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Bevezetés 
 
A téma aktualitása 
Kiemelkedő jelentőségű, hogy az Európai Unió tagjaként a hazai agrárium részesévé válhatott a 
közös agrárpolitikának (KAP). Ennek keretében lehetőséghez jutott az ágazat, hogy revitalizálja 
önmagát, megteremtse és stabilizálja a modernizáció és a fenntartható működés alapjait. 
Ugyanakkor a KAP működtetése, a közös piacszabályozás és az integrált vidékfejlesztés 
intézkedéseinek átvétele jelentős feladat elé állította az érintetteket. A rendszer egyes részeinek 
adaptálása – piacszabályozás, támogatási intézkedések – önmagukban is nagy kihívást jelentenek, 
de ehhez párosul a csatlakozást megelőző időszakhoz képest jóval intenzívebb versenyközeggel 
történő szembesülés.  

Az Európai Unió történetében számos esetben bizonyítást nyert, hogy a bővítést követő időszak, a 
„post-accession period” számos tekintetben nehezebb, mint maga a csatlakozás tényleges folyamata. 
A Közösség történetének legnagyobb, legnépesebb és talán a legtöbb nehézséggel járó bővítése 
során is megfogalmazható ez a megállapítás. Különösen érvényes ez a mezőgazdaság területén. Az 
adaptáció eredményességére önmagában is jelentős hatással van, hogy az Európai Közösség közös 
politikái közül a KAP a legjelentősebb, a legköltségesebb, a legbonyolultabb szakpolitika. Így a 
nemzeti átvétel során nem csak a nemzeti kiépítés során generálódott nehézségekkel és 
problémákkal kellett megbirkózni, hanem a KAP dinamizmusa és képlékenysége miatt kialakuló 
olykor váratlan helyezettekkel is. A legfontosabb ezek közül a csatlakozási tárgyalásokon 
eredménynek minősülő, az előzetesen tervezettől jelentősen eltérő pénzügyi feltételrendszer 
elfogadása. Itt is kiemelkedő a beilleszkedés eredményességét nagymértékben meghatározó 
közvetlen támogatások összegének lépcsőzetes növekedése. 

Ezzel párhuzamosan szembesülni kell azzal is, hogy az európai integráció történetének egyik 
legfontosabb és mind a mai napig a legnagyobb fajsúlyú politikájának igazodnia kell az elmúlt 
időszakban egyre határozottabban megjelenő, sürgetően változást igénylő, belső (pl.: változó 
súlypontok, egyszerűsítési kívánalmak, költségvetési nyomás) és külső (pl.: WTO-követelmények, 
globalizációs kihívások) követelményekhez. A Közös Agrárpolitika 1958-ban megfogalmazott 
alapelvei az azóta eltelt időszakban nem, viszont a megvalósítási intézkedések többször is 
módosultak. A MacSharry reform által megkezdett és az Agenda 2000 valamint a 2003-as Fischler-i 
reformszakasz által folytatott változások eredményeként fokozatosan növelték a fenntartható, 
finanszírozható és a társadalmilag elfogadható agrárpolitika kialakításának mozgásterét. A reform 
kivitelezésében kiemelkedő szerepet játsz(ik)ott a közvetlen támogatások alkalmazása. Tovább 
növelte és növeli a hazai integráció labilitását, hogy gyakorlatilag a bővítéssel párhuzamosan tovább 
folytatódott a KAP egészét érintő reformok sorozata. Ennek eredményeként mozgó célponttá vált a 
középtávú KAP implementáció és kérdésessé a nemzeti implementáció eredményessége. 

A támogatások tekintetében is megjelenő sajátos kettősség markánssá válása a közös agrárpolitika 
területén tovább fokozza az ágazat hazai térvesztésnek és leépülésének veszélyét. Noha az új 
tagállamok teljes mértékben alkalmazhatják az agrárpolitikai intézkedéseket, az agrártámogatások 
összegének átmeneti időszak alatti, fokozatos bevezetése nyomatékosítja az agrárgazdaságban 
megbúvó feszültséget. Mely párosulva a hazai agrárgazdaság belső szerkezeti problémáival tovább 
élénkíti a versenyképességi lemaradást, fokozza a strukturális gyengeségeket, torzulásokat és erősíti 
a nemzetgazdasági pozícióvesztés egyre reálisabb szellemképét. Az adaptációs folyamatok 
kilengését, nehézségeit fokozzák a hazai (államháztartási reform, költségvetési kiigazítás) és a 
közösségi-nemzetközi (közös költségvetés, WTO tárgyalások) dimenzióiban bekövetkező 
események.  

A determinációk ellenére a KAP hazai implementációs sikerének kulcseleme a közösségi támogatási 
rendszer adaptációja. A támogatások, kiegészülve a piaci intézkedésekkel (pl. intervenció) 
együttesen hozzájárulhatnak ehhez, és egyúttal megteremthetik az ágazat stabilizálási, átformálási és 
fejlesztési alapját.  
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A hazai adaptáció társadalmi és gazdasági hatásainak értékelése során ezért kardinális a támogatási 
rendszer szerepe, ezen belül is a közvetlen támogatások adaptációs folyamatának jellemzése, 
hatásainak felderítése, a közeljövőben várható változások tendenciáinak felvázolása. Hangsúlyozza 
a dolgozat tudományos időszerűségét a közvetlen támogatások hazai rendszerének, a KAP legutolsó 
reformszakaszának tükrében történő, átalakítása. 

A támogatások adaptációs folyamata két fázisara bontható: az átvezető és a véglegesnek szánt fázis 
lényeges eltéréseket rejt magában. Az előbbi értékelése, hatásainak tudományos módszerekkel 
történő összegyűjtése és elemzése hozzájárul az újonnan bevezetendő rendszer értelmezéséhez, 
gyengeségeinek feltáráshoz és a hazai igényeknek megfelelő előnyök nyomatékosításához. A hazai 
szakirodalom több jeles képviselője is elemezte a magyar alkalmazkodási folyamat egyes 
szegmenseit és a közöttük fennálló kapcsolatot. Ennek ellenére mégis kísérletet teszek, hogy a 
közvetlen támogatások viszonylatában vizsgáljam az implementációs folyamatot, ennek révén 
igyekszem felderíteni és bemutatni az adaptáció során eddig kimutatható tudományos 
összefüggéseket, többféle kutatási módszer alapján rendszerezni és elemezni a bekövetkezett 
hatásokat, valamint felvázolni a várható tendenciákat. 

 

Célkitűzések 
A célkiűzések megfogalmazása során több tényező alapos vizsgálata szükséges. Főbb elemeit 
tekintve ezek az alábbiakban foglalhatók össze. 

1. A közvetlen támogatások hazai adaptációjának elemzése előtt feltétlenül szükséges a 
támogatási rendszer egyes elméleteit rendszerezni. 

a. Miként értelmezhetők és definiálhatók a közvetlen támogatások? Milyen elméleti 
közgazdásági alapfelvetéseket szükséges rögzíteni, amelyek meghatározzák és 
befolyásolják a nemzeti implementációk folyamatát. 

b. Miként fejlődött, módosult a közvetlen támogatások rendszere a KAP reform 
szakaszai során?  

c. Miként alakult ki az egységes gazdaságtámogatási rendszer és melyek a főbb 
sajátosságai? 

d. Milyen jövőbeli szcenáriók, változások vázolhatóak fel, különös tekintettel a 2007-es 
„Health Check” tervezet relációjában? 

2. Mindezek ismeretében reális lehetőség nyílik a hazai adaptációs folyamat bemutatására, 
elemzésére. Ezt több stációra szükséges bontani. 

a. A hazai alkalmazás feltételrendszerét jelentős mértékben befolyásolta a csatlakozási 
tárgyalások menete, ezért szükséges ezen folyamat jelentősebb elemeit bemutatni és 
értékelni. 

b. A tárgyalások eredményeinek tükrében lehetővé válik a KAP hazai átvételének, 
feltételeinek rendszerezése és számszerűsítése. 

c. Ezen belül szükséges a támogatási rendszer kritikus elemeit bemutatni, csatlakozás 
támogatási kondícióját ismertetni. 

3. Az adaptációs környezet számszerűsítése után lehetővé válik a különböző hatások és 
következmények sorba vétele és elemzése. A hatások rendszerezése mellett szükséges tágabb 
összefüggésben szükséges kezelni és elhelyezni az egyszerűsített támogatási rendszer hazai 
megjelenését. Ennek keretében az Európai Bizottság által rendszerezett kifizetési adatok 
felhasználásával célszerű összemérhetővé tenni a támogatási kifizetések különböző 
csoportjait és a közöttük fennálló összefüggéseket. Ezek felderítése révén tágabb 
összefüggésben, az EU-15 és az EU-10 viszonylatában is pozícionálhatóak az eredmények. 
(A vizsgálatok során az elérhető EUROSTAT adatbázisok miatt csak az EU-25 relációjában 
kerülnek rendszerezésre az összefüggések.) 
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Ennek keretében az alábbi elemek kiemelt vizsgálatára kerül sor: 

a. A kifizetési osztályok közötti megoszlás elemzése, értékelése. 
b. A hazai jogosultságok területi megoszlásával kapcsolatos összefüggések 

megállapítása. 
c. Az ágazatban bekövetkező folyamatok támogatásokkal kapcsolatos hatások és 

következmények ábrázolása. 

Az adaptáció vizsgálatának menetét vezérlő hipotézisként kijelenthető, hogy a közvetlen 
támogatások hazai átvétele következtében megnövekvő termelői jövedelmek, automatikusan 
nem növelik a beruházások volumenét, jelentős részük egyéb célokra kerül felhasználásra, 
elszivárog. 

4. Az átmenetinek szánt egyszerűsített rendszer felváltására tett törekvések és kötelezettségek 
ismeretében elengedhetetlen a támogatások adaptációjának második felvonásához tartozó 
egységes gazdaságtámogatási rendszer bevezetése körül megfogalmazható tények, tervek és 
törekvések megvilágítása, s ezek közgazdasági összefüggéseinek feltárása.  

A kérdéskörrel kapcsolatban megfogalmazható az a hipotézis, hogy az egységes támogatási 
rendszer átvétele mérsékelheti a mezőgazdaság jelenlegi feszültségeit és javíthatja az ágazat 
általános kondícióit, versenyképességét.  
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1 Irodalmi áttekintés, anyag és módszer 
Irodalmi áttekintés 
A témakifejtés tudományos megalapozottságát a hazai és nemzetközi szakirodalom által jegyzett 
források biztosították. Közülük a legjelentősebbek az alábbiakban összegezhetőek: 

– Az európai integráció alapvető kérdéseit és közgazdasági vonulatait tárgyalta többek 
között Balázs P., Palánkai T., A. El-Agraa, M. Artis, R. Baldwin és C Wyplosz, F. 
Nixson, J Pelkmans, valamint S. Senior Nello. 

– A Közös Agrárpolitika fejlődését, agrárpolitikai intézkedéseit, mélyebb összefüggéseit 
részletesen elemzi Halmai P., Popp J., Potori N., Udovecz, G., F. Fischler, I. Garzon és 
A. Swinbank.  

– A közvetlen támogatásokkal kapcsolatban olyan nemzetközi fő művek kerültek 
feldolgozásra melyek szerzői között találhatóak M. E. Burfisher, C. Cahill, J. Dewbre, D. 
A. Hennessy, A. Swinbank, Tranter R., M.Wille. Itt kell megemlíteni, hogy a német 
implementáció bemutatása során nagymértékben támaszkodtam Bahrs, E, Banse, M., W. 
Henrichsmeyer, W. Kleinhanss, H. P. Witzke és H von Witzke tanulmányira. 

– A közvetlen támogatások hazai implementációs és közgazdasági kérdéseit Halmai P., 
Popp J., Potori N., Udovecz, G., több tekintetben is részletesen tárgyalták. A téma 
jelentőségét tekintve Mikó Z., Nyújtó F., Szentirmay Z. és Vajda L. által jegyzet egyes 
források is feldolgozásra kerültek. 

A téma különféle szegmenseihez kapcsolódó alapvető szakirodalmi források mellett nagy 
jelentőségű információforrásnak tekintettem a kérdéskörrel foglalkozó folyóiratokat. A 
legfontosabbak ezek közül az Agra Eurpe, Agra Focus, Agrarwirtschaft, The Estey Centre Journal 
of International Law and Trade Policy, Európai Tükör, Fejlesztés és Finanszírozás, Gazdálkodás, 
Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Statisztikai Szemle.  

A fentieken kívűl elsődleges információval szolgáltak az alábbi bázisok: 

– Szakmai elemző és háttér dokumentumok – az EU Bizottság, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), egyes szakminisztériumok pl. – 
Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA, Egyesült Királyság; 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – BMELV, 
Németország; Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – FVM, Magyarország. 

– Tárgyilagos elemzések elkésztéshez komoly segítséget nyújtottak különböző 
kutatóintézetek például a Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft – FAL; Institut 
National de la Recheche Agronomique – INRA; Agrárgazdasági Kutató és Informatikai 
Intézet – AKII, illetve egyes kutatási programok(pl. GENEDEC) eredményei. 

– A támogatások működtetése és adaptálása közösségi és hazai jogszabályok keretei között 
történik. Ezért megkerülhetetlen a legfontosabb jogi források ismerete és strukturált 
használata. Így a közösségi jogszabályok mellett a hazai adaptációt meghatározó törvényi 
és rendeleti szintű szabályozási egységek rendszerzése is alapvető fontosságú.  

– Az állandóan változó történések, tényezők és hatások elemzéséhez és alaposabb 
megértéséhez szükséges az írásbeli források folyamatos kiegészítése. Ebből a célból 
elengedhetetlen a szakemberekkel, intézmények tisztviselőivel, kutatókkal történő 
személyes tanácskozás, szóbeli konzultáció.  

– Nagymértékben megkönnyítették ezt a különböző szakmai konferenciákon, tudományos 
rendezvényeken történő részvétel útján megszerezhető információk.  
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Ezek alapján törekedtem, a kutatási téma szempontjából kiemelkedő eredményeket összegző 
szakértők munkáira, dokumentációkra, releváns jogi és egyéb forrásokra támaszkodni. A teljes körű 
felsorolást az irodalomjegyzék tartalmazza.  

Módszer 
A Közös Agrárpolitika és ezen belül is a közvetlen támogatások nemzeti szinten kifejtett hatásainak 
rendszerezése alkalmazott közgazdaságtani kutatást igényel. Ennek megvalósítása során az alábbi 
módszereket használtam: 

Szakirodalmi elemzés, összehasonlítás 
Kutatásaim alapját képezték a hazai és nemzetközi szakirodalom jeles és jegyzett szakértői által írott 
és szerkesztett szakkönyvek, monográfiák és tanulmányok, melyek széleskörű és átfogó szemléletet 
biztosítottak. Ennek révén jelentős és széleskörű összehasonlítási alapra támaszkodhattam, ami 
lehetővé tette az adaptációhoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó folyamatok alaposabb 
megismerését. 

Dokumentum analízis 
A téma sajátosságait és az azzal kapcsolatban felmerült problémák újszerűségét tekintve fontosnak 
tartottam a különböző, elsődleges hivatalos dokumentumok és az azokat másodlagosan feldolgozó 
források elemzését és értékelést. Ebben a tekintetben alapvető jelentőséggel bírtak a kapcsolódó 
dokumentumok, hatástanulmányok, törvények, rendeletek, az Európai Közösség különböző 
intézményei által kibocsátott hivatalos kommünikék és nem hivatalos állásfoglalások. 

Esettanulmány 
A hazai támogatási rendszer átalakítását és működtetését is elősegítő esettanulmány keretében 
Németország által alkalmazott támogatási rendszer bemutatásra és elemzésére került sor. A 
bemutatott példa révén konkrét, jelentős problémák és folyamatok rendszerezése következtében, 
értelmezhetőbb és egyértelműbb megvilágításba kerül a hazai implementáció folyamata 

Komparatív elemzések 
Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a hazai implementáció és a támogatási rendszer működésének 
tényezőit komparatív elemzés keretében összehasonlításnak vessem alá. Ennek keretében a 
rendelkezésre álló adatok alapján az EU tagállamaira és a hazai viszonyokra jellemező tények 
megállapítására és összegzésére kerül sor.  

Kvantitatív és statisztikai módszerek 
A támogatásokkal kapcsolatban hazai és több ország relációjában felmerülő összefüggések 
megfogalmazásához szükséges mennyiségi elemzések összehasonlítások elvégzésére került sor. 
Statisztikai módszerekkel, különösen korrelációs- és regressziósvizsgálatokkal, a támogatások 
hatásaira vonatkozó összefüggéseket számszerűsítem. 

SWOT-analízis 
A SWOT analízis lehetőséget teremt arra, hogy a közvetlen támogatások rendszerének átformálása 
során felmerülő kétségek plasztikusan megfogalmazhatók legyenek. Ennek keretében lehetővé válik, 
hogy az egységes gazdaságtámogatás hazai bevezetésével kapcsolatban – a hivatalos álláspont 
függvényében – kétségeket és kételyeket összegezzek, állapítsak meg.  

Interjú, személyes konzultáció 
A következtetések, megállapítások megalapozottsága érdekében törekedetem arra, hogy lehetőség 
szerint, hazai és nemzetközi, a tudományban, a közigazgatásban és általában az agrárpolitika 
megformázásában résztvevő szakemberek, szakértők véleményét minél szélesebb körben 
megismerjem. Több olyan összefüggést, működési sajátosságot, álláspontot és várható hatást 
fogalmazhattam meg, amely a szerkezeti sajátosságok és az újszerűség miatt írott formában, 
tudományos publikációban még nem jelent meg.  
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2 A mezőgazdasági támogatások, mint agrárpolitikai eszközök 
jellemzése 

2.1 Agrárpolitikai cél-eszköz konfliktusok 
A kormányok többsége alapvetően azért avatkozik be a gazdasági folyamatokba és ezen belül is a 
mezőgazdaság működésébe, hogy széles körben valósítson meg különféle gazdasági és szociális 
célokat. Az agrárpolitikák általános célkitűzései keretében külön prioritásként fogalmazódik meg az 
a szándék, hogy garantálják és lehetőség szerint növeljék a termelők jövedelemszintjét, fejlesszék a 
vidéki térségeket, támogassák és fokozzák a társadalmi elvárásoknak való megfelelést, a közjavak 
előállítását (pl. tájkép és élőhely megőrzés)stb. Az agrárpolitika területén fellépő célok és az azokra 
adott válaszok közötti alapvető összefüggésekről lásd bővebben HENRICHSMEYER, ET AL., 
1991.  

