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1. A TÉMA AKTUALITÁSA  
 

Az Európai Unió szupranacionális szinten kialakított agrárpolitikája olyan sajátos cél- és 
eszközrendszerrel rendelkezik, amely speciális, a végrehajtáshoz szükséges, komoly nemzeti 
intézményi háttér jelenlétét feltételezi, igényli. 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 végrehajtás intézményrendszerével kapcsolatban mind a kiépítési nehézségek leküzdése, 
mind a közelmúltban és a jelenleg zajló folyamatos változáshoz való alkalmazkodás jelentős feladat. 

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.  

 

A disszertáció célkitűzései 
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. 

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 megkülönböztetett figyelmet igényel, hogy milyen 
tapasztalatokra tesznek szert ezek az országok, hiszen az EU15-ben is vannak problémák. Ezek 
nagy valószínűséggel ugyanolyan mértékben jelenhetnek meg 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.  

• Vizsgálandó, hogy melyek a visszaélésnek leginkább kitett támogatásformák, és hogyan 
ítélhető meg az EU Bizottsága és az Európai Számvevőszék által készített jelentések alapján 
a Kifizető Ügynökségek szabálytalanságot megelőző és feltáró tevékenysége, azon belül 
kiemelt helyen az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetése, annak a 
rendszernek fenntartása, melyet a McSharry-reform hozott létre.  
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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 kiértékelés 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 a beadott kérelmek közül hibásnak bizonyult igénylésekre,  
o az ellenőrzésekre,  
o valamint a tagállamok által visszafizetendő összegekre, azaz a Bizottság által 

megállapított pénzügyi korrekciók mértékére összpontosítok. 

 

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 átvételére vonatkozó teljeskörű feltárás meghaladná e disszertáció 
lehetőségeit. A téma szűkítését indokolja a terjedelmi korlát (az EMOGA Orientációs Részleg 
intézményi felépítésének vizsgálatára nem kerülhetett sor), a nagy múltú (pl. növény- és 
állategészségüggyel) agrár-szakigazgatási intézmények kielégítő működése, valamint az, hogy 
bizonyos elemek (pl. a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat) megfeleltetésében 
jelentkező nehézségek és megoldások már feltárásra kerültek.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER  
 

Munkámhoz bizonyos tudományos 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 intézményi 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 cikket 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,  

• 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.  
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• 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-jétől 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.  

 

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 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, melyek analízisét feltétlenül szükségesnek tartottam. 

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. 
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Statisztikai/ kvantitatív módszerek 

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

Interjú-módszerek  

Nagy hangsúlyt fektettem mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlati szakemberek, 
közigazgatásban alkalmazott illetékesek, valamint az agrárpolitikát befolyásoló, alakító szakértők 
véleményének megismerésére. 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. EREDMÉNYEK 

 
 

1. Az EMOGA két Részlegének végrehajtó intézményrendszere között jelentős 
különbségek merülnek fel az eltérő jogszabályi háttérből, felügyeleti rendszerből, 
pályáztatási, engedélyezési, helyszíni ellenőrzési, kifizetési és elszámolási feladatokból, 
valamint az eltérő akkreditációs folyamatból adódóan.  

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 értékelés 

Egyes jogcímeknél előleg fizetés, 
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, programmonitoring 

Forrás: saját összeállítás 

 

2. A KAP végrehajthatóságát (gyakorlati megvalósítását) és a kivitelezés 
eredményességét segítheti az intézményi közgazdaságtan elméleti megállapításainak ismerete 
és alkalmazása.  

A különböző intézményi közgazdaságtan megközelítések közül az új intézményi 
közgazdaságtan tekinthető a legmodernebbnek. Bár szorosan kapcsolódik a neoklasszikus 
közgazdaságtanhoz, mely hangsúlyt fektet az egyéni teljesítmény maximalizálására, a marginális 
hatás elemzésére, 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.  

 

3. A KAP végrehajtását elősegítő szupranacionális és nemzeti intézmények 
kapcsolatában felfedezhető a közgazdaságtanban megbízó-ügynök modellnek nevezett 
jelenség.  

Az agrárpolitikában a nemzetek feletti intézmények nem mérsékelik a nemzeti intézmények 
jelentőségét, hiszen számos esetben kerül sor feladatdelegálásra. A közös intézmények felügyelete 
alá tartozó, azonos elven működtetett, decentralizált nemzeti intézményegységek (pl. Kifizető 
Ügynökségek) fontos szerepet töltenek be.  

