenciók esetében a 2003. évi szint 
legfeljebb 110%-ig. (A közösségi jog értelmében nemzeti kiegészítő támogatásokat – mivel 
azok nemzeti támogatásnak minősülnek – az Európai Bizottság jóváhagyása nélkül egyetlen 
új tagállam sem folyósíthat.)

A Koppenhágai kvótatárgyalások végeredménye 

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
GOFR-növények bázisterülete (ha) 3 487 792 1999-2001 közötti időszak átlaga

GOFR-növények referenciahozama (t/ha) 4,73
1997-2001 közötti időszak legrosszabb és legjobb 
év elhagyásával számolt átlaga 

Tradicionális durumbúza területe (ha) 2 500
Nem tradicionális durumbúza területe (ha) 4 305

EU 2002. december 3-i, helyettesi szintű 
fordulón tett végső ajánlata

Len, feldolgozói kvóta (t) 0 -
Kender, feldolgozói kvóta (t) 2 061 1997-1999 közötti időszak átlaga
Rizs bázisterülete (ha) 3 222 2000. évi adatok alapján
Rizs referenciahozama (t/ha) 3,10 2000. évi adatok alapján

Hüvelyes növények bázisterülete (ha) 1 954 Nem „tagállam-specifikus” kvóta
Szárított takarmányok, feldolgozói kvóta (t) 49 593 1998-1999 közötti időszak átlaga
Dohánykvóta (t) 12 355 1997-1999 közötti időszak átlaga

„A” cukorkvóta (t) 400 454
1995-1999 közötti időszak fogyasztási adatai 
alapján 

„B” cukorkvóta (t) 1 230
WTO által engedélyezett export 
(„A” kvóta 0,31%-a)

„A” izoglükóz-kvóta (t) 127 627
„B” izoglükóz-kvóta (t) 10 000

Dán csomagban szereplő javaslat alapján

Ipariparadicsom-kvóta (t) 130 790 1998-2000 közötti időszak átlaga
Őszibarack, feldolgozói kvóta (t) 1 616 1998-2000 közötti időszak átlaga
Körte, feldolgozói kvóta (t) 1 031 1998-2000. évek adatai alapján
Tejkvóta (t) 1 947 280
2006. évi tejkvóta-tartalék (t) 42 780

Dán csomagban szereplő javaslat alapján

Speciális vágómarha-prémiumra jogosult egyedek 
létszámhatára 

94 620
2002. december 3-i helyettesi szintű fordulón az 
EU végső ajánlata

Húshasznútehén-prémiumra jogosult egyedek 
létszámhatára 

117 000 2000. év adata mínusz 10%
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Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
Vágási prémiumra jogosult egyedek létszámhatára 235 998 2000. év adatok alapján
Szarvasmarha kiegészítő támogatása (€) 2 936 076 Kvótától függő, számított érték
Anyajuh-prémiumra jogosult egyedek felső 
létszámhatára 