Az agrárpolitika megvalósítás során alkalmazott célok és eszközök kiválasztása közben két fő 
alapelv figyelembe vétele elengedhetetlen. A racionális agrárpolitika kialakítása során azokat az 
intézkedéseket, illetve azok olyan kombinációját kell alkalmazni, amelynek eredményeként az 
agrár- és gazdaságpolitikai célokat az elérhető legjobb módon lehetséges megvalósítani. A másik fő 
alapelv, hogy a kialakítás során, hosszabbtávú célok és az intézkedések hatékonysága érdekében, 
egyértelmű következetes és visszavonhatatlan célkitűzéseket szükséges megfogalmazni. [WILLE, 
1976] 
Az agrárpolitikai intézkedések megválasztása során figyelmet kell szentelni a mezőgazdasági 
termelés jellegéből fakadó szerkezeti sajátosságoknak és nehézségeknek is. Gondolok itt többek 
között a mezőgazdasági termékek alacsony ár- és jövedelem rugalmasságára, a mezőgazdasági 
termékek keresletének – Európára jellemző népességbeli stagnálási folyamatok miatti – szerény 
ütemű növekedésére. (Bár napjainak eseményei – lásd pl. bioüzemanyagok, úgy tűnik, megcáfolják 
a klasszikus alapelveket. Noha kétséges, hogy hosszabbtávú és radikális trendfordulóról van-e szó 
vagy egyszeri konjunkturális kilengésről.) A technikai modernizáció által megvalósuló 
termelésnövekedés agrárpolitikai eszközökkel felerősített hatása jelentős és egyes esetekben 
kezelhetetlen kibocsátás növekedést eredményez. Az elaprózódott üzemi struktúra és a viszonylag 
alacsony fokú termelési tényezőkre vonatkozó mobilitás eredményeként, még az agrárpolitikai 
intézkedések végrehajtása közepette is, nehezen valósítható meg a hazai és nemzetközi piaci 
igények, elvárások nyomon követése és az ezeknek való megfelelés.  
Az agrárgazdaság egészében megjelenő konfliktusok, sajátosságok kezelése érdekében 
nélkülözhetetlen az állami szerepvállalás. Ezzel együtt a társadalmi és politikai igények, illetve 
elvárások érdekében is igyekeznek a fejlett piacgazdasággal rendelkező államok jelentős szerepet 
vállalni az ágazatot alakító folyamatokban. Ám a megvalósítás során konfliktust okoz, hogy a fejlett 
országokban szerény az agrárszektor részesedése, alacsony a foglalkoztatottság, és az Engel törvény 
alapján a háztartások kiadásaiban alacsony az élelmiszerek aránya, ugyanakkor az agrárium 
fejlesztésére, fenntartására tett erőfeszítések összessége jóval jelentősebb, mint az gazdaságilag 
igazolható lenne. [FERTŐ, 1998b]  
További konfliktusként jelenik meg, hogy ugyan elméletileg egy zárt kompetitív gazdaságban, - 
ahol nincsenek externáliák, nincs kockázat és bizonytalanság-, a mezőgazdasági szereplők számára 
kedvező jövedelem újraelosztó hatást kifejtő kormányzati eszközök csökkentik az adott nemzeti 
jólétet. A gyakorlatban megnyilvánuló nyitott gazdasági folyamatok, kockázatok, illetve externáliák 
megléte viszont alátámasztja egyes optimálisnak számító kormányzati beavatkozások 
működtetésének szükségességét. Ezáltal jelentős eredmények (pl. környezetvédelmi, kutatás-
fejlesztés) realizálhatóak a társadalom egészére nézve. A gyakorlati ismeretek alapján 
megállapítható, hogy a társadalmi jólét maximalizálására tett intézkedések megvalósítása több 
esetben is utópisztikus. A beavatkozások hátterében érdekcsoportok aktivitása, politikai 
hatásvadászat vagy látszattörekvések szerepelnek. Ezen esetek mindegyikében a jótékony szándékú 
állami intézkedések ellenére jelentős mértékű lehet a társadalom holt-teher vesztesége. 
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A meglévő paradoxonok mellett a nemzetgazdasági, ágazati, termelői szinten fellépő eredmények 
miatt alapvetően továbbra is szükséges a kormányzati szintű beavatkozás az agrárpolitikai 
folyamatokba. Ezzel együtt a legtöbb esetben argumentálható is a kitűzött célok összessége. 
Összhangban az alapvető közgazdasági elméletekkel az agrárpolitikai célok megvalósítása 
érdekében foganatosított kormányzati beavatkozások MUSGRAVE ET AL., 1990 valamint 
STREIT, 1991 alapján két fő kategóriába csoportosíthatóak:  
Az első csoportba a piaci feszültségek kezelése tartozik. (Ide sorolható a társadalmi 
felelősségvállalás, illetve azon társadalmilag elvárt eredmények, melyeket a piac nem állít elő.) A 
piaci feszültségek a magas tranzakciós költségek, az információs egyenlőtlenségek, a rendezetlen 
tulajdonviszonyok és a hiányzó, vagy tökéletlen piaci folyamatok eredményeként alakulnak ki. 
Megemlíthetők például a közjavak, a pozitív és negatív externáliák, (a növekvő skálahozadék 
eredményeképp megjelenő) monopolisztikus tevékenységek, valamint a kockázati és 
bizonytalansági tényezők kombinálása az előzetesen nem ismert, váratlan költségekkel. Ezért a piaci 
zavarok esetében megvalósuló kormányzati beavatkozás alapvetően a gazdasági 
hatékonyságnövelés érdekében valósul meg.  
A másik csoporthoz – a termelők jövedelmi helyzetét érintő – méltányossági vagy elosztási 
kérdések tartoznak. A szabad piaci folyamatok „unfair” jövedelemelosztást eredményezhetnek, ezért 
a kormányzatok igyekeznek ezt megváltoztatni, azelőtt, hogy kialakulna a szabad piaci egyensúly. 
Ettől fogva a kormányok beavatkoznak a társadalmi csoportok közötti jövedelemelosztásba, és 
általánosságban megfogalmazható, hogy a méltányossági érdekek felülkerekednek a gazdasági 
szempontokon. (FELLMANN, 2004; MUSGRAVE ET AL 1990 és STREIT 1991 alapján) Lásd 
2.1. ábra:  

2.1. ábra Beavatkozás a mezőgazdaságba 

AZ AGRÁRPOLITIKAI BEAVATKOZÁS OKA A MEZŐGAZDASÁGBAN 

1. Piaci feszültségek 
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Forrás: (Fellmann, 2004) 

Az agrárpolitikai intézkedéseken belül a jövedelemhelyzet javításának egyik formája az egyensúlyi 
keresleti-kínálati viszonyok által kínált árak és jövedelmek kompenzálása, kiegészítése. Mindezt 
alapvetően két különböző módon lehet megvalósítani: Egyrészt magas belső vámokkal és/vagy 
nagyvonalú exporttámogatásokkal emelhető a belső piac árszintje, ezáltal a piaci fogyasztók fizetik 
meg a termelők magasabb jövedelmét. A másik lehetőség, hogy a beavatkozásoktól mentes belső 
piac által a termelők részére jutatott jövedelmet közvetlenül költségvetési forrásokból egészítik ki. 
A kormányok többsége igyekszik megvalósítani és megőrizni piaci feszültséget és a hátrányos 
jövedelemhelyzetet teremtő folyamatokat kezelő intézkedéseket, melyek keretében alapvetően input 
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és output támogatásokat alkalmaznak. Azaz olyan intézkedéseket melyek ugyan ösztönzőleg hatnak 
a termelésre, eközben azonban jelentősen torzítják a kereskedelmi folyamatokat. [OECD, 2004, 
2007] Folyamatosan vita tárgyát képezi, hogy az agárpolitikai célok megvalósítására kialakított 
eszközök gazdaságilag hatékonyak-e és egyúttal a következményeket tekintve egyáltalán nem vagy 
csak minimális mértékben kereskedelemtorzító hatásúak-e. Legtöbb esetben a szakpolitikai viták 
kereszttüzében a közvetlen támogatások találhatóak.  
Az OECD 1999-óta próbálja megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek a különböző 
mezőgazdasági támogatások hatásmechanizmusával, a termelésre kifejtett következményekkel 
foglakoznak, és amelyek választ adhatnak arra, miként lehet felismerni azon hatásokat, amelyek 
hozzájárulnak a kevésbé torzító, a piaci igényeknek jobban megfelelő támogatási mechanizmus 
kidolgozásához. A támogatások széles köre, több csatornán mérhető hatással jár: ezek a piaci, 
kockázati és beruházási hatások. Piaci hatásokról akkor beszélünk, ha a támogatások 
eredményeként változnak a mezőgazdasági input és output árak, melyekre természetesen a termelők 
reagálnak. Ugyancsak hatással van a termelők helyzetére, pontosabban azok kockázatvállalására a 
támogatási politika, mivel az csökkenti a jövedelemszerzési forrásaik változatosságát és/vagy növeli 
az elérhető jövedelmük összegét. Ez tartozik a második, a kockázati hatások csoportjába. Lásd 2.2 
ábra 

2.2. ábra A mezőgazdasági támogatások termelésre gyakorolt hatásainak útja 

Piaci hatások Kockázati hatások Dinamikus hatások 

Relatív árak Beruházás Jólét Biztosítás

 
Termelés 

Várakozások

Kényszer és lehetőség 

Mezőgazdasági támogatáspolitika 

 
Forrás: (OECD, 2006b) 

A harmadik terület a dinamikus hatásokat foglalja magába. Megváltozott időtényezők mellett 
módosulnak a termelők beruházási döntései és az elkövetkezendő agrárpolitikai intézkedésekkel 
kapcsolatban megfogalmazott várakozásaik. Ezen hatások párhuzamosan, az egymás által generált 
következményeket erősítve jelenhetnek meg, ezáltal befolyásolva, hatva a választás feltételeire és a 
mennyiségi kényszerekre, amelyek a támogatások igénybevételéhez kapcsolódnak. (OECD, 2006b) 
A kormányoknak tehát a különféle gazdasági és szociális célkitűzéseik megvalósítása érdekében 
meg kell határozniuk, hogy a lehetőségek és ezek kombinációi milyen mértékű hatékonysággal 
járnak, milyen hatásfokkal tudják növelni a termelők jövedelmét? Ideális esetben minden egyes 
extra, a fogyasztók által a magasabb árak mellett kiadott pénzegység közvetlenül a 
kedvezményezett, tehát a termelő jövedelemét növelné. (DEWBRE ET AL, 2001) A valóságban 
azonban, számos tényező csökkenti ennek az elérését: pl. a különféle tevékenységek adminisztrációs 
terhei, tranzakciós költségei vagy olyan eljárások amelyek központilag meghatározott elvek, 
végrehajtás mentén torzítják az egyensúlyi árakat, gazdaságtalan erőforrás felhasználás mellett. Ide 
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tartozik többek között a potyautas elv is, amely alapján azok a termelők is részesülnek a 
támogatások jótékony hatásaiból, akik egyáltalán nem, vagy igen csekély hatékonysággal termelnek.  
A fenntartható agrárpolitikai célok megvalósítása és kivitelezése során célszerű a közvetlen 
jövedelem támogatások rendszerét alkalmazni. Ezáltal javítható az ágazati transzferek 
hatékonysága, miközben kedvező piaci folyamatok is realizálhatóak. Többek között végrehajtható 
az ár- és jövedelempolitika szétválasztása. Ez utóbbi különösen lényegessé vált az Európai Unió 
Közös Agrárpolitikájának későbbiekben bemutatott reform szakaszaiban, s a megvalósítás során 
mind inkább előtérbe kerültek a közvetlen támogatások. Azonban ezek alaposabb értelmezéséhez 
különféle csoportosításra van szükség. 

2.2 Agrártámogatások csoportosítási lehetőségei 
Az agrárpolitikai támogatások alatt olyan transzfereket értünk, melyek révén a termelők, és közvetve 
vagy közvetlenül a mezőgazdasági szektor egyéb szereplői is a költségvetés terhére a különféle 
agrárpolitikai intézkedéseinek eredményeként részesülnek jövedelemnövelésben vagy 
költségcsökkentésben. Ennek keretében a termelő vagy feldolgozó szervezetek vagy valamilyen 
konkrét ellenszolgáltatásért vagy valamilyen kompenzációs folyamat részeként jutnak 
támogatáshoz.  

A mezőgazdasági támogatások csoportosítása több szempont alapján is megvalósítható. 

A termeléssel kapocsaltban jogosultság alapján megkülönböztetünk  
– alapanyag termelést illetve  
– feldolgozást ösztönző támogatást.  

A termelési tényezők és a termelés egyes szegmensére ható tényezők alapján:  
– termelési inputok ártámogatása; (fix vagy majdnem fix) 
– output támogatás: kül- és belpiaci értékesítési támogatás; 
– termelői jövedelemtámogatás; 
– beruházási, szerkezetátalakítási támogatás; 

A támogatások termeléstől függő viszonya alapján  
– termeléshez kapcsolódó:  

o egy termékez, 
o egy egész termék csoporthoz, illetve  
o valamennyi termékre kiterjedő támogatási transzfer valamint 

– termeléstől független.  

A termeléshez kötődően a jogosultság viszonyítási ideje alapján megkülönböztethető  
– jelenlegi vagy 
– múltbeli referenciaértéken alapuló jogcím.  

A termelésre kifejtett hatás alapján: 
– közvetett, 
– közvetlen. 

A viszonyítási bázis alapján lehet: 
– állatlétszámhoz, 
– területnagysághoz,  
– termelési egységhez, vagy 
– a termelő személyéhez kapcsolódó. 

Technikai értelemben a támogatások lebonyolítását illetően megkülönböztethető 
– a kifizetés technikai lebonyolítása  

o közvetlenül a költségvetésből vagy 
o közvetítő szervezet közbeiktatásával történik; 

– a pénzáramlást tekintve  
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o konkrétan megjelenik a támogatási összeg a címzettnél vagy 
o közvetett úton csak annak hatási érezhetőek; 

– a funkcionális szempontokat figyelembe véve 
o a célok tekintetében csak szűk körűen pozícionált, vagy 
o áttételes, közvetett társadalmi és gazdasági hatásokat, eredményeket megcélozva, 

szélesebb területre pozícionált. 

A fenti csoportosítási lehetőségek több esetben is átfedik és kiegészítik egymás, így bizonyos 
szempontok önállóan nem jelennek meg. 
A köznapi szóhasználatban több kifejezés is használatos, gyakran egymás szinonimájaként  ezen 
jövedelemtranszferek kifejezésére. Magyar nyelven ezek leginkább: a támogatás esetleg 
jövedelemtranszfer formájában jelennek meg, de nemzetközi kifejezések tükörfordítása nyomán 
elvétve a segítség és a segély szavak is előfordulnak. (A főbb európai nyelveken az alábbiak szerint 
fejezhetőek ki. Angolul: support, subsidy, assistance, payment and aid, németül: die Subvention, 
die Unterstützung, die Intervention und die Beihilfe valamint franciául: subvention, subside, 
interventions et aide.) Alapvetően valamennyi kifejezi a tartalom lényegét, de minden egyes 
megjelenési forma sajátos, a szövegkörnyezet által is meghatározott és befolyásolt többletjelentéssel 
bír. Általában, a nemzetközi terminológia alapján is, a semleges „támogatás” szakkifejezés 
használatos az agrárpolitikai intézkedések pénzügyi transzfereinek megnevezésére.  
A téma jelentősége, illetve a KAP reformok során betöltött szerepe miatt a továbbiakban a 
különféle támogatások közül, a közvetlen jövedelemtámogatások sajátosságait vizsgálom.  

2.3 Közvetlen jövedelemtámogatások  
A fenti fogalmi kifejtést kiegészítendő szükséges megjegyezni, hogy az EU Közös 
Agrárpolitikájának támogatási formái közül a közvetlen támogatás vagy más néven közvetlen 
kifizetés szakkifejezés a Közösség hivatalos nyelvein is eltér a fent felsorolt terminusoktól (direct 
payment, die Direktzahlung, paiement direct). 
A transzferpolitika keretében a jövedelempolitikai célok dominálnak. Az esetben, ha ezek a 
jövedelemtámogatások kerülő nélkül, közvetlenül a címzetthez jutnak, akkor beszélünk közvetlen 
jövedelemtámogatásról.  
WILLE (1976)1 megfogalmazása alapján a közvetlen jövedelemtámogatások sorába olyan 
kifizetések tartoznak, melyek állami intézmények közvetítésével a költségvetésből származnak és 
jutnak a termelőkhöz, és azok a címzettek jelenlegi jövedelmét képesek növelni. Egyidejűleg viszont 
törekednek fenntartani az agrárpiacokon megjelenő keresleti és kínálati folyamatok eredőjeként 
megjelenő egyensúlyi helyzetet. Azok az intézkedések nem tartoznak ebbe az intézkedéscsoportba, 
amelyek ugyan költségvetési forrásokból fejlesztik az ágazat egészét (pl. kutatások), vagy csak 
egyes termelőket, és potenciálisan növelik a jövőbeli jövedelmüket, de ezzel egyidejűleg nem 
változtatják meg a termelők jelenlegi jövedelemhelyzetét. Ide sorolhatóak azon intézkedések, 
amelyek a termelés különféle volumenéhez kapcsolhatóak, vagy intézkedések, amelyek a különleges 
körülmények között gazdálkodókra, különleges tevékenységet folytatókra, illetve a sajátos módon, 
nem agrárterméket előállítókra vonatkoznak. Így a közvetlen jövedelemtámogatások az alábbiak 
szerint is csoportosíthatók: 

– A közvetlen pénzügyi transzferek kompenzációs célt szolgálnak, ennek keretében a 
jövedelemcsökkenést mérsékelhetik. Például, amikor a termelőt egy hirtelen végrehajtott 
agrárpolitikai intézkedés miatt elszenvedett veszteségért kárpótolják. 

– Emellett a közvetlen támogatások szociálpolitikai célokat is szolgálhatnak. Ennek 
keretében minimális jövedelem szintet biztosítanak, mely igénybevételének feltétele a 
mezőgazdasági termelés. 