A döntéshozó, tervező és végrehajtó intézmények többszörös hierarchikus rendszert 
alkotnak. Ez a rendszer megbízókból és ügynökökből áll [Brümmer és Koester, 2003]. A megbízó-
ügynök probléma két megállapodást kötő fél, két szerződő fél, az információhiánnyal szembenéző 
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megbízó és az információval bíró ügynök stratégiai kölcsönhatását modellezi. A fő cél az, hogy az 
információt birtokló ügynök 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 ügynököknek 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 ügynökök. Csupán a legfelső szintű megbízó, azaz 
a Bizottság, és a legalsó szintű ügynök, 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.  

A megbízó-ügynök közötti kapcsolatra hatást gyakorló tényezők 

Megbízó  Ügynök  
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 alapján, 2003  

A nem kielégítő megbízó-ügynök 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 meg. 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.  
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4. A politika-függő tranzakciós költségek vizsgálata egyre nagyobb jelentőséggel bíró 
terület, különösen az agrárpolitika esetében. 

A politika gyakori változtatása és a végrehajtás idő-szűke megnöveli a kiadásokat, melyek 
minden esetben a kezdeti fázisban a legjelentősebbek. A transzparens adatok, a közös metodológia 
hiányának és a tranzakciós költségek összetettségének köszönhetően jelenleg 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. A 
rendelkezésre álló tanulmányok adatai alapján megállapítható, hogy az agrár-környezetvédelmi, 
azaz a közjavak előállításával kapcsolatos intézkedések tranzakciós költsége a legmagasabb. Az 
eltérő mértékű politika-függő tranzakciós költségek függnek az intézkedések típusától és a régiótól, 
ahol azok alkalmazásra kerülnek. 

Egy adott politika megváltoztatása (KAP-reform) során az új típusú intézkedések végrehajtása a 
korábbinál több vagy kevesebb költséget ró az érintettekre. 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, az általános területalapú támogatás helyett a célzott csoportokat 
érintő tájképfenntartás támogatásának) költsége lényegesen magasabb. E költségek felmerülése 
alapvetően akkor igazolható, ha azokat a gazdaságban mutatkozó összes haszonhoz viszonyítjuk [Cahill 
és Moreddu, 2004]. Elsődleges feladatnak tekinthető tehát a tranzakciós költségek intézkedésenkénti 
felmérése, majd azok különböző szinten történő csökkentése [Cahill és Moreddu, 2004]: a 
kiindulási helyzetben, tervezés, végrehajtás, ellenőrzés szintjén, intézményi szinten.  

 

5. A KKE-i országokban a Kifizető Ügynökségek és az IIER adaptációs problémái 
(melyek részben a transzformációs krízisben gyökereztek) megnehezítették a közös 
költségvetésből származó támogatások kifizethetőségét garantáló intézményi akkreditációt, és  
veszélyeztették a támogatások abszorpcióját.  

A Bizottság 2003 végén kilátásba helyezte, hogy amennyiben egyes országok nem tesznek 
azonnali határozott intézkedéseket, ezeken a területeken nem lesznek képesek a közösségi joganyag 
alkalmazására a csatlakozás időpontjában. 2004 folyamán is fény derült különböző nehézségekre, 
ezért az intézmények többsége (a magyar is) ideiglenes akkreditációt kapott, és a további kiépítés 
folyamatát 2005-ben gondosan végzett monitoring alá vetették.  

 

6. Magyarországon a támogatások IIER-be történő integrálásának nagyfokú mértéke 
egyedülállóként jelent meg Európában.  

Az IIER-rel szemben felmerült az az igény, hogy az 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 nagyra törő integrációs 
megoldásban gondolkozott, melyben az IIER nemcsak a klasszikus közvetlen kifizetéseket kezeli, 
hanem az EMOGA Garancia Részleg valamennyi intézkedését. A nagyfokú szakmai igényességből 
fakadó maximalista célkitűzés azonban végrehajtási szempontból nem bizonyult megvalósíthatónak 
a rendelkezésre álló rövid időkeretek között.  
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7. Az IIER-elemek kialakításával és implementációjával kapcsolatban feltárt 
kulcsfontosságú és egyéb hiányosságok az alábbi módon rendszerezhetők.  
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 

Az IIER-elemek kialakításával és implementációjával kapcsolatban feltárt egyéb hiányosságok1

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 

 

8. Magyarországon a csatlakozást megelőző időszakban, a Kifizető Ügynökség 
felállítása során, és a csatlakozást követő első hónapok működése alatt komoly 
következményekkel jártak bizonyos konstrukciós problémák.  