1 146 000
2002. december 11-i dán csomagban javított EU 
pozíció 

Anyajuh kiegészítő támogatása (€) 1 211 510 Kvótától függő, számított érték 

Forrás: Popp – Potori – Udovecz, 2004, FVM alapján

A hazai közvetlen támogatások szintje 2003-ban jelentősen elmaradt az akkori 
tagállamokétól, a 110%-os lehetőség (opció) esetünkben tehát nem számított igazi alternatívának. 
Magyarország az egyszerűsített területalapú támogatási rendszert (SAPS - Single Area Payment 
Scheme) választotta. A termeléstől függetlenített támogatás, - melynek nem feltétele a 
területpihentetés, és így annak ellenőrzése sem -, szántó-, ültetvény-, kert- és gyepterületek után 
egyaránt felvehető, amennyiben a kérelem lefed legalább 1 hektárt (ültetvények esetében legalább 
0,3 hektárt), és a parcellák nagysága eléri a 0,3 hektárt. [Popp – Potori – Udovecz, 2004]
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14. melléklet: 57/2005. (VI. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált és egyéb, szakértő szervezetek 
közreműködésével ellátott feladatokról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. 
törvény 45. § (2) bekezdés c) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem el:
1. §
Az MVH az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetre (a továbbiakban: OMMI) delegálja:
a) a szőlőtermelésből való végleges kivonás támogatásával, valamint
b) a szőlőterületek szerkezetátalakításának és átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni 
ellenőrzési feladatokat.
2. §
Az MVH az Állami Erdészeti Szolgálatra delegálja az EMOGA Garancia Részlegéből 
finanszírozott mezőgazdasági területek erdősítését szolgáló intézkedés végrehajtása tekintetében a 
támogatási és a kifizetési kérelmek feldolgozásával kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a 
kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzési feladatokat.
3. §
Az MVH az Országos Borminősítő Intézetre delegálja:
a) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatással 
kapcsolatos, valamint
b) a bor magántárolásának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési, valamint a helyszíni 
ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatával összefüggő feladatokat.
4. §
Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre delegálja a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 
szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez, valamint a földterülethez 
kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokat.
5. §
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghatározott egyes feladatokat az MVH az 
FM Hivatalok szakértői közreműködésével látja el.
6. §
Az MVH az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások szakértői közreműködésével 
látja el a következő feladatokat:
a) a természetes édesítőszerek termékpályához kapcsolódóan a kvótatulajdonosok által gyártott 
termékek, az intervencióra felajánlott cukrok, illetve a feldolgozóknak leszállított alaptermékek, 
illetve a feldolgozók által gyártott köztestermékek és vegyipari termékek minőségének és a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott vámtarifaszámoknak való megfelelés helyszíni 
ellenőrzését, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
b) a paradicsom, őszibarack, körte feldolgozók jóváhagyáshoz kapcsolódó, valamint a támogatás 
kifizetése után a támogatott nyersanyagból előállított késztermékek helyszíni ellenőrzését, 
valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
c) a szőlő-bor termékpálya vonatkozásában a szőlőlé előállító helyeken történő feldolgozás 
körülményeire vonatkozó előírások betartásának, a szőlőlé a gyártmánylapon meghatározott 
feltételek szerinti előállításának, a szőlőlé készítési támogatással kapcsolatos élelmiszer minőség-
ellenőrzési feladatok jogszabály szerinti ellátásának helyszíni ellenőrzését, valamint a helyszíni
ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
d) a feldolgozott mezőgazdasági termékek export-visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált 
recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;
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e) az EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elő írásainak való megfeleléshez nyújtott 
támogatás keretében az egyes helyszíni ellenőrzési feladatait.
7. §
Az MVH az OMMI szakértői közreműködésével látja e a következő feladatokat:
a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatásának helyszíni ellenőrzése során vett 
minták laboratóriumi vizsgálatát;
b) a keményítő felhasználás helyszíni ellenőrzése során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
c) a rostgyártás támogatásához kapcsolódóan, a pozdorjatartalom vizsgálatával összefüggésben a 
helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
d) rost célra termesztett kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálatát a területalapú 
támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenőrzés során vett mintákból;
e) juh- és kecskehús magántárolás esetén a csontozás és beszállítás, valamint a tárolás és kitárolás 
helyszíni ellenőrzését;
f) marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzését;
g) marhahús intervenció esetében a felvásárlásnál az átvételi eljárás, csontozás, csomagolás és 
beszállítás ellenőrzését;
h) marhahús intervenció esetében a tárolásnál az előírt éves kötelező raktárellenőrzést, valamint az 
éves kötelező ellenőrzésen felüli ellenőrzéseket;
i) marhahús intervenció esetében készletértékesítésnél a kitárolás ellenőrzését.
8. §
Az MVH a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet szakértői közreműködésével látja el a következő 
feladatokat:
a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása kapcsán:
aa) a feldolgozók jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzéseket,
ab) a külső raktárak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzéseket,
ac) a jóváhagyást követően bekövetkezett, bejelentett változás(ok) helyszíni ellenőrzéseket,
ad) a jóváhagyás éves ellenőrzéseket,
ae) a mintavételi eszközökkel, illetve a mintavételre jogosult személyek jóváhagyásával 
kapcsolatos ellenőrzéseket;
b) a rostgyártás támogatása során:
ba) a rost előállító üzemek (elsődleges feldolgozók) jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzésekben,
bb) a rost előállító üzemekhez tartozó egyes raktárak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzésekben,
bc) a jóváhagyott elsődleges feldolgozók rendszeres technikai felülvizsgálatában (feltételek 
ellenőrzése),
bd) a jóváhagyással kapcsolatos változás(ok) felülvizsgálata, változás-bejelentés esetén a 
jóváhagyási kritériumok helyszíni ellenőrzésében;
c) vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének 
felmérésében;
d) vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó 
ellenőrzésében;
e) sovány tej és tejpor állati takarmányban történő felhasználásának támogatása esetében:
ea) a sovány tejport, keverékeket, összetett takarmányt, illetve denaturált sovány tejport előállító 
vállalkozások jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzésben,
eb) a jóváhagyást követően a jóváhagyás feltételeiben bekövetkezett, bejelentett technikai 
változás(ok) helyszíni ellenőrzésben,
ec) a jóváhagyással kapcsolatos változás(ok) felülvizsgálata, változás-bejelentés esetén a 
jóváhagyási kritériumok helyszínen történő ellenőrzésben;
f) az EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott 
támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés 
lebonyolításában.
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9. §
Az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködésével látja el a 
következő feladatokat:
a) vaj, vízmentes tejzsír és tejszín felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés 
során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
b) közvetlen fogyasztásra szánt vízmentes tejzsír támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során 
vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
c) sovány tejből történő kazein és kazeinátok előállításának támogatása esetében a helyszíni 
ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
d) kazein/kazeinát sajtgyártás során történő felhasználásának ellenőrzése esetében a helyszíni 
ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
e) non-profit szervezetek vajvásárlási támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták 
laboratóriumi vizsgálatát;
f) sovány tej és tejpor állati takarmányban történő felhasználásának támogatása esetében a 
helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
g) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták 
laboratóriumi vizsgálatát;
h) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi 
vizsgálatát;
i) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták 
laboratóriumi vizsgálatát;
j) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták 
laboratóriumi vizsgálatát;
k) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták 
laboratóriumi vizsgálatát;
l) vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó 
helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatát.
10. §
Az MVH a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakértői közreműködésével látja el a következő 
feladatokat:
a) a zöldség-gyümölcs termékpálya szabályozása alá tartozó termékek piacról történő kivonásához 
kapcsolódó helyszíni ellenőrzést;
b) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és 
ültetvény támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzést.
11. §
Az MVH az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. szakértői közreműködésével látja el a 
tejkvóta nyilvántartás üzemeltetése kapcsán a következő feladatokat:
a) a nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódó kérelmek és egyéb dokumentumok érkeztetését, 
iktatását, aktá-sítását, adatrögzítését és az akták MVH felé történő továbbítását;
b) tejfelvásárlók havi jelentéseinek feldolgozását;
c) jóváhagyott felvásárlók által jelentett, szerződött tejtermelőiben történő változtatások átvezetése 
a tejkvóta-nyilvántartásban;
d) ügyfélszolgálati teendőket (információátadást személyesen, telefonon vagy elektronikus úton);
e) a tejtermelőket és tejfelvásárlókat érintő helyszíni ellenőrzését.
12. §
Az MVH a területméréshez kapcsolódó egyes műszaki, technikai feladatok végrehajtásához a 
Magyar Agrárkamara technikai és szakértői közreműködését igénybe veheti.
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13. §
(1) Az 1-4. §-ban meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait az MVH és a delegált 
feladatot ellátó szervezetek delegálási szerződésben rögzítik. A delegált feladatot ellátó 
szervezetek az MVH nevében járnak el. A delegált feladatot ellátó szervezetek az e rendeletben 
előírt delegált feladatokat a közösségi és nemzeti jogszabályoknak, valamint a delegálási 
szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően kötelesek ellátni.
(2) Az 5-12. §-ban meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait az MVH és az 
együttműködő szervezetek együttműködési megállapodásban rögzítik. Az együttműködő 
szervezetek e rendeletben előírt feladataikat a közösségi és nemzeti jogszabályoknak, valamint az 
együttműködési megállapodásban meghatározott követelményeknek megfelelően kötelesek 
ellátni.
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatokról szóló 27/2004. (III. 4.) FVM rendelet hatályát 
veszti.
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15. melléklet: Különleges Szolgálat feladat- és hatásköre