                                                 
1 1976-ban, amikor Martin Wille megírta doktori értekezését a göttingeni egyetemen még nem voltak ismertek mai 
formájukban a KAP keretében alkalmazott közvetlen támogatások. Elméleti munkássága és szintetizáló képessége 
révén kifejtett teljesítménye a német szakirodalomban alapműnek tekinthető. 
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KUHLMANN, 1997 nyomán KOVÁCS, 2006 által definíciószerűen megfogalmazott tétele alapján 
a közvetlen támogatások alatt olyan, a mezőgazdasági vállalkozásoknak juttatott és közpénzből 
finanszírozott kifizetéseket értünk, amelyeket – bizonyos feltételek mellett – a piaci folyamatok 
kiiktatásával folyósítanak azzal a céllal, hogy a vállalkozás rendelkezésére álló jövedelmét 
közvetlenül növeljék.  
Mivel az aktuális termeléstől, illetve input felhasználástól való függetlenség megteremtése nehéz 
feladat, több esetben is kérdéses, hogy tényleg közvetlen támogatásról beszélhetünk-e. Minden 
esetre a közvetlen támogatások körül megfogalmazódott elvárások alapján kijelenthető, hogy annak 
ellenére, ha szűk értelemben nem is felelnek meg a függetlenségi kritériumoknak, közvetlennek 
tekinthetőek, ha a legfontosabb jövedelempolitikai célokat megvalósítják és csupán minimális a 
termelésre kifejtet hatásuk.  
Azon transzferek melyek egyáltalán nem hatnak termelésre vagy az inputok felhasználására, nem 
befolyásolják az allokációs döntéseket. Ezeket termeléstől független közvetlen 
jövedelemtámogatásnak nevezzük. Ezt a 2.3. ábra szemlélteti, melynek bal oldalán látható a bevétel 
és a költség alakulása által meghatározott optimális kínálat és melynek, jobb oldalán látható az ezt 
kiegészítő határköltség függvény. Az ábrán szaggatott vonallal, a p2 árhoz kapcsolódóan látható, 
milyen hatást fejtene ki, ha a közvetlen támogatásokkal azonos hatású termelési támogatást 
alkalmaznánk. 
Alaphelyzetben a kibocsátás optimuma Q1 mennyiségnél van, ott ahol a R1 bevételi egyenes 
párhuzamosan eltolva érinti a C költséggörbét. A kettejük közötti távolság, a legnagyobb mértékű 
π1, nyereséget eredményezi. Amennyiben a termék ára az ártámogatással kiegészítve p1-ről p2-re 
nő, akkor az R2 bevételi egyenes meredekebbé válik és az új optimum egy, az előzőnél nagyobb Q2 
mennyiségnél alakul ki. Ezzel együtt a nyereség is R2-re nő. 
2.3. ábra A közvetlen jövedelemtámogatások és termelési támogatások hatása a kínálati döntésekre. 

 
Forrás: Henrichsmeyer, et al., 1994. 
 
A klasszikus ártámogatás helyett közvetlen támogatás is alkalmazható, amely a termékkibocsátástól 
függetlenül KT összeget tesz ki. Ez az összeg az R1 bevételi egyenest KT értékkel párhuzamossal 
eltolja (RKT = árbevétel + közvetlen támogatás). A közvetlen támogatás jelentősen megnöveli a 
nyereséget, π2 szintre. Ezzel együtt a bevétel meredeksége nem változik meg, azaz optimális 
termékmennyiség változatlanul Q1 marad. Így igazolható, hogy a leválasztott közvetlen 
támogatások ugyanazt az egyensúlyi kínálati és keresleti mennyiséget eredményezik, mint amilyen 
az intézkedés nélkül kialakult volna. Tehát nem befolyásolja a termelők döntéseit, és lehetővé teszi 
a piaci ár szabad alakulását. 
A közvetlen jövedelemtámogatások, az agrárpolitika fejlődésével együtt, jelentős átalakuláson 
mentek keresztül. Ennek révén kezdetekben a redisztribúciós politika keretében az üzemi 
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eredményekre és a keresleti–kínálati folyamatokra ható jogcímek mellett önállóan jelentek meg. Az 
prioritásokat és a célokat érintő átértelmezés keretében a korábban önálló tisztán 
jövedelempolitikai cél, egyre inkább kibővült. Így a ma alkalmazott közvetlen 
jövedelemtámogatások – megfelelvén a társadalom és az adófizetők általános elvárásainak – 
komplex feladatokat (pl. környezetvédelmi) teljesítenek. A közvetlen támogatások kezdeti 
alkalmazása során, még jelentős termelésbefolyásoló hatással rendelkeztek. A napjainkban 
megfogalmazódó igények alapján viszont egyre inkább szükség van a termeléstől szétválasztott 
támogatások alkalmazására és a korábban másodlagos haszonként számon tartott hatások 
elsőbbségének megteremtésére.  

2.3.1 Szétválasztás a közvetlen támogatások esetén 
A „szétválasztás” (decoupling) szakkifejezését széles körben használták az elmúlt évtizedben a 
szakirodalomban és az agrárpolitika berkein belül egyaránt. Az elv első európai és amerikai 
megjelenése az 50-es évek idejére tehető. (Az 1950-es évek óta tartó fejlődéséről lásd pl. BAFFES, 
2004 és BAFFES ET AL, 2005) Napjainkban olyan intézkedésekre vonatkozik a szétválasztás, 
melyek függetlenek a relatív mezőgazdasági termékektől vagy az előállításukhoz felhasznált 
inputoktól. Az agrárpolitika alakítóinak és az agrárkereskedelmi tárgyalásokat folytatók körében az 
intézkedések hatásaira vagy megjelenési formájára vonatkozik. Jóval pontosabb az a megközelítés, 
hogy egy agrárpolitikai intézkedés akkor szétválasztott, ha egyáltalán nincs vagy csak nagyon 
csekély a hatása a termelésre és a kereskedelemre [OECD, 2001]. Az agrárpolitikai intézkedések 
megfogalmazói számára a „szétválasztás” fogalma, olyan politikák esetében hangzik el, amelyek 
minimális torzító hatással rendelkeznek, így biztosítva kiinduló pontot a tárgyalások során.  
Mást jelent a közgazdászoknak, az agrárpolitika formálóinak és a kereskedelmi tárgyalások 
résztvevőinek. Néhányan úgy tekintenek arra, mint egy átmenet folyamatra, mely megvalósítja a 
teljesen liberalizált agrárpiacot. Mások csak egy másféle támogatási programot látnak benne, mely 
kevésbé termelés- és kereskedelemtorzító hatású. Vannak olyanok, akik szélesebb értelemben 
alkalmazzák olyan programokra, melyek révén például környezetvédelmi intézkedések 
valósíthatóak meg. Míg egyesek csupán jelzői mikéntjét használják olyan programoknál, melyek a 
termelők részére valamiféle jövedelemtranszfert biztosítanak. Néha a szétválasztást a hosszú távú 
politikai érdekek hatásaival határozzák meg, ami olyan tényezők révén hat az outputokra, mint a 
bizonytalanság, a beruházás vagy a várakozások.  
A szétválasztás folyamatának következtében leegyszerűsítve az eddigi, aktuális termeléstől függővé 
tett támogatásokat (így torzítva a kereskedelmet) olyan támogatásokká alakítják át, amelyek nem 
függnek a termelés volumenétől. Azaz a szétválasztás megszünteti a kapcsolatot a termelő 
tevékenysége és támogatási jogosultsága között. [ELEKES ET AL 2005] Ez a definíció, noha 
meghatározza, hogy termelés szintjétől függetleníteni kell a támogatásokat, azt már nem 
specifikálja, hogy miként kellene ezt megvalósítani. Más oldalról fontos kihangsúlyozni, hogy csak 
azért, mert a szétválasztott támogatások nincsenek hatással a termelési döntésekre, nem 
szükségszerű, hogy egyik szétválasztott támogatás sem hat a termelési döntésekre.2 Ez a feltétel 
bonyolítja a definiálás folyamatát, tekintettel magára a fogalomra, valamint a folyamat 
közgazdasági vonulataira.  
A szétválasztás fogalom köre tehát annak ellenére, hogy eltérő gazdasági környezetben jelent meg, 
az elméleti megjelenéséhez képest a gyakorlatban későn került alkalmazásra. Részint ennek 
köszönhető, hogy a szakirodalomi megközelítések alapján eltérő értelmezés figyelhető meg. Egyes 
esetekben a szétválasztás definíciója a kifizetés feltételén alapul (ex ante vagy politikafüggő 
megközelítés). Viszont más esetekben a meghatározás a kifizetés hatásából indul ki (ex post 
megközelítés, mely a kutatók számára nagyobb kihívás). 
 

                                                 
2 Ezzel párhuzamosan szükséges megemlíteni, hogy a termelést, olykor igen hosszú időtáv alatt befolyásoló 
támogatások a beruházások és egyéb folyamatok formájában jelentős tovább húzódó hatást eredményezhetnek.  
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A két megközelítést eltérése: 
… kifizetés feltételén alapul (ex ante) … kifizetés hatása (ex post) 

      „Megalapozottan azokat a támogatásokat 
lehet a termelői döntésektől elválasztottnak 
tekinteni, melyek nem függnek az aktuális 
áraktól, tényező használattól vagy 
termeléstől”(BURFISHER, HOPKINS, 2003)

       „Egy szakpolitika akkor teljesen 
szétválasztott, ha az nem befolyásolja a 
támogatásban résztvevő termelő döntéseit és 
ha lehetővé teszi a szabadpiaci áralakulást” 
(OECD, 2000, CAHILL, 1997)  

Forrás: Swinbank et al. 2005 

Az egyre inkább előtérbe kerülő szétválasztás tehát arra törekszik, hogy a termelőknek jutatott 
jövedelemtranszferek útját megváltoztassa. Így az ár- és jövedelempolitika szétválasztása révén a 
termelők közvetlen támogatásokban részesülnek. Ezáltal a fent említett pozitív eredményeken túl 
további kedvező hatásokat lehet kimutatni (pl. a belső árak közelítése a világpiaci szinthez).   
A szétválasztás különféle megközelítései alapján alkalmazott intézkedések jellege és felépítése 
szerint rendszerezhetőek a szétválasztás kritériumai. A megvalósítás során az azonos intézkedések, 
eltérő körülmények között, különféle hatást eredményezhetnek Az adott intézkedés termelésre és 
kereskedelemre gyakorolt hatása meghatározó jelentőségű. A szétválasztott szerkezet keretében 
sajátos feltételeket kel teljesítenie pl. a támogatást kormányzati forrásokból kell finanszírozni vagy 
nem lehet ártámogató hatása. [ELEKES ET AL 2005] De a szétválasztott szerkezet vizsgálatán túl 
nélkülözhetetlen a különböző agrárpolitikai intézkedéseket a szétválasztott hatás tekintetében 
vizsgálni. Az OECD 2001-ben készített jelentésében az intézkedés hatása alapján határozza meg a 
szétválasztást és így szigorúbb fogalmi kereteket rögzít a teljes, illetve a hatékony teljes 
szétválasztás formájában.  
A CAHILL által 1997-ben publikált tanulmány elemzi a két hatásformát. Eszerint a teljesen 
szétválasztott agrárpolitikai intézkedés nem befolyásolja a termelő termelési döntéseit. A piaci 
sokkokra adott reakciókat sem és lehetővé teszi az árak szabad piaci mozgását, az összes termelő 
tekintetében, függetlenül, hogy az részesül a jövedelemtámogatásban, vagy nem. A teljes 
szétválasztás a kiegyenlítés folyamatára összpontosít, nem kizárólag az egyensúlyi értékekre. A 
teljes szétválasztás alkalmazása után a keresleti és kínálati görbe elhelyezkedése és alakja sem 
változhat. (Bővebben lásd még OECD 2000 a,b 2005a, b) 
Emellett CAHILL megkülönbözteti a hatékony teljes szétválasztás (effective full decoupling) 
fogalmát is, mely olyan termelési és kereskedelmi szintet eredményez, amely egyenlő a 
politikamentes állapottal, tehát ugyan hatást gyakorolhat a termelők döntéseire, de nem eredményez 
az intézkedés nélküli termelési szinthez képest magasabb növekedését. Itt ajánlatos egymáshoz 
szorosan kapcsolódó intézkedések egészét vizsgálni. Ha az egyes intézkedések külön-külön 
befolyásolják is a termelési döntéseket, egészében hatástalanok lehetnek az egyensúlyi árakra és 
mennyiségekre. A fogalom tehát az egyensúlyi mennyiségre koncentrál, s ennek következtében 
megváltozhat a hatékony teljes szétválasztás esetében a kereslet és a kínálat görbe alakja még akkor 
is, ha a termelés és fogyasztás egyensúlya változatlan. A hatékony szétválasztás ellentétben a teljes 
szétválasztással tehát kevésbé korlátozó egyensúlyi megközelítést fejez ki. Bővebben lásd 
HALMAI, 2004.  
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3 KAP reformszakaszok – a közvetlen támogatások 
megjelenése és fejlődése 

A Közös Agrárpolitika (KAP) fő céljait3 a Római Szerződés rögzítette. Ezek alapján igyekeztek a 
tagállamok agrárpolitikájának összehangolása révén a közös piac működésének és fejlődésének 
elősegítése és megvalósítása közben kezelni a mezőgazdaság sajátos piaci kudarcait (pl.: termelői 
jövedelemkülönbség, sajátos agrárstruktúra, környezetvédelem stb.) és megvalósítani az európai 
mezőgazdasági modell egyedi jellegét megőrző fenntartható (és napjainkban a multifunkcionalitást 
erősítő) működést. A KAP kialakításának alapelveit 1958-ban a stresai konferencián határozták 
meg. Egészen 1992-ig ez jelentette működés alapját. Ekkora viszont számos külső és belső; 
politikai, gazdasági és társadalmi probléma (A KAP első évtizedeiről és a 80-as években felmerült 
nehézségekről lásd bővebben HALMAI, 2007.) kikényszeríttette az akkori mezőgazdasági biztos, 
Ray MacSharry által előterjesztett első átfogó reformjavaslatot.  

3.1 1992. évi KAP reform, az első lépés 
Több variáció is kínálkozott a feszültségek kezelésére. A lehetséges változatok központi eleme a 
magas intézményi árak kérdése volt. Az egyik módozat az árak drasztikus csökkentésére 
vonatkozott. Ez a változat önmagában azt eredményezte volna, hogy – veszélyeztetvén az európai 
mezőgazdasági modellt – csökkentek volna a mezőgazdasági jövedelmek és így a gazdaságok 
jelentős működési nehézséggel szembesültek volna. A várható hatások, azok következményei és az 
akkori politikai erőviszonyok okán ezt azonnal el is vetették. Egy másik lehetőség – némi 
korrekcióval – széleskörű és szigorú kínálatszabályozás mellett a magas árak fenntartását 
szorgalmazta. A megvalósításként megfogalmazott megközelítések lényeges eleme, hogy azok 
különböző módon a mezőgazdasági kínálat, ezáltal a strukturális többletek és az EK költségvetés 
kiadásainak korlátozását célozták.  
A két fő irányvonal közül az egyik a mennyiségi szabályozással megvalósított kínálatkorlátozást 
jelent, amely önmagában továbbra is alapvető torzulásokat és az erőforrások hibás allokációját 
eredményezhetné. A másik fő irányvonal az ár- és a jövedelempolitika szétválasztását szorgalmazta. 
A támogatott árak csökkentése, ezzel az EK belső árak és a világpiaci agrárárak különbségének 
mérsékelése a KAP hagyományos, „összekapcsolt” modelljéhez képest nagyobb teret enged a piaci 
erők működésének. A javaslat azonban az összekapcsolt modell szerint az árcsökkenés 
következtében csökkentené a mezőgazdasági jövedelmeket, hiszen az eredeti KAP rendszerében a 
mezőgazdasági termelők jövedelme a piaci árak révén realizálódott. Ezt kompenzálandó a figyelem 
központjába kerültek a szétválasztott (decoupled) közvetlen támogatások, melyek függetlenek a 
termeléstől és nem ösztönzik a termelés növelését. A közvetlen támogatások megjelenése körül az 
ágazati érintettek több támogató és ellenző érvet egyaránt megfogalmaztak. 

A szétválasztott közvetlen támogatások 
támogató érvei: ellenérvei: 

− a fogyasztói oldalról: átláthatóság, rejtett 
transzferek felfedése; 

− csökkenő termelési kényszer, kedvező 
szerkezetváltás; 

− kedvező piaci folyamatok: csökkenő árak,  
− stabilizálódó, kiszámítható termelői 

jövedelmek. 

− a termelői oldalról: a piaci „láthatatlan” 
transzferek a költségvetésből 
finanszírozott „látható” kifizetésekké 
válnak; 

− a termelői oldalról: szerkezeti torzulás 
veszélye; 

− növekvő költségvetési terhek; 
− magas tranzakciós költségek;  
− kétséges hatékonyság. 

 

                                                 
3Agrármodernizációs, jövedelempolitikai, piacstabilizálási, ellátásbiztonsági cél és élelmiszer-politikai cél. 
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Az 1992-es KAP reform keretében végül összegezték a két fő irányzat előnyeit. Egyrészt 
alkalmazták a reform fő intézkedései közé tartozó ár- és jövedelempolitika külön választását. Ezzel 
együtt jelentősen – a világpiaci árakat megközelítő szintre – csökkentették az intézményi árakat 
melynek kompenzálása és a termelők jövedelemi helyzetének stabilizálása érdekében bevezették a 
közvetlen támogatásokat.4 Másrészt pedig a kínálatszabályozás révén a feleslegek azonnali 
korlátozása érdekében széles körű – jelentős adminisztratív terheket jelentő – mennyiségi 
szabályozást vezettek be: a közvetlen támogatások feltételéül a szántóföldi növénytermelésben 
szigorú területpihentetési szabályokat, a húsmarha- és a juh-tartók esetében állatlétszám, illetve 
állatsűrűségi szabályokat írtak elő. A reform egyéb elemeiről bővebb ír HALMAI 2007. 
A közvetlen támogatásokat, mint „kiegészítő kifizetést” eredetileg a gabona és olajosnövények 
piacán bekövetkező intézményi ár csökkenésének kompenzálása érdekében vezették be. A fő 
elképzelés alapján az árcsökkenés révén kialakuló jövedelemkiesést, a lehető legpontosabban 
igyekeznek ellensúlyozni.  
Az 1992-es KAP reform értékelésénél mindenekelőtt szükséges megemlíteni, hogy a reform a 
szétválasztás révén egy eddig újszerű megközelítést tartalmazott, hiszen a rendszer korábbi 
érinthetetlen elemeit kezdte megváltoztatni. Ez az újszerűség azonban több kétséges elemet is 
tartalmazott. HALMAI, 2002 alapján több ilyen összefoglalható:  

− továbbra is jelentős, sőt növekvő volt a nem piaci tényezők súlya – jelentős piactorzító 
veszélyt jelentve,  

− a reform nem eredményezte a korábbi rendszer deregulációját, a szétválasztás révén csak 
fokozódott az adminisztratív, tranzakciós költségek volumene, illetve  

− a közvetlen támogatásokkal kapcsolatosan megfogalmazható volt az egyik legalapvetőbb 
kérdés: Megfelelnek-e a támogatások a szétválasztás követelményének?  