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 kialakult késedelem következményeit súlyosbította, 
hogy 

• 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. 

Ebből adódóan aktuális feladatot jelent a belső szervezeti felépítés átalakításának folytatása 
valamint a végleges akkreditácóra való felkészülés. Nem kizárható, hogy az intézményi kiigazítás 
leghatékonyabban és leggyorsabban az MVH-törvény módosításával lenne elérhető.  
                                                 
1Egyéb - ’mellékes’ -Ancillary weakness (a Bizottsági jelentésekben) 
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9. A KAP változásához (2003. évi reform) történő alkalmazkodás során számottevő 
nehézségek merülhetnek fel.  

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. 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 szétkapcsolás esetében. A standard és a szétkapcsolt rendszer elemeinek 
párhuzamos alkalmazása – még ha átmeneti időszakról is van szó – megterheli mind a 
gazdálkodókat, mind az állami adminisztrációt. 

 

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 sor kerülhessen. 

Az agrárpolitika irányvonala EU-n belül és kívül jelentkező társadalmi, gazdasági, 
világkereskedelmi nyomás hatására formálódik. Ezért került sor a reform 1992-es, Agenda 2000-es 
és 2003-as szakaszára. Bár bizonyos igényeket képesek voltak kielégíteni a változások (pl. többé 
nem az aktuálisan előállított termékmennyiséghez kapcsolódott a gazdálkodók támogatása), az új 
típusú intézkedések bevezetésével egyidejűleg újabb, főként adminisztrációs és ellenőrzési 
követelményeket támasztottak. Az intézkedések fokozott heterogenitásával és a végrehajtás többlet 
feladataival a politika számottevően bonyolulttá, túlbürokratizálttá vált, és továbbra is költségesnek 
bizonyult. 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, hanem pl. valamennyi termék esetén 
lehetővé teszik a maximális megengedett összekapcsolást, 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.  
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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.  

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.  

• 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. 

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.  

Az agrárpolitikai intézkedések bonyolultsága, túlzott divergenciája, gyakori módosítása és a 
számos célzott, azaz egymástól eltérő és szűk feltételi keret által lehatárolt támogatási csoport 
ellenőrzése és nyilvántartása fokozza a bürokratikus szabályozást. A KAP 2003-as reformjának és a 
mezőgazdaság egyre inkább figyelembe vett multifunkcionális karakterének köszönhetően 
határozottan megnőtt azoknak az agrárpolitikai intézkedéseknek a jelentősége, melyek ebbe a 
kategóriába tartoznak. Ezek alapvetően a közjavak előállítását helyezik előtérbe, és főként kisebb 
létszámú célcsoportra vonatkoznak, elsősorban agrár-környezetvédelmi intézkedések.  
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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. Ez 
magyarázható:  

• az egy-egy tagállamban (a többihez viszonyítva) elvégzett rendkívül nagy számú 
ellenőrzéssel, mely az adott ország hibaszázalékát jelentősen módosítva, EU-szinten 
számottevő torzulást eredményezett, 

• és azzal hogy, az évről-évre és országról országra változó hibaszázalék-értékek nagy eltérést 
mutatnak, különösen az állati prémiumok tekintetében. Ezek esetében  
o a valósnál több egyedre nyújtottak be kérelmet,  
o az állatsűrűségi faktor kiszámításánál túlbecsülték a takarmánytermő területek 

méretét,  
o hiányzott a gazdasági regiszter,  
o hanyagul kezelték a kötelező állatnyilvántartók, marhalevelek és fülkrotáliák 

használatát,  
o a ténylegesen művelt területnél nagyobb területre illetve jogosulatlan területekre 

töltötték ki a kérelmeket,  
o és a ténylegesnél magasabb összegű támogatásban részesülő növényeket tüntettek 

fel. 

A vizsgált években a hibás kérelmek százalékos aránya az EU15 átlagában – az ellenőrzött 
kérelmek számához viszonyítva - a területalapú támogatásoknál 20-25-38%, illetve az anyatehén 
prémiumnál 10-14-12% volt. 
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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 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. 

 

 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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4. 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 10 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 tagjelölt 
országok, és szükség esetén a legjobbnak tartott gyakorlatot adaptálják.  

 

 15



5. 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 

 16



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 

 

 

 17