 Kiemelt feladata a 4045/89/EGK rendelet alapján az EMOGA Garancia Részlegének 
finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tényleges megvalósulásának, illetve azok 
szabályszerű végrehajtásának utólagos ellenőrzése, 

 koordinálja és felügyeli a szakmai felügyelete és irányítása alatt álló, a regionális 
parancsnokságokon működő vizsgálók munkáját, 

 az ellenőrzési terv elkészítése érdekében kidolgozza a kockázatelemzési módszereket, 
elkészíti a kockázatelemzésére vonatkozó javaslatát, amelyet jóváhagyás végett megküld a 
Bizottságnak,

 meghatározza a vizsgálatok szempontjából kiemelt területeket. Értékeli és felhasználja a 
folyamatba épített, valamint az utólagos ellenőrzések eredményeit,

 a Bizottság által jóváhagyott kockázatelemzési módszer alapján elkészíti az ellenőrzési 
tervet, amelyet jóváhagyás végett megküld a Bizottságnak,

 az ellenőrzési terv végrehajtásáról éves jelentést készít, amelyet a rendeletben meghatározott 
formában megküld a Bizottságnak,

 elkészíti és aktualizálja az ellenőrzési kézikönyvet, 

 biztosítja az ellenőrzési csoportok vizsgálataihoz szükséges információs anyagokat,

 meghatározza a megállapított rendellenességek esetére vonatkozó eljárásmódokat,

 nyilvántartja a végrehajtott ellenőrzéseket, és azokat a más tagországokban, valamint a 
harmadik országokban székhellyel rendelkező gazdálkodókat, amelyek az MVH-tól 
kifizetésben részesültek. Teljesíti a rendeletben meghatározott vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségét,

 kezeli a bejövő és kimenő keresztellenőrzési megkereséseket, elkészíti az ezekről szóló 
jelentéseket, amelyeket megküld a megkereső illetve a Bizottság részére,

 közreműködik az OLAF által elrendelt ellenőrzésekben, végrehajtja az OLAF által 
meghatározott programokat, feladatokat,

 kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal, a DG AGRI-val, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatallal (Kifizető Ügynökséggel), a külföldi Különleges Szolgálatokkal, 
valamint a feladatának ellátása végett egyéb szervezetekkel, személyekkel, 

 az ellenőrzési jegyzőkönyveket megküldi az MVH részére,

 javaslatot tesz a tevékenységét szabályozó jogszabályok módosítására, 

 szervezi az ellenőrök szakirányú képzését,

 a szerzett szakmai tapasztalatokról rendszeres továbbképzéseket tart a vizsgálatban 
résztvevők részére. 
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16. melléklet: Organigram - DG AGRI J igazgatóság – Agrárkiadások ellenőrzése

ORGANIGRAM - DG AGRI J IGAZGATÓSÁG 
AGRÁRKIADÁSOK ELLENŐRZÉSE

Létszám: 121 fő (2005. július)