A közvetlen támogatások esetében a teljes szétválasztás nem került bevezetésre, így a 
támogatásokból történő részesedés továbbra is függött a termeléstől, igaz egy korábbi, referencia 
időszaki átlagtól, így részleges szétválasztást valósítva meg. A reform elfogadását tekintve ez 
jelentős előrelépés volt, hiszen a tárgyalások során fokozatosan finomodtak és enyhültek a 
tárgyalási feltételek, és a fő célt, az aktuális terméshozamoktól történő szétválasztást ez a 
konstrukció is megvalósította. Ugyanakkor kérdéses volt, hogy a „félmegoldás” milyen további 
változások előtt áll. A rendszerrel kapcsolatban több alapvető probléma is felmerült: 

− a struktúra további alakulása: a közvetlen támogatás átmeneti, vagy tartós elemé válik, 
csupán kompenzációs célzattal működtetik vagy szélesebb esetleg mélyebb célokat 
megvalósító funkciót is betölthet, a korábbi burkolt ártámogatások helyett átlátható 
támogatások adófizetői oldalról történő megkérdőjeleződése hosszabb távon felvetheti a 
korábban érinthetetlen hitt agrártranszferek csökkentésének, drasztikus leépítésének, sőt 
akár a teljes megszüntetésének lehetőségét; 

− a tőkésítés lehetősége: a közvetlen támogatások bevezetésének időbeli korlátai nem 
kerültek meghatározásra, így a reform előtti magas KAP árak kompenzálásából kifolyólag 
a termelők számára a támogatások „szerzett joggá" váltak és mivel inputokhoz, 
földterülethez kapcsolódik annak árában illetve bérlet díjában tőkésedik, növelve részint a 
termőterületek árát, közvetve pedig, nehezítve a struktúraváltás folyamatát, fokozva részint 
a termelésben részt nem vevő tulajdonosok tőkeabszorpcióját; 

− „túlkompenzáció" révén a tényleges piaci árak ismerete nélkül, az előzetesen több évre 
előre meghirdetett folyamat eredményeként a KAP az 1990-es évek közepén a tényleges 
árcsökkenésnél nagyobb mértékben kompenzált, 

− a támogatások jelentős része a KAP célok középpontjában álló családi gazdaságok helyett 
a nagy gazdaságokhoz jut, mérsékelve ezzel több, a strukturális és egyéb vidékfejlesztési 
célok megvalósítását szolgáló intézkedés hatásfokát, 

                                                 
4 A közvetlen kifizetések szinte teljesen lefedték az árcsökkenés hatását, így a pénzügyi intézkedések teljesen 
ellensúlyozták a kieső jövedelmet. 
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− jelentős a tranzakciós költségek mértéke, ugyanis míg az „összekapcsolt" modell 
tranzakciós költségei kizárólag a mezőgazdasági output volumenétől függtek, addig a 
szétválasztás során a költségeket befolyásoló tényezők közül, különösen az ellenőrzés alá 
vont tényezők száma és mérete (pl. földterület, állatlétszám) jelentősen növekedett. 
[HALMAI, 2002] 

Az 1992. évi intézkedések nyomán a támogatási rendszerben feszülő nehézségek mellett egyéb 
lényegi elemek is fokozták a KAP továbbfejlesztésének igényét. Ilyen tényező volt, hogy ugyan a 
KAP egészét tekintve közeledett a valós piaci eseményekhez és árakhoz, de továbbra is jelentős 
maradt, sőt egyes esetekben növekedett a termelésre jelentősen ható, nem piaci tényezők súlya (pl. 
továbbra is magas fölárak és földbérleti díjak, korábbi torzulásokat megtartó továbbfokozó 
agrárstruktúra, szektorok közötti és termelők-fogyasztók között fellépő allokációs veszteségek). Így 
a reform szélesedő piaci folyamatok hatására sem eredményezte a korábbi rendszer deregulációját, 
egyszerűsítését. Ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős költségvetési tételt jelentenek a 
támogatások folyósítása és a bonyolult bürokratikus intézkedések végrehajtási költségei. Mindezek, 
és a rendszert érintő összes reformintézkedés ismeretében kijelenthető, hogy jelentősnek és 
újszerűnek minősíthető a 1992-es reformszakasz. Viszont a számos nehézség, külső (WTO – 
tárgyalások) és belső (pl. keleti kibővítés, költségvetési feltételek, egyszerűsítés igénye) kényszerítő 
tényező miatt további intézkedések voltak szükségesek, a reform továbbvitele elengedhetetlen volt.  

3.2 AGENDA 2000 
A Bizottság 1997-ben kezdte meg az AGENDA 2000 című dokumentum egyeztetését és 1998-ra 
készítette el a KAP reform intézkedéseit, a keleti kibővülés agráradaptációs vonatkozásait és a KAP 
finanszírozásának következő 7 éves tervezetét is magába foglaló programtervezetét5. Ennek 
keretében leszögezték a mezőgazdaság és a vidékfejlesztést érintő legfontosabb fejlesztési 
irányelveket. MATTHEWS, 2002 alapján rendszerezhetőek a főbb célok6. A támogatási rendszer 
relációjában az alábbiak relevánsak:  

− a támogatások „jogszerűségének” tisztázása, ennek révén a termelők az általuk kapott 
támogatások ellenértékeként a közösség számára hasznos és nélkülözhetetlen 
szolgáltatásokat (termék és nem termék kibocsátások) biztosítanak, 

− a KAP egyszerűsítése, a Közösség és a tagállamok közötti felelősség megosztása, 
− termelési változatosság, természeti értékek fenntartása, a vidékfejlesztés támogatása.7 

Hosszan tartó viták után az 1999. március 24-25-i Berlini Csúcstalálkozón fogadták el az eredeti 
bizottsági javaslatot több helyen is módosító kompromisszumos tervezetet. A közvetlen 
támogatások fejlődést tekintve, ha nem is drasztikusan de tovább mélyült a már 1992-ben 
megkezdett folyamat. 

− A döntés értelmében, noha az eredetileg tervezetnél csekélyebb mértékben, tovább 
folytatódott a KAP intézményi árainak 1992-ben megkezdett csökkentése.  

− Az árcsökkentéseket ellensúlyozandó csak részleges volt a közvetlen támogatások 
kompenzációs mértéke – legfőképp a költségvetési megtakarítások érdekében. 

                                                 
5 Az AGENDA 2000 egyszerre tett javaslatot a 2000-2006-os költségvetés irányszámaira, az egyes szakpolitikák 
reformjára, átalakítására valamint az EU bővítésének megvalósítására illetve ezen problémák összeegyeztetésére. 
Mindezt annak fényében, hogy a XXI. századba átlépő Uniónak választ kell adnia olyan új kihívásokra, mint a bővítés, 
a versenyképesség javítása, a foglakoztatás növelése, a negatív demográfiai perspektíva kezelésének igénye, egyúttal a 
globalizációs hatások kezelésének és a külkapcsolatok fokozottabb összehangolásának és hatékonyságnövelésének a 
kívánalma. [Horváth, 2005] 
6 A főbb célok megvalósításáról Berlinben döntöttek, 2001. júniusában a göteborgi EU csúcson a fenntarthatóság 
jegyében továbbfejlesztették azokat. 
7 A többi a versenyképes mezőgazdaság kiépítése, a környezetbarát termelési eljárások alkalmazása, minőségi termékek 
előállítása és a mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak számára társadalmilag fair életszínvonal biztosítása. 
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− Új elemként bevezették a kölcsönös megfeleltetés intézményét, mely alapján a 
támogatások kifizetésének feltételeként az egyes tagországok pótlólagos környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítését is előírhatták.  

− A szintén új moduláció keretében a tagállamok meghatározott esetekben8, maximum 
20%-kal csökkenthették a közvetlen támogatásokat. A fenmaradó összeggel 
kiegészíthették az időközben megnőtt jelentőségű, „második pilléres” vidékfejlesztési 
célokra fordítható közösségi forrásokat. 

− Továbbá a nemzeti boríték révén lehetősége volt a tagállamoknak, hogy a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő termelési különbségek kezelését illetően – objektív kritériumok 
alapján – nemzeti forrásból kiegészítsék a közvetlen támogatásokat a marhahús, illetve a 
tejpiaci szervezet esetében.  

A közvetlen támogatások 1992 óta tartó alkalmazása alapvetően beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Az árcsökkenés teljes kompenzációja eredményes volt, a termelők számára nem 
jelentett megrázkódtatást az árcsökkenés és nem hagytak fel a termeléssel. Viszont a kompenzáció 
révén felmerülő jelentős költségvetési kiadások arra kényszeríttették a tagállamokat, hogy a 
reform továbbvitele során felülvizsgálják a korábbi elgondolásukat és csak részlegesen 
kompenzálják a következő árcsökkenés hatásait. Ezzel tovább zajlott az eredeti KAP 
hegemóniájának megrendítése és halványítása érdekében megkezdett folyamat. Megteremtődött a 
lehetőség, hogy a közvetlen támogatások szabályainak újrafazonírozása révén védhetőbb és 
fenntarthatóbb KAP alakuljon ki. Ennek révén az AGENDA 2000, radikális első tervezetéhez 
képest, erőtlen és erősen felhígított végleges állapota kieszközölte a KAP 2003-ban esedékes 
megreformálására vonatkozó szándékok markánsabb megjelenését és kiteljesedését.  

3.3 KAP reformszakasz 2003 
Az új és versenyképes mezőgazdáságot hirdető retorika a rövid távú eredmények ellenére a korábbi 
reformlépcsők során alapvetően nem eredményezte az elvárt hatásokat. Többek között ennek volt 
köszönhető, hogy a már meglévő feszültségek nem, vagy alig mérséklődtek és újjakkal kiegészülve 
sürgették a reform újabb hullámának megjelenését. A tagállami érdekek következtében radikális 
előrelépést nem jelentett az AGENDA 2000 a közös piaci szervezetek működésében, a támogatási 
rendszer megreformálását, stb. illetően, viszont kellő alapot és megfelelő kiindulási helyzetet 
teremtett, hogy az előre beharangozott úgynevezett félidejű felülvizsgálat keretében már jelentős 
változtatások meghozatala valósuljon meg. A KAP rendszerének gyökeres megreformáláshoz 
viszont a közvetlen támogatásokon keresztül vezetett az út. 
Így legfeszültebb viták a támogatások jövőbeni szerepét illetően alakultak ki. Az eltérő tagországi 
érdekek eltérő, sőt ellentétes módon kívánták megváltoztatni a támogatások funkcióját, működését. 
A rendszer hagyományos haszonélvezői, a Franciaország köré tömörülő tradicionalisták, továbbra is 
– a reformok szükségességének elismerése mellett – az eddigi mechanizmus továbbvitelében voltak 
érdekeltek. Ezzel szemben főleg az északi országok az eddigi működés legfőbb kritikusaiként 
radikális lépéseket, drasztikus csökkentést, sőt a szélsőségesek a teljes KAP felszámolását is 
felvetették.9 A különféle álláspontok ennek megfelelően eltérően értelmezték a rég áhított és most 
célként megfogalmazott teljes szétválasztás megvalósításának módját. A német javaslat például 5 év 
alatt megvalósuló, fokozatos bevezetés mellet érvelt. [HALMAI, 2004] A támogatások mellett 
további megállapodást igénylő témakörök is napirenden voltak: a vidékfejlesztés növekvő 

                                                 
8 Ha a gazdaságban alkalmazottak éves munkaegységben kifejezett száma a nemzeti határérték alatt marad; vagy ha a 
gazdaság teljesítménye kiemelkedő; vagy ha a kifizetendő támogatás mértéke a nemzeti maximumot meghaladja. 
9 A radikalizmus tipikus megnyilvánulása a Swinbank és Tranter alapján a jövőbeli támogatások forgalomképes 
kötvény, zöld kötvény (bond scheme) formájában jelenik meg. A kötvény alapján a támogatások teljesen elkülönülnek a 
termeléstől, nincs kölcsönös megfeleltetés, a kötvények szabadon forgalmazhatóak. Hosszútávon cél a támogatások 
degresszív ütemű megszüntetése, a második pillér szerepének növelése. (A hazai szakirodalomban ld. Halmai Péter 
(2004) A reform ökonómiája. 268.p.) Valamint a hagyományos euroszkeptikus angol gondolkodásmódot híven tükrözi 
a DEFRA 2005-ös KAP víziója. 
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szerepének biztosítása, a támogatásokhoz kapcsolódó moduláció erősítése, a kölcsönös 
megfeleltetés feltételeinek szigorítása. 

3.3.1 A félidejű felülvizsgálat céljai 
A tagállamok aktuális érdekei alapján kidolgozott taktikázással párhuzamosan a felülvizsgálat 
igyekezett a korábbi reform szakasz során meghatározott intézkedések hatásait felmérni, értékelni 
és az aktuális igények figyelembevételével korrigálni és fejleszteni azokat. A KAP áttekintése 
lehetőséget teremtett a mezőgazdasággal és agrárpolitikával kapcsolatos aktuális társadalmi 
elvárások megfogalmazására, konkretizálására. Mindezek révén esélyt kínált a reform 
továbbvitelére melynek révén széles körben elfogadható, az újonnan csatlakozó tagállamok által 
használt átmeneti támogatási struktúrát is felváltó minden tagállam által elfogadható, egységes 
rendszer alakítható ki.  

– A termelés piacorientáltságának és a versenyképesség növelése érdekében, igyekeztek 
csökkenteni az intervenciós készleteket, valamint  

– mérsékelni az exportszubvenciókat, miközben  
– nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy megtartsák és növeljék a gazdálkodás 

jövedelembiztonságát,  
– mérsékeljék a termelők között kialakult jövedelemkülönbségeket, valamint  
– megteremtsék a vidéki térségekben a mezőgazdasághoz kapcsolódó kiegészítő, illetve 

alternatív jövedelemszerzési lehetőségek. [KISS, 2003]  

3.3.2 A reform tartalma 
A Tanács végül politikai értelemben a 2003. június 26-i luxemburgi ülésén fogadta el a KAP 
megreformálásának legújabb tervezetét (A félidős felülvizsgálat eredményeként nemzetközi 
szakirodalomban Franz Fischler akkori mezőgazdasági biztosról elnevezve, Fischler reformként is 
szokás nevezni, de éppúgy bevett a „2003-as reform” terminológia is). A technikai részletek 
pontosítása után 2003 szeptember 29-én kiadták a későbbi működést megalapozó jogszabályokat. A 
1782/2003/EK rendelet részletesen szabályozza a reform intézkedés legfontosabb elemeit. Ezek 
közül a legjelentősebb az Single Payment Scheme – (SPS) bevezetése: Az egységes támogatási 
rendszer bevezetése révén lehetővé válik, hogy teljes mértékben megvalósuljon a termeléstől 
ténylegesen független, szétválasztott közvetlen agrártámogatások alkalmazása. A SPS 
bevezetésének legfontosabb céljai a következők: 
− lehetővé tenni a termelők számára a piaci igényeknek megfelelő termelés szabadságát; 
− elősegíteni a környezettudatos és gazdaságilag fenntartható termelés kialakítását; 
− egyszerűsíteni a KAP intézkedéseit; és 
− megerősíteni az Európai Unió pozícióját a mezőgazdasági termékek kereskedelmével 

kapcsolatos WTO tárgyalásokon. [EB, 2005a] 
Ennek keretében referencia időszak (EU-15 tagállamiban a 2000., 2001. és a 2002. naptári év) 
alapján egységes jogcímbe vonták össze a korábban különböző jogcímeken felvehető közvetlen 
támogatásokat. Továbbra is fennmaradtak egyes, az egyedi, a nemzeti mozgástér függvényében a 
termeléssel való felhagyás elkerülése érdekében kialakított termék-specifikus, termeléshez 
kapcsolódó illetve részlegesen szétválasztott (partial decoupled) támogatások, és a közvetlen 
megfeleltetés rendszere. (A reform további elemeit lásd bővebben HALMAI, 2007, vagy POPP ET 
AL. 2004 műveiben). 

3.4 Egységes támogatási rendszer  
A reform legmarkánsabb központi elem tehát az SPS kialakítása és működtetése. A gazdálkodók a 
nekik szánt támogatás összegétől függetlenül határozzák meg termelési döntéseiket. Így a termelők 
a tényleges kereslet-kínálat alapján képesek dönteni termelésük feltételeiről, ezáltal javítva a 
termékpiaci egyensúlyt és csökkentve a túltermelést. Tehát piacorientált és fenntartható 
mezőgazdasági termelés ösztönzése céljából a termékek helyett a termelők támogatása kerül 
előtérbe.  
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Az adófizetők és a közvélemény irányában történő megfelelést, a közvetlen támogatások 
fenntartásának elfogadását is segíti, ha felismerhetővé válik, hogy a termelők a vidéki területeken 
létfontosságú feladatok elvégzéséért cserébe jutnak támogatáshoz, így a termelés helyett a felvett 
közvetlen támogatások környezetvédelmi, állatjóléti, és élelmiszerbiztonsági előírások 
teljesítéséhez kötöttek. A fő cél érvényesülése mellett a tagállamok a támogatás egy kisebb részét 
még továbbra is köthetik termeléshez. [NYÚJTÓ, 2007] 
A gazdálkodónak a támogatás lehívásához támogatási jogosultságokra van szüksége. Ezeket a 
jogosultságokat a referencia-időszak során kapott támogatások alapján kell kiszámolni 
Az SPS rendszer fő, újdonságként megjelenő alapelve, hogy a termelői közvetlen támogatás 
elsősorban már nem bizonyos termékek folyamatos előállításához kötött. Az egyénileg 
meghatározott, korlátozott forgalomképességű, a termelési kötelezettségtől elszakadó, elválasztott 
támogatási jogosultság alapján lehet támogatáshoz jutni. 

3.4.1 A koncepció 
A 2003-as KAP-reform központi eleme az egységes támogatási rendszer kialakítása. Egy, 
egységes jogcímbe összevonták a korábban különböző jogcímeken felvehető közvetlen 
támogatásokat. Ennek összegét a referencia időszak (EU-15 tagállamiban a 2000., 2001. és a 2002. 
naptári év) alatt lehívott közvetlen támogatások alapján rögzítették. Ezek közül is csak azokat 
vonták be, melyek esetében még opcionálisan sem kívánnak termelési kötelezettséget fenntartani: 
 

− 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; 
− dohányprémium; 
− komlótermelés támogatása; 
− gyapottermelés támogatása; 
− olívatermelés támogatása; 
− szarvasmarha-prémiumok;  
− juh- (és kecske-) prémiumok; 
− tejprémiumok(2007-től)  

 
 

2004-ben döntöttek a mediterrán termékek (dohány, olívaolaj, gyapot) és a komló piaci 
szervezeteinek reformjáról10, majd 2006-ban a cukorpiaci reformról11. E döntések keretében új 
közvetlen támogatásokat vezettek be, amelyeket részben vagy egészben ugyancsak beillesztettek az 
egységes támogatási rendszerbe. 

3.4.2 A támogatási jogosultság, mint a támogatás alapja  
A felülvizsgálat eredményeképpen a termelői közvetlen támogatás már nem a tényleges termelés 
függvénye. Ehelyett egy új, korlátozottan forgalomképes, a termelési kötelezettségtől elszakadó 
támogatási jogosultság kerül a termelők számára megállapításra. [SZENTIRMAY, 2007] 
A bizottsági rendelet előírásaiból megállapítható, hogy a közvetlen támogatási rendszer 
nyilvántartási alapegysége a mezőgazdasági termelő12, illetve a mezőgazdasági üzem13. A 
mezőgazdasági termelő – szervezeti formától függetlenül – a támogatás címzettje, annak alanya a 
mezőgazdasági üzem pedig a gazdálkodás alapegysége. Így a két fogalom tartalmi 
meghatározottságát tekintve is elkülönül. A támogatási jogosultság alapján kapható támogatás már 

                                                 
10 864/2004 EK-rendelet 
11 318/2006, illetve 319/2006 EK rendelet 
12 A mezőgazdasági termelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja – 
tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjainak nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek mezőgazdasági 
üzeme a Közösség területén található a Szerződés 299. cikkében meghatározottak szerint, és aki, illetve amely 
mezőgazdasági tevékenységet folytat, [178262003/EK rendelet, 2 § (2)] 
13 A mezőgazdasági üzem az adott mezőgazdasági termelő által vezetett és ugyanazon tagállam területén található 
termelőegységek összessége. [178262003/EK rendelet,2 §(3)] 
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nem egy adott termék előállításától függ, hanem a használatban lévő – a jogosultságok számával 
megegyező hektárszámú – mezőgazdasági terület alapján kerül kifizetésre, továbbá meghatározott 
szakmai előírások betartásához kötődik. 
A támogatási jogosultság típusa szerint megkülönböztethetünk 

– normál támogatási jogosultságot, 
– különös feltételhez kötött támogatási jogosultságot, 
– engedélyhez kötött támogatási jogosultságot és 
– területpihentetés iránti támogatási jogosultságot. 

A következőkben az általános esetektől eltekintve alapvetően a normál típusú jogosultságokra 
koncentrálok. 
A támogatási jogosultság vagyoni értékű jognak tekinthető. A mezőgazdasági üzem, gazdaság 
tulajdonában lévő támogatási jogosultságok az adott tagországon vagy régión belül, földterülettel 
vagy anélkül: 

– eladhatók,  
– bérbe adhatók,  
– természetes személy esetében örökölhetők. 

A kiosztott támogatási jogosultság a gazdaság tulajdonába kerül, amit évente a használatában lévő 
jogosult terület alapján tud a támogatások lehívásakor érvényesíteni. Ha jogosult terület 
hiányában az üzem a jogosultságát vagy annak egy részét három évig nem képes támogatásként 
igénybe venni, úgy az a nemzeti tartalékba kerül, vagyis az adott gazdaság számára elvész. 
A rendszerről kibocsátott 1782/2003-as EK rendelet szabályozza, hogy a mezőgazdasági termelő 
abban az esetben jogosult az egységes támogatási rendszer igénybevételére, ha: 
− a bázisidőszakban a korábbi időszak egyes támogatási rendszereinek legalább egyikének 

alapján támogatásban részesült; vagy ha 
− a mezőgazdasági üzemhez vagy annak egy részéhez tényleges vagy várható örökség címén 

jutott olyan mezőgazdasági termelőtől, aki részesült korábban fenti támogatásokban; illetve 
ha 

− a nemzeti tartalék terhére vagy átruházás címén szerzett támogatási jogosultságot. 
A jogosultság értéke a referencia összeg, azaz a területalapú közvetlen támogatások és az 
állatprémiumok referencia időszakbeli átlaga. A különös eseteket leszámítva a mezőgazdasági 
termelő a referenciaösszeg és az összes olyan hektárszám/állatlétszám hároméves átlagának 
hányadosaként kiszámított támogatási jogosultságot szerez hektáronként, amely alapján a 
bázisidőszakban az SPS-be összevont korábbi közvetlen kifizetésekre volt jogosult. Említés igényel, 
hogy valamennyi takarmánytermő területet is figyelembe kell venni a bázisidőszaki referencia 
kiszámítása során. Ide olyan területek tartoznak melyek az egész naptári év folyamán rendelkezésre 
állnak állattartásra, bele értve a közösen használt és a vegyes művelés alatt álló területeket is. A 
támogatási jogosultságok teljes darabszáma megegyezik a fent említett átlagos hektárszámmal. 
Amennyiben a mezőgazdasági termelő a bázisidőszakban kezdi meg mezőgazdasági tevékenységét, 
az átlag kiszámítása abban a naptári évben, illetve években a részére odaítélt támogatások alapján 
történik, amely(ek)nek során mezőgazdasági tevékenységet folytatott. Ez esetben azonban a 
támogatási jogosultságok teljes száma a referenciaösszegek megállapításához figyelembe vett 
időszaknak megfelelő átlagos hektárszámmal egyenlő, és az ilyen esetekben a tagállamok – a 
jogosultságok regionális átlagértékének határain belül – növelhetik a mezőgazdasági termelők 
részére kiosztott jogosultságok egységértékét és/vagy számát. 

3.4.2.1 A támogatási jogosultság átruházása 
Támogatási jogosultság csak az ugyanazon tagállamban letelepedett másik mezőgazdasági termelő 
javára ruházható át. A tényleges vagy várható öröklés címén történő átszállás esetében ugyan 
átruházható más tagállamban tevékenykedő termelőre, viszont az adott jogosultság csak abban a 
tagállamban használható fel, ahol az megállapításra került. Támogatási jogosultság eladás vagy 
bármely egyéb formában történő végleges lemondás útján ruházható át, földterülettel együtt vagy – 
mint önálló vagyoni értékű jog – anélkül. Ezzel ellentétben, bérbeadás vagy más hasonló típusú 
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ügylet csak abban az esetben engedhető meg, ha a támogatási jogosultság átruházását megfelelő 
támogatható hektárszám átruházása kíséri. 
Vis major vagy rendkívüli körülmény eseteinek kivételével a mezőgazdasági termelő csak abban az 
esetben ruházhatja át támogatási jogosultságát földterület nélkül, ha támogatási jogosultságainak 
legalább 80%-át felhasználta legalább egy naptári évben, vagy ha önkéntesen lemondott a nemzeti 
tartalék javára valamennyi olyan támogatási jogosultságáról, amelyet nem használt fel az egységes 
támogatás alkalmazásának első évében. 
Támogatási jogosultság földterülettel együtt vagy anélkül történő eladása esetén a tagállamok – a 
közösségi jog általános elveivel összhangban – dönthetnek úgy, hogy az eladott támogatási 
jogosultságok egy része visszakerül-e a nemzeti tartalékba, vagy egységértékük csökkentésre kerül a 
nemzeti tartalék javára.  

3.4.2.2 A támogatási jogosultság aktiválása 
Az egységes gazdaságtámogatást csak mezőgazdasági termelő veheti igénybe (aktiválhatja). Nem 
kötelező ugyanakkor a mezőgazdasági termelés, elegendő a terület jó kultúrállapotban tartása14. 
Minden támogatási jogosultság, amely a támogatható hektárszámhoz kapcsolódik, lehetővé teszi a 
támogatási jogosultság által megállapított összeg igénylését. A jogosultság aktiválásához tehát a 
termelőnek elegendő jogosult területtel kell rendelkeznie. A jogosult területnek legalább 10 hónapig 
az üzem használatában kell lennie. 
A támogatható hektárszám a mezőgazdasági üzem szántóföldből és állandó legelőből álló 
földterületére vonatkozik, nem számítva az állandó kultúrák, erdők vagy nem mezőgazdasági 
tevékenység céljára használt területeket. Egy gazdálkodót annyi „darab” támogatási jogosultság 
illet meg, amennyi hektár, támogatásra jogosult, területtel rendelkezik a támogatási kérelem 
benyújtásának határidején. Ennek megfelelően például 15 hektár megfelelő termőterület után 15 
egységnyi támogatási jogosultság jár. Természetesen az egy hektárnál kiesebb területek után 
arányosan, töredék támogatási összeget állapítanak meg. Abban az esetben, ha a termelő több 
területet tud igazolni, mint amennyi támogatási jogosultsága van, akkor a részére kifizetésre kerülő 
támogatás nem emelkedik. Ha viszont kevesebbet, akkor a jogosultságok részben kihasználatlanok 
maradnak. A szóban forgó területeknek bérelt vagy saját területként kell a támogatást igénylő 
gazdálkodó gazdaságához tartozniuk. A három egymás utáni éven keresztül fel nem használt 
támogatási jogosultság visszakerül a nemzeti tartalékba. 
Az a mezőgazdasági termelő, aki valamely területalapú támogatási rendszer keretében támogatást 
igényel, évente csak egyetlen egységes kérelmet nyújthat be. Az egységes támogatási kérelmet az 
egyes tagállamok által megállapítandó időpontig kell benyújtani, amely nem lehet később május 15-
nél. Finnország és Svédország azonban meghatározhat ennél későbbi, de június 15.-ét meg nem 
haladó időpontot is. 
A gazdaságonkénti támogatást – megkönnyítendő a kifizetést, a kifizetési jogosultságok alapján 
csoportokra bontják. Minden egyes kifizetési jogosultság kiszámításához elosztják azzal a területtel, 
amelyek alapján a referencia időszakban a támogatási jogosultság kialakult. Ha a gazdaság nem 
rendelkezik az állatlétszámmal arányos területtel vagy amennyiben a kifizetési jogosultság 
meghaladja a 10.000 eurót akkor speciális jogosultság lép életbe.  

3.4.3 Szétválasztási modellek 

Az SPS rendszer megvalósításának keretében többféle modellvariáció is biztosított. Az egyes 
tagállamoknak a jogosultságok meghatározásnak kérdésében választási lehetőség van. A 
modellválasztás során a tagállamoknak, korlátozott nemzeti mozgástér keretében, lehetőségük van, 
hogy megválasszák a támogatások kiszámításnak és működtetésének rendszerét. A változatok 
között alapvető eltérést a támogatási jogosultság viszonyítási alapja jelenti: vagy a termelők korábbi 
teljesítményei alapján vagy regionális átlagérték alapján folyósítják a támogatásokat. A két fő 

                                                 
14A jó mezőgazdasági és környezeti állapot (good agricultural and environmental conditions) keretében több feltételnek 
kell megfelelni pl.: talajerózió elleni védekezés, talaj szervesanyag-tartalmának megfelelő szinten tartása, talajszerkezet 
megőrzése, minimális szintű állagmegőrzés, a természetes élőhelyek leromlásának megelőzése 
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szétválasztási modellnek: a történelmi, illetve a területi alapú (regionalizált) hibrid változata is 
létezik. 

− A történelmi (basic, historic vagy az akkori főbiztos után „Fischler”) modellben a 
támogatottsági jogosultság a referencia-időszakban megművelt átlagos terület méretétől 
függ. A jogosultság értékét a támogatási referenciaösszeg határozza meg, amelyet a 
termelők által a referencia időszak alatt megszerzett támogatások összege és ugyanezen 
időszak alatt megművelt és támogatásra is jogosult terület szorzata adja. Így a régión belüli 
támogatási jogosultságok – tükrözve a referencia időszak alatti teljesítményeket és az egyes 
gazdaságok korábban támogatásra jogosító tevékenységeinek arányát – jelentősen eltérő 
nagyságúak lehetnek.  
A történelmi modell egyik nagy hátrányaként értékelhető, hogy merevíti a korábbi 
termelési szerkezetet, ezzel mérsékli az átalakulás, fejlődés lehetőségét. Sok terület 
prémiumjogosultság nélkül kieshet a termelésből, hiszen csak ott lesz garantált a 
földhasználat, ahol prémium is található valamint ezzel összefüggésben a jogosultságok a 
termőhelyek között – a rosszabbtól a jobb felé – vándorolni fognak. Előnyeként kell 
ugyanakkor értékelni, hogy egyes különösen érzékeny ágazatok esetében (pl 
állattenyésztés, dohánytermesztés) a korábbi referenciahozamok révén megítélt támogatás 
pénzügyi stabilitást eredményez. E nélkül ezek esetében jelentős leépülés következhet be.15  

− A területalapú vagy regionális (flat rate) modell esetében a jogosultság mértékét nem az 
egyes termelők, hanem a régió összes termelőjének eredményeinek átlaga alapján 
határozzák meg. A régiós szinten kumuláltan megjelenő támogatási összeget elosztják az 
SPS bevezetésének évében jogosult földterület nagyságával. Az eredmény adja az 
egységnyi jogosultság értékét. Így a történelmi modellben a referenciaidőszakhoz 
kapcsolódó átlagos és üzemenként differenciált támogatási jogosultság helyett a regionális 
modell olyan nivelláló jogosultság-kiosztást alkot, amely nincs tekintettel arra, hogy az 
üzem milyen mezőgazdasági tevékenységet folytat, milyen támogatásokat kapott vagy 
milyen termeléshez köthető költségei vannak. Ennek eredményeként régió szinten az 
összes jogosultság egységes összegű.  
A regionális modell egyik jelentős sajátossága, azaz egyszerűsége miatt tűnik 
kedvezőbbnek. Az általány támogatás miatt nem élezi a gazdaságok közötti 
jövedelemhelyzetet, hisz szélsőségesen jól, rosszul teljesítők is ugyanakkora összegben 
részesülnek. Egyúttal kevesebb adminisztrációval jár, egyszerűbben működtethető 
valamint, a társadalom számra is elfogadhatóbb. A rendszer előnyei rejtik a hátrányait is. A 
szétterítési hatás miatt megjelenő egységes prémiumok mérséklik a versenyképtelen 
termelők szelekcióját. 

− A hibrid-modell, a két alapmodell kombinációjából alakítható ki. Az előnyök ötvözése és 
a hátrányok mérséklése révén a tagállamok, indokolt esetben, a történelmi és a területalapú 
jogosultságok elegyítésével határozhatják meg a jogosultság összegét. Egyedi arányok 
alapján részint történelmi, részint regionális számítás alapján. A hibrid-modellnek több 
változata is kialakítható. Ezek alapvetően a két fő csoportba sorolhatóak: a horizontális és a 
vertikális hibridek közé. Mindkét esetben az adott régióban termelő valamennyi 
gazdálkodó számára átalány támogatási jogosultság biztosítanak a regionális felső 
határérték adott százalékában. A horizontális hibrid esetében ugyankor ezen felül a 
támogatási jogosultság egységértékéhez hozzáadódik az az összeg – a regionális határérték 
fennmaradó részének arányában, amit a gazdálkodó a történelmi modell alkalmazása 
alapján kapna meg. Míg a vertikális hibrid esetében az egységnyi jogosultság mértéke adott 
esetben megemelkedik azzal az összeggel – az összeg száz százalékával, amelyre a 
gazdálkodók jogosultak a történelmi modellben alkalmazott egy vagy több már létező 
támogatás alapján. A hibrid modell további lehetősége, hogy a területalapú és a 
„történelmi” elemekre épülő támogatási allokációs arány idővel változhat. A változatlan 

                                                 
15 Több ország választása során is ez utóbbi jelentős érvként szolgált.  
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feltételeket tartalmazó rendszert „statikus”, az eleve változó elemeket magában foglaló 
modellt „dinamikus” hibridnek is nevezik. (Ez utóbbinál a történelmi referencia alapján 
megállapított hányad előre rögzített mértékben évente csökken, s ezzel párhuzamosan a 
regionális komponens nő. A folyamat eredményeként végül tisztán regionális modell 
alakulhat ki.  

Aláhúzást igényel, hogy a konstrukció meghatározása után mindhárom modell egyformán működik. 
Mindegyik jogosultságokat hoz létre, amennyiben a termelő elegendő jogosult területtel rendelkezik 
és betartja a feltételesség szabályait, jogosult az egységes gazdaságtámogatásra. 

A változatok főbb tulajdonságait a 3.1. táblázat foglalja össze. Ez alapján egyértelműen megjelenik, 
hogy a jogosultságok kiosztási módja befolyásolja a jogosultságok hektáronkénti értékét: mivel 
eltérő a referencia összeg, eltérő az egységnyi jogosultság mértéke is. Az aktiválás egyéb 
paraméterei mindegyik modellváltozatban megegyeznek.  

A tisztán regionális modellt egy tagállam sem választotta, viszont a regionális modell dinamikus 
hibrid és statikus hibrid variánsát több is. A fennmaradók a történelmi modellt alkalmazták. (V.ö. 
2.5. fejezet) 

3.1. Táblázat A három fő SPS modell jellegzetességei 

 Történelmi Területalapú (regionalizált) Hibrid 
Referencia 
összeg (a 
2000-2002-es 
évek alapján) 

a referencia-időszak 
alapján egyedi, összegek a 
termelőknek  

a referencia-időszak alapján 
régió szintű átalány összegek 

egyes szektorok esetén 
regionális átalány összeg, 
más esetekben a 
történelmi alapú egyedi 
összegek 

Jogosultság 
aktiválásának 
feltétele 

aktív termelő történelmi 
jogosultsággal (vagy 
nemzeti tartalékból vagy a 
vis major terhére) 

minden az SPS bevezetésénél 
aktív termelő. 

minden az SPS 
bevezetésénél aktív 
termelő. 