Igazgató
Az Egyeztető Testület 
titkárságáért felelős tanácsadó

J.1 osztály
Számla-elszámolással 

kapcsolatos 
horizontális kérdések 

koordinációja

J.2 osztály
Piaci intézkedések 

ellenőrzése

J.3 osztály
Közvetlen 

támogatások 
ellenőrzése

J.4 osztály
Vidékfejlesztési 

intézkedések és a 
SAPARD ellenőrzése

J.5 osztály
Pénzügyi 
ellenőrzés 

Koordinációs és 
adminisztrációs eljárások

Informatika

Pénzügyi menedzsment 
és OLAF

Terület alapú 
támogatás és 
feltételesség 

Olívaolaj és 
textília

Állati prémiumok

Bor és dohány, POSEI, Égei-
tenger, borkészítést ellenőrző 

szervek 

Tej és tejkvóta, 
közraktározás, magántárolás, 

támogatási intézkedések 

Zöldség, gyümölcs, (ellenőrző 
szervek) komló 

Export-visszatérítés, 4045/89 
rendelet, cukor 

Garancia Részleg 
vidékfejlesztési 

intézkedései és SAPARD 

Orientációs Részleg 
vidékfejlesztési 

intézkedései 

Pénzügyi 
ellenőrzés és 

4045/89 rendelet 

SAPARD és 
közvetlen 
kifizetések  
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17. melléklet: A Kifizető Ügynökségek számláinak elszámolása (millió euró)

2004** 2003 2002 2001 2000
Bizottsági Határozat 

(2005/385/EC)
Bizottsági Határozat 

(2004/451/EC)
Bizottsági Határozat 

(2003/313/EC)
Bizottsági Határozat 

(2002/461/EC)
Bizottsági Határozat 

(2001/474/EC)

Tagállam
A Kifizető 
ügynökségek 
kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/
részére 
kifizetendő 
összeg

A Kifizető 
ügynökségek 
kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/
részére 
kifizetendő 
összeg

A Kifizető 
ügynökségek 
kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/
részére 
kifizetendő 
összeg

A Kifizető 
ügynökségek 
kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/
részére 
kifizetendő 
összeg

A Kifizető 
ügynökségek 
kiadásai

Tagállamtól 
behajtandó/
részére 
kifizetendő 
összeg

Ausztria 1 141 -0 1 124 0 1 090 0 1 052 -0 1 018 0

Belgium
1 072 +0 1 016 -0 945 +0 934 +0* 955 1

Németország
6 033 +0 5 843 -0 6 786 -0* 5 858 1 5 669 -1

Dánia 1 224 -0 1 224 -1 1 227 +0 1 120 +0 1 347 0
Spanyolország 6 326 -1 6 473 -2 5 938 -6* 6 172* -2* 5 481 -3*
Finnország 869 +0 874 -0 838 -0 815 0 727 -0

Franciaország
9 397 -1 10 424 -1 9 782 -1* 9 215 -6 8 998 -3

Görögország 2 781 -1 2 765 -3 2 646 -4* 2 605* -0* 2 611 +0
Írország 1 829 -1 1 945 -0 1 710 2 1 582 -2 1 681 -0

Olaszország
5 029 -41 5 377 -26 5 688 +0* 5 470 8 5 451 30

Luxemburg 37 0 44 -2 38 0 29 +0 20 0
Hollandia 1 262 -0 1 360 -1 1 131 -2 1 104 +0 1 406 +0

Portugália
824 +0 849 -0 758 +0* 892 19 673 +0

Svédország 900 0 919 0 872 -0, 814 0 790 0
Egyesült Királyság 4 637 -3 4 418 -37 3 776 1* 4 132 -5 4 154 -15

Megjegyzés: -0: a tagállam részére kifizetendő 1 millió eurót nem meghaladó összeg, +0:a tagállamtól behajtandó 1 millió eurót nem meghaladó összeg,
* a csillaggal jelölt országok számláinak újabb elszámolása 2002-ben a 2005/320/EC Bizottsági Határozat által, 2001-ben a 2005/127/EC Bizottsági Határozat által, 2000-ben a
2002/144/EC Bizottsági Határozat által; ** A Kifizető ügynökségek kiadásai a 2004. pénzügyi évben az új tagállamokban – millió euro-ban: Cseh Köztársaság- 4,94; Észtország–
0,5; Magyarország– 0,5 (125098884 HUF); Litvánia– 0,5; Lettország – 0,03; Lengyelország– 11,53; Szlovénia – 0,07; Szlovákia – 1,4;
Forrás: a megadott EB határozatok alapján saját összeállítás
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18. melléklet: A tagországok főkomponens koordinátái

A tagországok főkomponens koordinátái (a)

tagország PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
A 1,30 -0,33 -0,17 -0,11 0,04 -0,02
B 1,21 -0,31 -0,21 -0,12 0,02 0,05
DK 1,12 0,06 0,40 -0,59 -0,12 -0,17
UK -0,49 0,08 0,78 1,91 -0,38 -0,00
F 1,27 -0,33 -0,20 -0,13 0,01 0,01
FR -1,63 3,06 2,08 -0,39 -0,05 -0,01
EL -2,82 1,39 -2,39 0,05 0,50 0,01
NL 1,11 -0,13 -0,13 0,09 0,19 -0,04
IRL 0,74 0,28 -0,17 0,49 0,54 -0,00
L 1,29 -0,34 -0,19 -0,13 0,01 0,00
D 0,67 0,33 0,32 -0,72 -0,31 0,16
I -3,48 -2,71 1,62 -0,29 0,37 0,01
P 0,82 -0,16 -0,07 0,34 -0,01 0,06
ES -2,40 -0,59 -1,50 -0,26 -0,86 -0,03
SV 1,29 -0,34 -0,19 -0,13 0,01 -0,00

A tagországok főkomponens koordinátái (b)

tagország PC1 PC2 PC3 PC4 PC5
A -1,22 0,15 0,02 0,10 0,02
B -1,36 -0,06 -0,23 -0,15 -0,06
DK -1,05 -0,47 -0,29 0,05 -0,06
UK 0,48 2,12 0,72 0,09 0,13
F -1,39 0,22 0,08 -0,02 0,04
FR 3,21 0,21 -1,90 -0,07 -0,18
EL 1,64 -2,03 2,04 0,07 -0,28
NL -0,97 -1,78 -1,43 -0,07 -0,06
IRL -0,63 -0,64 -0,33 0,04 -0,05
L -1,78 0,29 0,02 -0,33 0,11
D 0,66 2,03 -0,06 0,37 -0,38
I 1,99 0,35 0,81 -0,86 0,06
P -0,78 -0,36 0,71 0,51 0,06
ES 2,64 -0,61 -0,22 0,39 0,51
SV -1,43 0,56 0,04 -0,12 0,09

A tagországok főkomponens koordinátái (c)

Tagállam PC1 PC2 PC3 PC4
Csehország -0,02 -1,19 0,76 -0,09
Észtország -1,71 -1,31 -0,66 0,17
Lettország -2,19 1,67 0,44 0,07
Litvánia -0,59 -0,24 -0,15 -0,28
Magyarország 1,31 0,67 -0,44 -0,02
Lengyelország 1,88 -0,27 0,48 0,17
Szlovákia 1,31 0,67 -0,44 -0,02
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19. melléklet: A fő IIER ellenőrzések áttekintése

Forrás: Court of Auditors C 214/8

Terület alapú támogatás igénylése

Igénylésbefogadás 

Fő adatok rögzítése 

Keresztellenőrzés állandó 
adatokkal pl. cím, bankszámlaszám
Keresztellenőrzés más 
igénylésekkel – duplaigénylés 
kizárása

Az igénylés feldolgozása 
(adatbevitel), az adatbázis 
architektúrájától függően közvetlen 
keresztellenőrzés v. külön keresztell. 
az adatbevitel után 