Jogosult 
terület 

az összes mezőgazdasági 
terület kivéve az 
ültetvényeket és a nem 
mezőgazdasági területeket 

ugyanaz, de a hagyományos 
zöldség-gyümölcs, vagy 
étkezési burgonya 
termőterületre is adható 
speciális támogatási 
jogosultság 

ugyanaz, mint a 
regionalizáltnál 

Egységnyi 
jogosultság 

az egyedi összeg osztva a 
referencia időszakbeli 
jogosult terület 
nagyságával  

a regionális összeg osztva az 
SPS alkalmazásnak első évében 
meglévő jogosult terület 
nagyságával. Minden termelő 
jogosultságait az első év 
alapján kapja meg. 

a történelmi és a 
regionalizált elegye (több 
változata lehetséges) 

Jogosultság 
aktiválása az 
adott évben  

a jogosultsággal meg-
egyező nagyságú területtel 
kell rendelkezni  

ugyanaz ugyanaz 

Mit termelhet 
a gazdálkodó 

minden terményt 
(beleértve a korábban nem 
támogatott növényeket, 
zöldséget és gyümölcsöt, 
étkezési burgonyát) 

minden terményt, zöldséget és 
gyümölcsöt, étkezési burgonyát 
a jogosultság nagyságáig 

minden terményt, 
zöldséget és gyümölcsöt, 
étkezési burgonyát a 
jogosultság nagyságáig 

Forrás: Európai Bizottság, 2005a 
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3.4.4 Részleges összekapcsolás 
Az SPS tagállami elfogadottságát és az átmenet könnyebbségét hivatott elősegíteni a részleges 
termeléshez kapcsolás lehetősége. Az SPS keretében ugyanis biztosított a lehetőség, hogy egyes 
támogatási jogcímek esetén, az AGENDA 2000 szerinti támogatási rendszer szerint, a kifizetés 
feltételeként továbbra is termelési előírásokat határozzanak meg. Így a részleges szétválasztáson 
keresztül olyan ágazatok is támogathatóak ahol, – nemzeti, regionális érdekek védelme érdekében – 
felmerült a teljes szétválasztás révén a termelés részleges vagy teljes feladása. A derogációs 
lehetőség az alábbi esetekben lehetséges: 

a növénytermesztési szektorban: 
− GOFR-növények területalapú támogatásának legfeljebb 25%-a, vagy 
− a durumbúza esetén a tradicionális termesztő körzetekben fizetett területalapú kiegészítő 

támogatás legfeljebb 40%-a; 
− a vetőmagok közvetlen támogatásának 100%-a; 
− 2006-2010 között a dohányprémium legfeljebb 60%-a; 
− a komlótermelés támogatásának legfeljebb 25%-a; 
− az olívatermelés támogatásának legfeljebb 40%-a. 
az állattenyésztési szektorban: 
− a vágási támogatás (borjú) akár 100%-a és emellett 
− a húshasznú tehén-prémium 100%-a és a vágási prémium (felnőtt állat) 40%-a, vagy 
− a vágási támogatás (felnőtt állat) 100%-a, vagy 
− a speciális vágómarha-prémium 75%-a; 
− a juh (és kecske) után fizetett közvetlen támogatások legfeljebb 50%-a (a kedvezőtlen 

adottságú területeken nyújtott kiegészítő transzferekkel együtt). 
Amennyiben valamely tagállam az egységes gazdaságtámogatási rendszer keretében a fenti 
lehetőségek valamelyikét alkalmazza, korlátozások mentén teheti azt meg: 
− egyrészt az érintett szektorra pénzügyi keretet (borítékot) határoznak meg, amiből az 

előírásnak megfelelő közvetlen kifizetések folyósíthatók – komponensek alkalmazásáról a 
tagállam dönt, az ahhoz kapcsolható termeléshez kötött pénzügyi borítékokat viszont a 
Bizottság állapítja meg; 

− másrészt az érintett tagállam rendelkezésére álló egységes gazdaságtámogatási keretet ezen 
összeggel csökkenteni kell. 

A fenti derogációs lehetőségek mellett egyes esetekben alkalmazhatóak a termeléshez kötött 
termékspecifikus támogatások is. Ezek csak az alábbi esetekben működtethetőek: 
− durumbúza minőségi támogatása, 
− rizs termékspecifikus támogatása, 
− fehérjenövények területalapú 

kiegészítő támogatása, 
− rostnövények feldolgozói 

támogatásai, 
− keményítőburgonya támogatásának 

60 %-a, 

− szárított takarmányok feldolgozói 
támogatása, 

− héjas gyümölcsűek területalapú 
támogatása, 

− energianövények támogatása, 
− gyapot területalapú támogatás

3.4.5 Egyéb a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó intézkedések  

Földhasználat 
A jogosult SPS területbe minden mezőgazdasági terület beleértendő, kivéve az állandó 
kultúrákat, az erdőket és a nem mezőgazdasági hasznosítású területeket. Az SPS modellhez 
kapcsolódó földhasználat tehát alapvetően a szántó és a legelő. 
Az egységes támogatási rendszerben is a korábbi kötelezettségeknek megfelelően feltétel a 
területpihentetés, és legalább a berlini döntés értelmében alkalmazott korábbi ugaroltatási szint 
betartása elengedhetetlen a támogatás kifizetéséhez. A kötelező területpihentetés mértéke az 
érintett termelők földterületének 10%-a. A vetésforgó része lehet a pihentetett terület, amelyen 
csak olyan növények termeszthetőek, melyek elsődlegesen nem takarmányozási vagy humán 
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élelmezési célokat szolgálnak és nem részesei a közös piaci rendtartás rendszerének. A nem 
élelmezési vagy energetikai célból pl. ugaroltatott területeken termesztett fásszárú 
energiaültetvények kivételt képeznek, vagyis támogatási jogosultságot aktiválhatnak. Az 
erdősített mezőgazdasági terület pedig az ugarjogosultságnál vehető figyelembe. A zöldség-
gyümölcs termő területtel alapeseten nem aktiválható támogatási jogosultság, viszont a 
regionális modellben külön kérelemre és történelmi referencia alapján meghatározott mértékig 
jogosult terület lehet, a (szőlő)ültetvény viszont nem.  
 
Régiók kialakítása 
A régi tagállamokban kötelező a régiók kialakítása. (Az újjakban csak opcionális, de egy EU-
12 tagállam sem élt ezzel.) A EU-15 által kialakított régiókban objektív kritériumok alapján 
kerül felosztásra a nemzeti felső határ a régiók között és ezzel együtt a régiónak járó 
támogatási összeget valamennyi gazdaság között területi alapon oszthatják szét függetlenül a 
történelmi referencia értékektől. Technikailag eltérő mértékű támogatás alkalmazható a 
szántóföldi és a gyepterületekre, és a területpihentetési kötelezettséget is regionális szinten 
állapítják meg. Alapvetően a 3 millió hektárnál kevesebb jogosult területtel rendelkező 
tagország egyetlen régiónak minősül, de a tagállam kérésére ez alól a Bizottság felmentést 
adhat. 
 
Kölcsönös megfeleltetés 
A kölcsönös megfeleltetés a termelők számára nem jelenti új kötelezettségek bevezetését, az 
egyes alapkövetelmények egyébként is vonatkoznának rájuk. Az érvényben lévő 
jogszabályokat figyelmen kívül hagyó gazdákat viszont a közvetlen kifizetések visszatartása, 
korlátozása révén szankcionálják. Technikailag a szankciók fokozatosak, a nem megfelelés 
ismétlődő jellege, súlyossága, tartóssága alapján kerül súlyozásra.16 A kölcsönös megfeleltetés 
feltétele közé – az eredetileg tervezett 38-cal szemben – végül 18 előírás került. Ezek három fő 
területet foglalnak magukba: a környezeti irányelveket, az egészségügy (köz-, állat-, és 
növényegészségügy) és az állatvédelem szabályait tartalmazzák. A szabályozás kiterjed 
továbbá a „Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot és az állandó legelők fenntartásának” 
közösségi előírásaira. 
 
Moduláció 
A legnagyobb mértékű csökkentést a legmagasabb támogatásokat élvező egységek esetében 
valósították volna meg. Egyes tagországok ellenállása miatt azonban a tervezettnél 
egyszerűbb, s lényegesen alacsonyabb redisztribúciót eredményező rendszert fogadtak el. Évi 
5.000 euró/gazdaság évi közvetlen támogatási összeg alatt nincs csökkentés, e felett viszont az 
első évtől 3%, 4% végül 2007-től 5%-át vonják el17. A moduláció eredményeként a 1. pillértől 
elvont pénz a 2. pillérbe (vidékfejlesztés) kerül. Az évente az EU 15 szintjén felszabaduló 1,2 
Mrd eurót a bővülő vidékfejlesztési programok céljaira lehet felhasználni. A modulált 
pénzösszeget bonyolult szabályok szerint nagyobb részt az érintett ország tartja meg, kisebb 
részben pedig újrafelosztásra kerülhet. A megtakarított pénzösszeg egyharmada abban a 
tagállamban marad, ahol az keletkezett. A fennmaradó kétharmadot három kritérium (a 
mezőgazdasági terület, az agrárfoglalkoztatás és az egy főre jutó GDP – vásárlóerőparitáson 
                                                 
16 Ha a gondatlanságra visszavezethető hiányosság először kerül megállapításra az összes közvetlen támogatás 
3%-át tarthatják vissza (ezt a kifizető ügynökség 1%-ra redukálhatja vagy 5%-ra emelheti). Az eset ismétlésekor 
háromszorozódik (maximum 15%) az elvonás. Szándékosság esetén egyszerűbb a helyzet: a támogatáscsökkentés 
minimális mértéke 20%, amely 15%-ra csökkenthető vagy 100%-ig növelhető. Súlyos nem megfelelés esetén 
még a következő évi támogatásáról is lemondhat a termelő. [NOVÁK 2006] 
17 A moduláció nem vonatkozik a kedvezőtlen adottságú területekre, a tengerentúli és az égei-tengeri szigetek 
termelőire. A jelenlegi rendszer szerint új tagállamoknál is csak 2013 után a közvetlen támogatások szintjének 
100%-os elérése után kell alkalmazni.  
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mérve) alapján kerül felosztásra a tagállamok között. A rendszer alapvető működési elve, hogy 
a tagállami szinten keletkező összeg legalább 80%-a a tagállamban maradjon és csupán 20% 
kerüljön vissza a közös alapba. Növelendő viszont a tagállami részről kialakuló elfogadási és 
támogatási hajlandóság, minimális mozgásteret kell nyújtani a kohézió és az externalitás elvei 
mentén kibontakozó, s megalapozottan növekedő vidékfejlesztési programoknak. Ennek révén 
minimális a tagállamok közötti újraelosztás, de egyes országok, mint pl. Ausztria, Portugália 
vagy Görögország egyértelműen és teljesen indokoltan kedvezményezettjei a folyamatnak. 
Lásd bővebben 3.2 táblázat 

3.2. Táblázat Moduláció révén kialakuló átcsoportosítás és visszaosztás alakulása (millió euró) 

megnevezés modulációa 20% 
közvetlenb kiegészítésc szétosztásd összesene egyenlegf változás  

%-a 
Ausztria 14,7 2,9 0 34,2 37,1 22,4 252,6 
Dánia 37,8 7,6 8,7 14 30,2 -7,6 80 
Egyesült 
Királyság 165,1 33 17,3 81,8 132,1 -33 80 

Finnország 14,3 2,9 0 14,6 17,5 3,2 122,14 
Franciaország 325 65 35,7 159,3 260 -65 80 
Görögország 29,5 5,9 0 45,2 51,1 21,6 173,4 
Hollandia 29,2 5,8 0 19,1 24,9 -4,3 85,3 
Írország 40,1 8,1 1,9 22,4 32,3 -7,1 80 
Luxemburg 1,4 0,3 0,4 0,5 1,1 -0,3 80 
Németország 211,1 42,2 40 107,8 190 -21,1 90 
Olaszország 100,7 20,1 0 99,6 119,7 19 118,9 
Portugália 11,8 2,4 0 41,9 44,3 32,5 374,7 
Spanyolország 140,1 28 0 160 188 47,9 134,2 
Svédország 25,9 5,2 0 17,2 22,4 -3,5 86,5 
EU-15 1 165,8 233,2 106,4 862,3 1 165,8 0,0 - 

megoszlás 20% 9% 71% 100% 
Megjegyzés: a – az évi 5 ezer eurónál nagyobb közvetlen támogatások 5 %-a; b – automatikusan az 
adott tagországnál maradó összeg, a moduláció 20%-a; c – kiegészítés 80, illetve 90 (Németország) 
százalékos határig; d – a terület, a foglalkoztatottak létszáma és az egy főre jutó GDP alapján 
visszaosztott összeg; e – b+c+d=összes második pilléres transzfer; f – tagállam vesztesége, nyeresége a 
moduláció után Forrás: Kiss 2004; CAP Monitor 2007  
 
Az így kialakított történelmi jogosultság alapján folyósított egységes gazdaságtámogatás a 
termelőnek alanyi jogon jár, melynek révén megfelelő jövedelembiztonság valósítható meg. 
Az egységes gazdaságtámogatási rendszerre az EU-15 tagállamainak 2005. január 1. és 2007. 
január 1. között kell áttérni.  
A Csatlakozási Szerződés értelmében felkínált lehetőséggel, miszerint az újonnan csatlakozott 
tagállamok bevezethetnek egy egyszerűsített területalapú támogatási rendszert (Single Area 
Payment Scheme – SAPS) 8 tagállam élt (2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia szintén 
ezt választotta). Málta és Szlovénia vállalta, hogy a sztenderd rendszert váltva 2007-ig áttér az 
SPS alkalmazására.  
 
Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer 
Az egységes támogatási rendszerben számos kötelezettsége van a termelőknek, melyek 
meglétét igazolniuk kell. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer keretében tartják 
számon a termelőket, és ellenőrzik kötelezettségeiket. A teljesen szétválasztott támogatások 
esetén a támogatási jogosultságot, az aktiváláshoz szükséges földterület nagyságát, a 
területpihentetési és a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségeket ellenőrzik, míg a részleges 
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szétválasztás esetében az ellenőrzés kiterjed az egyes növénykultúrák arányára a 
vetésterületen, illetve a tényleges állatlétszám alakulására is.  
 
Nemzeti tartalék 
A nemzeti szinten rendelkezésre álló összegből lineáris csökkentés eredményeként maximum 
3, általában az 1 százaléka tagállami szinten a nemzeti tartalékba kerül. A tagállamok 
felhasználhatják a nemzeti tartalékot arra, hogy referenciaösszeget ítéljenek oda – objektív 
ismérvek alapján és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot, valamint a piac és 
a versenyhelyzet torzulásának megakadályozását biztosító módon.  
− Elsősorban olyan mezőgazdasági termelőknek, akik új belépőként 2002. december 

31. után vagy 2002-ben kezdik meg mezőgazdasági tevékenységüket, anélkül hogy 
abban az évben közvetlen kifizetésben részesülnének; 

− másodsorban olyan mezőgazdasági termelők részére, akik különleges helyzetbe 
kerültek; vagy  

− olyan területen működő mezőgazdasági termelők részére, amelyek 
szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési programban vesznek részt, valamint a 
termőterületek termelésből való kivonásának megelőzése és/vagy az adott területen a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges hátrányok ellentételezése érdekében. 

Korlátozások vonatkoznak arra, ha a termelő a nemzeti tartalékból szerez támogatási 
jogosultságot. E támogatási jogosultság 5 éven belül nem értékesíthető. Ha az 5 éves időszak 
valamelyik évében nem aktiválják a támogatási jogosultságot, akkor az azonnal visszakerül a 
nemzeti tartalékba. A tagország az 5 éven keresztül fel nem használt nemzeti tartalékot 
elveszíti. Egyértelmű, hogy az újonnan belépő termelők számára biztosítani kell, hogy képesek 
legyenek támogatási jogosultságot vásárolni. E nélkül az SPS rendszer relatív zártsága jelentős 
belépési korlátot jelentene a támogatási jogosultsággal nem rendelkező új termelők számára. A 
nemzeti boríték előnye, hogy fontos agrárpolitikai célokat, szerkezetátalakításai programokat 
lehet megvalósítani, illetve egyes vis major és jogszabályban felsorolt egyéb speciális 
helyzeteket lehet kezelni. 
 
Nemzeti felső határ 
Az összes – szétválasztott, illetve összekapcsolt – közvetlen támogatás összege nem haladhatja 
meg a nemzeti felső határ összegét. (A nemzeti felső határokat a 6. melléklet tartalmazza.) Ez 
a nemzeti felsőhatár az a pénzügyi keret, amelyet egy tagország az adott évben legfeljebb 
kifizethet. Ebből az összegből le kell vonni a moduláció mértékét, illetve, ha a tagállam úgy 
dönt, hogy a 1782/2003/EK rendelet IV. címében felsorolt termeléshez kötött támogatásokat 
(ún. opciókat) is alkalmaz, ezek összegét. A nemzeti felsőhatár terhére továbbá létre kell hozni 
nemzeti tartalékot.  

3.4.6 Nemzeti implementáció: szétválasztási modellek a tagországokban 
A reform kidolgozása során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a tagországok az egységes 
gazdaságtámogatás alkalmazása során a nemzeti igényeiknek megfelelő rendszert építhessenek 
ki. Ennek megfelelően az egyes nemzeti alkalmazásoknál nagyfokú mozgásteret biztosítottak 
a szétválasztás mértékének és formájának, valamint az SPS implementációjának terén. A 
nemzeti implementáció fő elemei: 

− részleges összekapcsolás lehetősége az egyes támogatásoknál (lásd derogációs 
lehetőségek); 

− a bevezetés időpontjának megválasztása (2005, 2006 vagy 2007); 
− korábbi bázisidőszak (2000-2002 év), a „történelmi” modell vagy regionalizáció 

révén a regionális területi átalánytámogatás bevezetése, illetve e kettő ötvözetének 
(történelmi-regionális) a hibrid modell alkalmazása; 
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− nemzeti boríték bevezetése (eredetileg a közvetlen támogatások 3%-áig terjedő 
összeg) a különböző gazdálkodási típusok között a környezet védelme, a 
mezőgazdasági termékek minősége, vagy értékesítése előmozdítása alapján történő 
újraelosztása. 

A választási lehetőségek sokféleségét igyekszik a 3.1 ábra is szemléltetni. 

3.1. ábra Az egységes gazdaságtámogatási rendszer áttekintése 

lineáris 
csökkentés és 
nemzeti tartalék 

moduláció és 
pénzügyi 
fegyelem 

nemzeti boríték 

történelmi 
modell 

regionális 
modell 

szétválasztott 

részlegesen 
szétválasztott 

regionális 
átlag 

szántó/gyep  
 

Megjegyzés: a felfelé mutató nyilak az alapértelmezett helyzetet, míg a lefelé mutató nyilak a 
lehetséges helyzetet mutatják 
Forrás: Swinbank et al. 2004 

Az EU–15 tagországok körében az implementáció több oka miatt is elhúzódott: 

− egyes tagországok (pl. Belgium, Finnország, Svédország) megvárták, hogy 
megismerjék a szomszédos országok koncepcióit és csak ezek ismeretében akarták 
saját tervezetüket véglegesíteni;  

− a déli tagországok a mediterrán termékek (olívaolaj, dohány, gyapot) reformjáról 
szóló tanácsi döntésre vártak; 

− több tagországban is nyugodtabb belpolitikai időkre várva a nemzeti és az európai 
parlamenti választások után kívántak érdemben foglakozni az adaptációval. 

A tagországok között megoszlott a vélemény az alkalmazott modelleket illetően is: egyesek a 
teljes regionalizáció mellett kötelezték el magukat, mások olyan hibrid modellt akartak 
alkalmazni, amely a regionális és a történelmi elemeket is ötvözi. A szétválasztás, pontosabban 
az összekapcsolás mértékétől függően több alváltozat is kialakult, végül a 15 régi és a 2 új 
tagállam 8 eltérő variációját eredményezve. Lásd 3.3. táblázat részletesebben, 7 melléklet. 
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3.3. Táblázat Nemzeti implementáció: régi tagállamok 

statikus dinamikus  „történelmi” területi alapú hibrid 
Összekapcsolás 
(nagyrészt kihasználva a 
lehetséges mértékeket)1

F    

Összekapcsolás 
(részben)1

A, B, GR, I, NL, 
P, E GB(S)  M, SLO DK, S F, D 

Teljes szétválasztás IRL, GB(W)  L, GB(NIRL) GB(E) 
Forrás: Halmai 2004 

Mivel a nemzeti implementáció számos bizonytalanságot tartalmazott, az Európai Bizottság új 
menedzsment bizottságot (Direct Aid Payments Management Committee) hozott létre, amely 
végrehajtási jogszabályokat alkotott az ellenőrzés, a moduláció és a kölcsönös megfeleltetés; 
az „összekapcsolt”, illetve a „szétválasztott” támogatási szabályok témaköreiben. [HALMAI 
2004] 
Franz Fischler főbiztos ugyanakkor a felmerült variációkkal kapcsolatban, több ízben is 
hangsúlyozta, hogy a nemzeti implementáció során a tagországok ne törekedjenek az SPS 
implementáció során „átírni” a 2003. júniusi reformot. A szétválasztás nem tekinthető az 
egyes tagországokon belül a pénzalapok redisztribúciós eszközének. Erre való elvileg a 
moduláció. Kérdéses az átlagos regionális támogatás hatása, de megfelelően igazolt esetekben 
és objektív kritériumok alapján kérhetik ennek alkalmazását. És ha a tagországok törekednek 
az összekapcsolt támogatási formákra, akkor számolniuk kell a megnövekedő adminisztratív 
terhekkel, tranzakciós költségekkel és végrehajtási nehézségekkel. A főbiztosi intelmeket 
követően a tagországok 2004. augusztus 1.-ig jelentették be a Bizottságnál a nemzeti 
implementáció végleges szabályait. 10 országgal ellentétben Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia és Spanyolország kivárt az alkalmazást illetően és az egységes 
gazdaságtámogatást csak 2006-tól vezette be. 2007-ben az újonnan csatlakozott országok 
közül egyedüliként a tárgyalások során a sztenderd rendszerről áttérő Málta és Szlovénia. V.ö. 
7 melléklet. 
Az eltérő nemzeti implementációk áttekintése és elemzése több tanulságra is rávilágít a 2003-
as KAP reform értékelése során. Mindez különösen hasznos az SPS hazai bevezetésének 
előkészítésekor. A magyar érdeklődés középpontjába alapvetően a hibrid modell került, így az 
egyik legjelentősebb és több tekintetben is releváns német rendszer bemutatására és a hazai 
adaptáció viszonylatában megfogalmazható összefüggések megállapítására kerül sor a 
következőkben.  

3.4.7 A német hibrid modell 
Németország, szinte különutas módjára, igyekezett figyelmen kívül hagyni az SPS 
alkalmazása körül megfogalmazott európai tendenciákat. Mivel a tagállamok nagy része 
vonakodott a teljes szétválasztástól, Németországnak lehetősége nyílt ezen a területen 
„előnyre” szert tenni: a német érvelés szerint szétválasztást a piac és a termelők érdekében is 
előnyösebb minél hamarabb végrehajtani. A szétválasztás mértékének rendezését követően 
meghatározták, hogy szövetségi szinten egységes szétválasztási szabályokat alkalmaznak. 
Ezen belül minden tartomány önállóan határozza meg a prémiumok nagyságát. [MEYER, 
2004] 

A sajátosságok, az átállás megkönnyítése, szakmai elfogadottság miatt szükséges volt 
átmeneti rendszert beiktatatni. Ennek működése során alapelvként kell elfogadni, hogy 
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minden ágazatot egyenlően kell kezelni, s a lehető leghamarabb át kell térni a végleges 
modellre. Ezzel együtt a rendszernek növelnie kell  

– a mezőgazdaság rugalmasságát,  
– át kell rendeződnie az eddigi támogatási prioritásoknak,  
– előtérbe kell helyezni az extenzív művelést miközben csökkenteni szükséges az 

igazgatási feladatokat.  

Ennek megfelelően az alábbi elvárásokat fogalmazták meg a modellel kapcsolatban:  
− középtávú cél egy egységes területalapú támogatási rendszer kialakítása; 
− strukturális feszültségek, torzulások elkerülése; 
− egységes németországi kialakítás (tartományi határokon átnyúló gazdálkodás, 

adminisztratív egyszerűsítések); 
− minél hamarabb meg kell kezdeni a szétválasztást. [SCHULZE-PALS alapján 

MEYER, 2004] 

A 2004. júliusi 21.-én kelt törvény18 alapján Németországban a legkorábbi időponttól, 2005. 
januárjától került bevezetésre az egységes gazdaságtámogatási rendszer (Betriebsprämie). 

Németország élt azzal a lehetőséggel, hogy hibrid – a német szóhasználat alapján végül 
kombinált modellnek elnevezett (Kombinationsmodell vagy Kombimodell) – rendszert 
vezessen be és így a szétválasztott prémiumjogosultságok elosztásának két változatát, a 
történelmi és a regionális modellt együtt alkalmazza. 

A tanácsi rendelet alapján, néhány kivételtől eltekintve az előzetesen meghatározott elvek 
mentén, minden szektorban alkalmazzák a szétválasztást.19 A támogatási jogosultság alapján a 
kifizethető összeg nagyságát az alábbi tényezők határozzák meg. 

− Egyrészt a jogosultság nagyságát a viszonyítási időszak – 2000 és 2002 között – 
bizonyos, a gazdálkodónak kifizetett támogatások összege határozza meg. Mivel a 
tej esetében a közvetlen támogatások még ebben az időszakban nem működtek a 
2005. március 31-ei üzemi referencia mennyiségek a mérvadóak. 

− Másrészt meghatározó a gazdaság által 2005. május 17-én megművelt 
támogatásra jogosult területek nagysága. 

− Harmadrészt pedig azon régió számára rendelkezésre álló területekhez kapcsolódó 
támogatási összeg nagysága, amelyben a megművelt területek találhatóak. 
[BMVEL, 2005] 

3.4.7.1 A rendszer fő paraméterei 

A gazdaság egyedi támogatási összegét a referencia összeg (Referenzbetrag) alkalmazásával 
állapítják meg. Ezt az összeget tartományi szinten határozzák meg a fenti elemek alapján, és a 
prémiumokat csökkentik az előírt nemzeti tartalék képzése céljából. A támogatások 
kiszámításának az alapját képező regionális egységeket a tartományok alkotják, melyek között 
– a regionális különbségek tompítása érdekében – korlátozott kiegyenlítési mechanizmust 
(Regionale Umverteilung) alkalmaznak. A régiók maximális prémiumértékeinek a kialakulását 
alapvetően az 1992-es reform, az AGENDA 2000 és a régiónként eltérő termelési szerkezet 
határozta meg. Ha a támogatások összegét a tartományok támogatásra jogosult területeinek 
arányában osztották volna fel, jelentős eltérések alakultak volna ki a prémiumok nagyságát 
illetően a különböző tartományok között. A kiegyenlítés az országnak és a tartományok 

                                                 
18 Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (BGBl. I S. 1763) 
19 Kizárólag a keményítőburgonya (60%), a száraztakarmányok (50%) és a dohánytermékek (60%) esetében 
tartják fenn továbbra is a termeléshez kapcsolt kifizetéseket. A dohány esetében 2009-ig marad ez a szétválasztási 
arány, majd 50 százalékra mérséklődik. 
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többségének is előnyős, hiszen a közvetlen támogatások folyósításának indoka továbbra is 
fenntartható: az állat- és környezetvédelemért és a kultúrállapot megőrzésért járó 
ellentételezés. Így a tartományok közötti különbségek tompításként olyan kiegyenlítési 
módszert vezettek be, amely mindenkire nézve elfogadható kiigazítást eredményez.20  

A támogatások egy része (65%) a sztenderd rendszerből kiindulva, történelmi alapokon 
kerül kiosztásra, tehát a gazdaságoknak járó prémiumokat, a múltbeli teljesítmények alapján 
határozzák meg (betriebsindividueller Betrag). Ezáltal e prémiumok összege, a korábbi 
teljesítmény függvényében, gazdaságonként eltérő. Ebbe az összegbe a tejprémiumot, az 
anyatehén-, a speciális húsmarha, a juh- és kecske prémiumokat, az extenzifikációs prémium 
50 százalékát, továbbá a szárított takarmány támogatás nem szétválasztott fennmaradó 50 
százalékát, a keményítő burgonya után járó összeg termeléstől független 40 százalékát és 
2006-tól a dohány prémium szétválasztott 40 százalékát olvasztják be. Mindezt a 3.2. ábra 
Schleswig-Holstein tartomány példáján keresztül mutatja be. A rendszer országos szinten 
egységes feltételek között került kialakításra, de az egyes tartományokban — a referencia 
időszak különböző termésátlagainak következtében — eltérő a támogatási összegek nagysága. 
[BAUERVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V., 2005] 

3.2. ábra A támogatási jogosultságok megoszlása a Kombi modellben 

 
Forrás: Bauerverband Schleswig-Holstein, 2005 
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G A Z D A S Á G  583 euró a szántó 
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417 euró a legelő 
területre 

A támogatási jogosultságok másik részét (35%) a regionális alapon meghatározott, 
területegységre vetített — szántó- és legelőterületekre külön meghatározott — régiónként 
(tartományonként) egységes összeg képezi (flächenbezogener Betrag). Lényeges, hogy a gyep 
és a szántó területek esetén eltérő, differenciált értéket alkalmaznak. A szántóföldi 
területekre vonatkoztatott prémiumnál, a korábbi szántóföldi prémiumot, a vetőmagok után 

                                                 
20 Ennek eredményeként egyik régióban sem csökken 5 százaléknál nagyobb mértékben a jogosultság — ami 
csupán 17 euró maximális veszteséget jelenthet hektáronként. Valamint a legnagyobb és a legkisebb prémiummal 
rendelkező tartományok közötti különbség kevesebb, mint 100 euróra csökkent (Schleswig-Holstein/Hamburg 
360 €/ha, Szászország 265 €/ha) 
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járó prémiumot, a keményítőburgonya és a komló szétválasztott támogatásait vonták össze. A 
legelőknél a kifejlett állatok vágási prémiumát, a szarvasmarhák után járó nemzeti 
kiegészítéseket, illetve az extenzív tartás támogatására szolgáló prémium 50 százalékát vonták 
össze. A szántó és a legelő területek után járó támogatás arányát fejezi ki az értékarány 
(Wertverhältnis). Ezt az arányszámot tartományi szinten a helyi adottságokra tekintettel 0,15-
os értékkel vagyis legfeljebb 15%-kal téríthetik el.  

3.4. Táblázat Területalapú támogatások megoszlása Németországban (2006, euró/ha) 
 szántó 

területek gyep/legelő regionalizált 
prémiumok 2013 aarányszám %b közvetlen támogatások 

megoszlása % c

Baden-Württemberg 303,82 72,00 310 0,237 8,4 
Bajorország 298,46 88,34 354 0,296 19,2 
Brandenburg/Berlin 269,65 68,49 301 0,254 8.0 
Hessen 300,39 61,58 299 0,205 4,5 
Mecklenburg-
Előpomeránia 308,50 59,84 330 0,194 8,1 

Alsó-Szászország/Bréma 255,12 99,75 353 0,391 15,6 
Észak-Rajna-Vestfália 267,70 104,95 359 0,392 8,8 
Rheinland-Pfalz 276,89 48,45 259 0,175 3,8 
Saarland 280,55 53,86 258 0,192 0,5 
Szászország 309,76 111,20 359 0,359 5,5 
Szász-Anhalt 317,18 97,69 355 0,308 0,5 
Schleswig-
Holstein/Hamburg 304,61 79,80 359 0,262 6,1 

Türingia 322,10 80,52 347 0,250 4,7 
Megjegyzés a Aktualizált régiós prémiumokra vonatkozó becslések, országos átlag 340€/ha b Baden - 
Württemberg példáján 0,237:1 (72,00€/ha:303.82€/ha= 0,237) c 5,46 milliárd eurónyi közvetlen 
támogatás megoszlása a tartományok között 2006-ban 
Forrás: saját összeállítás Agra Europe, Swinbank et al. 2005, Deutsche Bauernverband 2006, BMVEL 
2006, BMVEL 2007 alapján 

Mindez azt eredményezte, hogy például 2005-ben szövetségi átlagban 301 helyett 285 eurót 
fizettek ki a szántóterületek egy hektárja után. Így javult ez az arány a legelők esetében 79-ről 
117 euróra. Az, hogy egy támogatásra jogosult terület milyen művelési ágba tartozik és ennek 
alapján mekkora összegű területalapú támogatást fizetnek utána a 2003. május 15-i állapot 
határozta meg. Ebből kifolyólag, ha egy területet akkor legelőként hasznosítottak, akkor annak 
ellenére, hogy időközben már szántóföldi növénytermesztést folytattak rajta csupán a legelők 
után járó kifizetésre jogosult.  

Alapvető elv, hogy hosszútávon a német kombi modellnek tisztán regionális modellé kell 
átalakulnia. Ezért a történelmi alapokon nyugvó, üzemenként eltérő prémiumokat fokozatosan 
az egységes, regionális jogosultságokra alakítják át. Ez a kiegyenlítési folyamat 2010-ben 
kezdődik el és egy hároméves periódust követően tisztán regionális elvek mentén alapítják 
meg a jogosultság értékét. Ehhez 2009-ben határozzák meg a régió területén elérhető 
támogatási összeget, amit elosztanak a jogosultságok számával. A Kombi modell végrehajtási 
rendelete tartalmazza [BMVEL, 2004b], hogy miként kell az átváltás során a prémiumok 
nagyságát kiszámítani. A mindkori támogatási jogosultság nagysága az adott év összes 
prémium összegének illetve a 2009-es év bázisához viszonyított és évenként fokozatosan 
növekvő mértékben korrigált prémiumának összegével számítható ki. A számolást az alábbi 
képlet segítségével lehet végrehajtani: 

( )][ ZSxZY tt −∗+=  
Ahol az Yt=  az adott évben elérhető prémium értéke 

S= bázis érték (jogosultság értéke 2009-ben) 
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Z= cél érték (jogosultság értéke a célévtől) 
xt= kiegyenlítődési időszak korrigáló tényezője 

 
Év 2009 2010 2011 2012 2013-tól 
xt 1 0,90 0,70 0,40 0,0 

Az így megkapott értékek alapján fokozatosan 2013-ig egyenlítődik ki a prémiumok közötti 
különbség, s a periódus végén egy régión belül minden jogosultság hektáronkénti értéke 
ugyanakkora. Lásd 3.3. ábra.  

3.3. ábra A területhez és a gazdaságokhoz kapcsolódó támogatások várható alakulása 
(euró, 2005-2016, Baden-Württemberg tartomány esetében) 
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Forrás: Segger, 2005 

3.4.7.2 Tapasztalatok 
A német szakvezetés a bevezetést megelőzően éles vitákat folytatott a német származású Franz 
Fischlerrel. A biztos ugyanis többször élesen kritizálta a német regionalizációs törekvéseket, 
mert szerinte az nem segíti elő az ágazat versenyképességének növekedését, ezáltal csorbítja a 
reform hatásfokát. A Német Szövetségi Mezőgazdasági Kutatóintézet (FAL) kutatóinak 
előzetes szimulációi több esetben is erősen közelítették a tényleges folyamokat. 
[KLEINHANSS, 2004, 2005,; BMVEL, 2006, 2007] 
A tapasztalatok sorában az alábbi főbb megállapításokat lehet megfogalmazni. 

– Drasztikusan csökkent egyes gabonafélék, hüvelyes növények és a 
takarmánykukorica vetésterülete. 

– Az előrejelzéssel megegyezően csekély mértékben, de csökkent az 
olajosnövények vetésterülete. 

– Eközben stagnált a cukorrépa és látványosan erősödött a burgonya. 