Opcionális formális 
ellenőrzés: teljes-e az 
igénylés, aláírták-e, stb

A vállalkozások 
állandó adatait 
tartalmazó adatbázis

Igénylésbefogadás 

Fő adatok rögzítése 

Keresztellenőrzés állandó 
adatokkal pl. cím, 
bankszámlaszám
Keresztellenőrzés más 
igénylésekkel – duplaigénylés 
kizárása

Az igénylés feldolgozása 
(adatbevitel), az adatbázis 
architektúrájától függően közvetlen 
keresztellenőrzés v. külön 
keresztell. az adatbevitel után 

Határidő betartása 
Extenzifikációs 
prémiumra jogosult 
keresztellenőrzés a 
területalapú
igénylésekkel 

Kistermelő és 
nincs 
extenzifikáció

Duplaigénylés kiszűrése
Keresztellenőrzés – szántóföldi és 
takarmánytermő területek parcelláit 
tartalmazó adatbázissal (méret, hasznosítás)/ 
jogosult parcellák adatbázisával/ a jogosult 
parcellák átadását tartalmazó regisztrációval / 
a nem jogosult parcellákat tartalmazó 
adatbázissal pl. erdő, építési terület/ az előző 
évek anomáliáit tartalmazó adatbázissal 
(adminisztrációs ellenőrzések)/ speciális 
regiszterekkel (pl. területpihentetés) 

Keresztellenőrzés 
Keresztellenőrzés 

Kockázatelemzés a 
helyszíni 
vizsgálatokhoz Kockázatelemzés a 

helyszíni 
vizsgálatokhoz

Helyszíni vizsgálatra 
kiválasztva Helyszíni vizsgálatra 

kiválasztva
Keresztell. a termelési kvótákkal (egyéni 
plafon)

Részleges kereszell.: állatfajokkal, 

Keresztell. egyéb támogatásokkal pl. 
anyatehén, spec. húsmarha prémium

Érvényes igénylések adatbázisa

Kérelmek feldolgozása, fizetés előtti ell. 
érvényesítés

Támogatás kifizetése 

Állat nyilvántartási 
rendszer, duplaigénylés ell. 

Ha nincs rendben: 
további ellenőrzés v. 
támogatás 
elutasítása 

OK

Az összes plafonérték 
ellenőrzése, túllépés 
esetén támogatás 
csökkentése

Ha nincs rendben: 
további ellenőrzés v. 
támogatás 
elutasítása 

OK

bázisterületek 
ellenőrzése, túllépés 
esetén 
támogatáscsökkentés

Állatprémiumok igénylése 
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20. melléklet: Az IIER hatáskörébe közvetlenül beletartozó támogatások szabályozási háttere:

A Tanács 3508/92/EGK rendelete hivatkozik az alábbi Tanácsi rendeletekre: 1765/92/EGK64, 
805/68/EGK65, 3013/89/EGK66, 2328/91/EGK67, 3072/95/EK68 és 1577/96/EK69.

A Tanács 1593/2000/EK rendelete pedig további Tanácsi rendeletekre utal: 1251/99/EK70, 
1254/99/EK71, 2467/1998/EK72 és 1255/99/EK73.

A Tanács 1782/2003/EK rendeletének IX. számú melléklete tartalmazza a szántóföldi 
növények listáját és a III. Cím 11-12. fejezete az egyes állati prémiumokat.

Az IIER hatáskörébe közvetetten beletartozó támogatások szabályozási háttere:

A Tanács 1593/2000/EK rendelete volt a 3508/92/EK rendelet első olyan módosítása, amely 
megfogalmazta a kompatibilitási követelményeket és feltüntette az érintett szektorokat. A Bizottság 
495/2001/EK74 rendelete tartalmazza a szektorok módosítását. A jelenleg is érintett támogatásokat a 
Tanács 1782/2003/EK rendeletének V. számú melléklete sorolja fel.

Megjegyzés a tejszektorral kapcsolatban:

A tapasztalt félreértések továbbiakban történő elkerülése végett rövid magyarázatra van 
szükség. A Tanács 1593/2000/EK rendelete kifejti, hogy az IIER-nek ki kell terjednie a 1255/99/EK 
rendelet 19. cikkelyében rögzített közvetlen támogatásra, amely állandó legelőterület-hektáronként 
nyújtható terület alapú támogatást foglal magába. A Tanács 1782/2003/EK rendelete a következőt 
írja a tejprémiumról: 2004-től 2007-ig a tejtermelők tejtámogatásra ill. kiegészítő illetékre 
jogosultak. A támogatás odaítélésére naptári évenként, mezőgazdasági üzemenként és az adott 
üzem rendelkezésére álló, támogatásra jogosult egyéni referenciamennyiség tonnánkénti 
mennyisége alapján kerülhet sor.

                                                
64 A Tanács 1992 június 30-i 1765/92/EGK rendelete az egyes szántóföldi növények termelői számára létrehozott 
támogatási rendszerről
65 A Tanács 1968. június 27-i 805/68/EGK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
66 A Tanács 1989. szeptember 25-i 3013/89/EGK rendelete a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről
67 A Tanács 1991 július 15-i 2328/91/EGK rendelete a mezőgazdasági struktúrák hatékonyságának növeléséről
68 A Tanács 1995. december 22-i 3072/95/EK rendelete a rizs piacának közös szervezéséről
69 A Tanács 1996. július 30-i 1577/96/EK rendelete egyes nagy-magvú hüvelyesek tekintetében külön intézkedés 
bevezetéséről
70 A Tanács 1999. május 17-i 1251/1999/EK rendelete egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási 
rendszer létrehozásáról
71 A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
72 A Tanács 1998. november 3-i 2467/98/EK rendelete a juh- és a kecskehús piacának közös szervezéséről
73 A Tanács 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről
74 A Bizottság 2001. március 13-i 495/2001/EK rendelete az egyes közösségi támogatási programok integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszerének létrehozásáról szóló 3508/92/EGK tanácsi rendelet mellékletének módosításáról
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21. melléklet: Az aggregált pénzügyi korrekció tagállami bontásban és ezen belül az IIER-t 
érintő visszafizetések (ad hoc 1-15)

Tagállam 

Az összes 
pénzügyi 
korrekció

(millió euró)

Pénzügyi 
korrekciók 

az IIER 
hatáskörébe 

tartozó 
támogatások 

esetén –
állati 

prémiumok
(millió euró)

Pénzügyi 
korrekciók 

az IIER 
hatáskörébe 

tartozó 
támogatások 

esetén –
szántóföldi 
növények

(millió euró)

Az IIER-t 
érintő összes 

pénzügyi 
korrekció

(millió euró)

Az IIER-rel 
kapcsolatos 

pénzügyi 
korrekció az 

összes 
pénzügyi 
korrekció 

százalékába
n kifejezve

(%)
Ausztria 0,96 0,79 0,00 0,79 82
Belgium 17,12 4,31 9,32 13,64 80
Dánia 30,86 0,63 0,00 0,63 2
Egyesült 
Királyság 130,83

44,75 7,84
52,60 40

Finnország 8,58 1,31 4,32 5,63 66
Franciaország 416,77 135,99 96,73 232,72 56
Görögország 525,92 103,29 239,58 342,87 65

Hollandia 11,60 5,63 0,00 5,63 48
Írország 27,79 4,87 7,07 11,93 43
Luxemburg 0,31 0,41 0,00 0,40 128
Németország 112,77 10,44 48,72 59,16 52
Olaszország 634,44 14,41 79,62 94,03 14
Portugália 52,38 17,99 13,06 31,06 59
Spanyolország 485,36 43,99 204,70 248,69 51
Svédország 3,10 0,44 2,60 3,05 98
EU-15 2458,79 389,25 713,57 1102,82 45

Megjegyzés: az első korrekciók az 1996. pénzügyi évre vonatkoznak 
Forrás: saját számítás a Bizottság ad hoc határozatai alapján 