– Szintén a várakozásoknak megfelelően alakult a sertés és a baromfi ágazat. A 
várakozásokhoz mérten csökkent a szarvasmarha és attól sokkal enyhébb 
mértékben a tejelő állomány mérete. Várakozáson felül, kiugróan nagy, közel 

 38 



10%-os csökkenést produkált a juhágazat. (Főleg a kis területen vagy terület 
nélküli termelők kivonulása és a korábban nagyobb összegű prémiumok csekélyebb 
kompenzációja miatt) 

– Tovább éleződik a keleti és a nyugati tartományok közötti különbség.  

o Földbérleti díjak különbözősége, (9. melléklet) eltérő megfeleltetési adottságok, 
eltérő kockázat vállalási képesség miatt. 

o Keleten gyorsabb az alkalmazkodási képesség, erősebb az extenzivitás, de 
radikálisabban jelenik meg a tejszektor leépülése. [BMVEL, 2006, 2007] 

– Jelentős mértékben nőttek a tranzakciós költségek. A régi tagállamok közül az 
egyik legnagyobb költséggel működik a KAP. Az egy főre eső adminisztrációs 
költség megközelíti az 1300 euró (Franciaországban csak 954, a dánoknál 504, az 
íreknél 294), ami hektáronként 28 eurót tesz ki (a franciáknál 13-at, a dánoknál 12-
t, az íreknél pedig csak 9-et). Mindez a teljes KAP kifizetés 9,3%.-át emészti fel (a 
franciáknál 6,7%, a dánoknál 3,4%, az íreknél 3%). [EB, 2007j] Különösen 
figyelemre méltó, hogy a költségek 98%-a az SPS kapcsán merült fel 
(Franciaországban ez 45% volt, a dánoknál 70% az íreknél pedig 47%), a kölcsönös 
megfeleltetés is csupán a teljes költség 0,47%-át teszi ki. Megjegyzést igényel, 
hogy Franciaország és Írország is az egyszerűbben működtethető történelmi modell 
választotta, míg Dánia statikus hibridet.  

– Egyértelműen növekszik a transzparencia. Ez megállapítható ágazati és 
tartományi szinten mind a termelők, mind pedig az adófizetők relációjában. 

– Többen tartottak attól, hogy felborul a földbérleti piac, de Németországban a KAP 
reformnak nem volt jelentős hatása a bérleti díjakra.21 [BAHRS et al., 2007] 
ugyanakkor a szétválasztott támogatásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 
nem lehet szignifikáns kapcsolatot kimutatni közöttük, tehát nem hatnak 
ösztönzőleg, s nincs áremelő hatásuk a támogatásoknak a német földbérleti 
díjakra.22  

– A németföld bérletek esetén viszont figyelemre méltó, hogy míg a szántó esetén, 
mind keleti, mind a nyugati tartományokban 1995 és 2005 között fokozatos, 
inflációkövető nominális emelkedés volt megfigyelhető, (mely a Kombi modell 
hatására sem változott) addig a legelők esetén stagnálás illetve csökkenés 
jellemezte ezen időszakot. (lásd 9. melléklet, illet 10. melléklet) Összességében 
mégis a 3.4. ábra alapján megerősítést nyer BAHRS ET AL, 2007 imént említett 
megállapítása, mely szerint 10 éves időtáv alapján a támogatások tényleges 
alakulásától lényegében független, sőt alapvetően szinte ellentétes tendenciájú 
földbérleti piac alakult ki.  

                                                 
21 Mivel hosszútávon a termelői ártámogatások csökkenése párhuzamosan járt a közvetlen támogatások és a 
bioenergiával kapcsolatos transzferek megjelenésével, gyakorlatilag egyik támogatási forma helyébe egy másik 
lépett. [BAHRS et al., 2007] 
22 Ez azon a végletekig leegyszerűsített neoklasszikus feltevésen alapul, mely figyelmen kívül hagy több 
befolyásoló tényezőt, pl. a támogatások likviditásra kifejtet hatását; a termelőknek nem létező elvárásait a várható 
agrárpolitikával kapcsolatban és hogy a transzferek által nyújtott biztonságérzetnek nincs hatása a termelői 
döntésekre. 
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3.4. ábra A bérleti díjak és az agrártámogatások közötti összefüggés alakulása 
Németországban 1991-2005 (1991=100%) 
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Forrás: von Witzke, et al. 2007 

A fenti folyamatok mellett figyelemreméltó, hogy miként hasznosultak a közvetlen 
támogatások, illetve milyen arányban kerültek a termelőknél felhasználásra. Tekintettel arra, 
hogy a teljes mezőgazdaságilag hasznosított terület 62,5%, bérelt terület. Az OECD egy 2001-
es tanulmánya alapján látható, hogy a hagyományosan termeléshez kapcsolt támogatások alig 
25%-át kapják meg a termelők. A legfrissebb tudományos kutatások alapján is a szétválasztott 
támogatásokat megközelítőleg hasonló eredményességűnek tartják. VON WITZKE és 
munkatársai által 2007-ben készített elemzés alapján mindenesetre megállapítható, hogy az 
SPS bevezetése után is jelentős a földérték kapitalizációjának kérdése. BHASKAR és 
BEGHIN (2007) valamint KILIAN és SALHOFER (2007) megállapításaival egybehangzóan 
arra a következtetésre jutottak, hogy – részint a politikai intézkedések nem megfelelő 
pozícionálása következtében – minden egyes eurónyi támogatás 2/3-a a 
földtulajdonosokhoz kerül. Lásd 3.5. táblázat Mindez párhuzamosan azzal jár, hogy ha nem 
lennének a közösségi támogatások akkor Németország szinte egész területén teoretikusan 
negatív földbérleti díjak alakulnának ki. Mindez továbbra is felveti és erősíti a közvetlen 
támogatások legitimációs problémáját.  

3.5. Táblázat A KAP támogatáspolitika hasznának megoszlása a termelők és földtulajdonosok 
között Németországban 2005-2006 gazdasági évben, (euró/ha) 

Terület Németország nyugati fele, 
régi tartományok 

Németország keleti fele, 
új tartományok 

Összes támogatás1  568 533 
Bérleti díj támogatással2  375 240 
A földtulajdonoshoz kerülő 
támogatás  

375 355 

A bérlőnél maradó támogatás 189 178 
Bérleti díj támogatás nélkül -4 -115 
Megjegyzés:1 Beleértve a piaci- és a közvetlen támogatásokat is.  
 2 A bérlő által a földtulajdonosnak fizetett bérleti díj.  
Forrás: von Witzke, et al. 2007 

Összességében a német kombi-modell sajátosságai eredményeként megvalósultak a főbb 
célkitűzések. Tovább finomodik a szerkezeti átrendeződés, racionalizálás, piacképesség 
növelés érdekében szükséges szelekció, termelési szerkezetváltás. Viszont a meglévő 
kardinális elemeket a németeknél sem sikerült megnyugtatóan kezelni. Problémás a 
támogatások allokációja, az ágazatból kikerülő transzferek magas aránya. Aggasztó a 
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tranzakciós költségek mértéke, az adminisztráció volumene továbbá egyes (eltérő) 
területeken nehézkes a szakmai-társadalmi elfogadottság, továbbra is ingatag a társadalmi 
legitimáció. A hazai alkalmazás ugyan eltérő ettől és eltérő adottságokkal szembesülnek az 
ágazatok, de a főbb ágazatok és a költség-haszon vizsgálatok esetén figyelemre méltóak a 
német modell eredményei.   

3.5 A 2003-as KAP reform értékelése 
A 2003-as KAP reform értékelése során ajánlatos a megfogalmazott eredményeket a korábbi 
reformfejezetek sorába illeszteni. Ennek keretében megállapítható az a fejlődési vonulat 
melynek keretében értelmezhető és pozícionálható a reform célja és eredményei. A fokozatos 
fejlődés révén 2003-ra a KAP középpontjába került a piaci orientáció, a fogyasztói igények, 
elvárások aggodalmak kezelése és a vidékfejlesztés – környezetvédelemi tengely markánsabbá 
válása. Lásd 3.5. ábra 

3.5. ábra A KAP alakulása a kezdetektől 2013-ig 
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Forrás: Popp, 2005 alapján saját szerkesztés 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a 2003. évi reform, amelyet az azóta eltelt időben a piac 
további területein végrehajtott reformintézkedések (pl. bor, cukor) egészítenek ki az összes 
addigi reformot messze túlhaladó mértékben módosította a KAP-ot. Több közösségi szervezet, 
vezető tisztségviselő és a témával foglakozó kutató is megfogalmazta a reformmal kapcsolatos 
észrevételeit, megállapításait és tapasztalatait. Ezek közül a legfontosabbnak ítélhető elemek 
rendszerezése érdekében a külső és belső tényezők bemutatására és elemzésére kerül sor. 

3.5.1 Nemzetközi vetület 

A lényegre ható változások a nemzeti támogatások, a piacrajutás és az exporttámogatások 
terén elért változások egyértelműen javították a KAP nemzetközi elfogadottságát.[FISCHLER, 
2004] A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat illetően a 2003. júniusi döntést a Közösség 
azonnal fel tudta használni egy új és támadóbb tárgyalási álláspont kialakítása révén a WTO 
Dohai fordulóján. Mint 1992-ben, Európa most is egyértelművé tette, hogy az új KAP a WTO 
megállapodás alapja lesz, és ezzel együtt a belső támogatásokat és az exporttámogatásokat 
illetően az USA agárpolitikájának változásához is igazodik. Igaz annak ellenére, hogy 2003 
augusztusában kétoldalú megállapodást kötöttek, ez nem volt elegendő a 2003. szeptemberi 
Cancún-i miniszteri értekezlet megmentéséhez. Később 2004-ben Genfben és 2005 
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decemberében Hongkongban kedvező tárgyalási álláspontot foglalt el az EU, utóbbi képes volt 
többek között az exporttámogatások 2013-as megszüntetését is megszavazni. 
Felmerül azonban, hogy hosszabb távon fenntartható-e a WTO elveknek megfelelő KAP 
működtetése? Egyrészt nem biztos, hogy az EU képes lesz további reformok nélkül (további 
árcsökkentés) 2013-ig eleget tenni az exporttámogatások megszüntetésének. Másrészt pedig 
kérdéses: megfelel-e a reform alapján kialakított új közvetlen támogatási rendszer és a WTO 
előírásoknak? [SWINBANK, 2005] Ha kifutnak az exporttámogatások és nem működik a 
biztonsági szelep, mely a magasan árazott EU termékeket vezetné le a piacról, akkor 
megszűnik a termelői jövedelmek biztonsági hálója.23 A piac további liberalizációja növelheti 
a piaci bizonytalanságot, melynek kezelésére a jövedelemstabilizáció új formáit kell bevezetni. 
Ebben a kérdésben már megkezdődtek a különböző döntési szintek közötti egyeztetések, 
melyek alatt fontolóra vették a termelők biztosítási rendszerének megteremtését, mint a piaci 
ingadozások hatásait kezelő válságmenedzselési eszközt. [EB 2005b] 
Az agrárpolitika nemzetköziesedése és az agrárkereskedelem globalizálódása végett 
folyamatosan egyre nagyobb mértékben fog növekedi a belső, nemzeti politikákra nehezedő 
nyomás24. Az 1992-es reform óta megfigyelhető, hogy egyre nagyobb mértékben igyekszik az 
EU megfelelni a WTO elvárásoknak, így is alkalmazkodva az aktuális kihívásokhoz. Ez az 
igény továbbra erőteljes marad a belső ágazati politikákban is. Kiváló példa erre a cukorpiaci 
rendtartás reformja, mely igen jelentős nemzetközi dimenzióval rendelkezik, s teljesen 
belesimul ebbe a trendbe.  

3.5.2 Belső hatások  

Fischler mezőgazdasági biztos, 2004-ben megtartott értékelése alapján kijelenthető, hogy a 
2003-as KAP reform révén az EU agrárpolitikája egyértelműen versenyképesebb lett, mint 
korábban. A megreformált ágazatokban véghezvitt markáns ártámogatás csökkentés révén 
közeledtek a belső árak a világpiaci árakhoz, és ezzel együtt nőtt a gazdálkodók termelési 
szabadsága, a termékek minősége és az ágazat versenyképessége. [FISCHLER, 2004] 
Pozitív eredménnyel jár a reformok sorában folytatólagos elemként fellépő teljes szétválasztás 
nyomán megjelenő egységes gazdaságtámogatás mely, annak ellenére, hogy egyes esetekben 
megmaradt a részleges termeléshez kapcsolás lehetősége és a tagországokban eltérő 
mechanizmusú a szétválasztása rendszere, jelentős strukturális és működésbeli változásokat 
eredményezett. Ugyanakkor lényeges kiemelni, hogy az egyik központi elemként 
meghatározott szétválasztás irányában csak felemás volt az előrehaladás: hivatalosan csak a 
részleges szétválasztást kerül elfogadásra, igaz ez is jelentős előrelépést jelent a megelőző 
konstrukcióhoz képest, és egyes tagországok a teljes szétválasztás mellett döntöttek. A 
tagállami mozgástér illetve érdekek mentén megvalósított nemzeti modellek azonban mégis 
azt eredményezték, hogy jelenleg a kifizetések mintegy 85%-a szétválasztott. 
A tárgyalások során az önkéntes részleges szétválasztás a termelők oldaláról kritikát kapott, 
mivel új, bonyolult, átláthatatlan és potenciálisan, a termelők között versenytorzító hatást 
eredményez. [COPA-COGECA, 2003] A negatív hatásokat kiküszöbölendő a teljes 
szétválasztás alkalmazása szükséges. A búza esetében a korábbi téves termeléshez kapcsolási 

                                                 
23 Ez a folyamat beleillik a hosszútávon várható és prognosztizálható liberalizációs törekvések folyamába, 
melynek révén megszűnik, a KAP közös politikák közötti kiemelt és kivételezett helyzete. 
24 Kiváló példa erre, kukorica területén fokozódó brazil és egyesült államokbeli bioetanol előállítás erőteljes 
fejlesztése révén megjelenő kínálatcsökkentés, mely párosulva az idei év klimatikus viszonyaival, pl. ausztrál 
aszály, jelentősen átrendezte a világpiacot: eddig az amerikaiak adták a világ kukorica exportjának 70 %-át, de 
2007-ben gyakorlatilag kiürültek a raktárak. A keresleti oldalon megjelenő főleg kínai és egyéb fejlődő országbeli 
igények jelentős árfelhajtó hatást eredményeztek, melynek révén történelmi magasságokba emelkedett a kukorica 
világpiaci ára, és párhuzamosan kiürültek a korábbi években tele töltött közösségi intervenciós raktárak. A fejlődő 
országok irányából tapasztalható fokozatos keresletbővülés egyéb termékek (pl. szója, tejpor) esetén is 
érzékelhető. 
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döntéseket Franciaországban, illetve Spanyolországban igyekeznek megváltoztatni, így a 
termeléshez kapcsolási feltételt teljesen eltörölni. Ennek előnyeit látva a Bizottság is 
engedékenynek mutatkozik. [HORVÁTH G., 2007]  
Viszont továbbra is a zavarokat okoztak a mennyiségi szabályozás egyes elemei: továbbra is 
fennmaradt a kötelező területpihentetés és a tejkvóta megszüntetése is csak 2013 után kerülhet 
napirendre. (A módosulással a „Health Check” foglalkozik.) A történelmi bázis fenntartása a 
bizottsági tervezetnél ugyan gyengébb modulációt eredményez és egyes elosztási és 
méltányossági kérdések terén is további mélyítés szükséges.  
Az ágazatban elérhető jövedelmeket tekintve, noha éves szinten, eltérő hatások miatt, 
viszonylag nagy eltérések mutathatóak ki, azonban a kumulált értéket illetően egyértelműen a 
növekvő a trend. (Lásd 3.6. ábra) 

3.6. ábra A mezőgazdasági jövedelmek változása az EU-25 tagállamaiban 2000-2006 között 
(2000=100, %-ban) 
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Forrás: Eurostat, 2007 alapján 

A trend mellet a 3.6. táblázatból az is kitűnik, hogy a mezőgazdasági jövedelmek a régi 
tagállamok többségében eltérést mutatnak: míg egyes tagállamokban pl. Egyesült Királyság, 
vagy Ausztria jelentősen növekedtek a jövedelmek, addig más országokban Görögország vagy 
Olaszország, masszív stagnálás illetve csökkenés figyelhető meg. Lásd 8. melléklet 
A reform egyértelműen törekedett a környezetbarát, új vidékfejlesztési intézkedések 
alkalmazására. A moduláció révén is növekvő források és a szétválasztás pozitív hatási 
együttesen, kiegészülve a kölcsönös megfeleltetés előírásaival, a mezőgazdaság képesnek 
mutatkozik, igaz csak korlátozott mértéken, pozitív hatást kifejteni a környezet megóvására. A 
reform következtében viszont a KAP a társadalom számára mégis egyértelműen elfogadhatóbb 
lett: kereslet orientált, tükrözi az állampolgárok elvárásait. Ezzel együtt törekednek növelni a 
költségvetési kényszerítő tényezők között a politika hatékonyságát, átláthatóság növelését, 
fejlesztését. Noha ezzel együtt szükséges megemlíteni, hogy paradox módon a megreformált 
rendszer jóval bonyolultabb és bürokratikusabb lett, mint az eredeti modell: a különböző 
összekapcsolási lehetőségeket tartalmazó nemzeti implementációk eltérő rendszere megbontja 
a rendszer eddigi egységét és gyakorlatilag még tetézi a feltételesség révén megjelenő, a 
korábbiaknál egyébként is bonyolultabb, szabályozási és végrehajtási problémákat. [CEUENS-
VKI, 2007] 
Az AGENDA 2000 keretében dinamikus a környezeti célok megerősítését célzó törekvés. A 
reform fontos célja volt továbbra is a támogatási allokáció javítása, a multifunkcionális 
szempontok fokozott előmozdítása. A mezőgazdaságnak nyílt piacokon értékesíthető termék 
és a pénzben illetve a hagyományos keresleti – kínálati viszonyok között nehezen értelmezhető 
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nem termék jellegű kibocsátásainak25 fenntartása és fejlesztése kiemelt jelentőségű. A 
közvetlen kifizetések jelenleg kulcsszerepet játszanak az európai mezőgazdaság 
multifunkcionális feladatainak biztosításában. Például a környezet- és állatvédelmi 
meggondolásokból vagy az élelmiszerbiztonság érdekében a termeléssel szemben támasztott 
szigorú előírások figyelembevétele olyan költségekkel jár, amelyek a harmadik országokból 
származó versenytársakat általában nem terhelik. Viszont olyan szolgáltatásokról van szó, 
amelyeket a társadalom elvár, a piac azonban az adott versenyfeltételek mellett csak elégtelen 
mértékben nyújt. Amennyiben a társadalom igényli a közjavak ezen formáinak fenntartását, a 
termelők teljesítményét honorálandó, szükséges az 1. pilléres közvetlen transzferek 
alkalmazása.  
A támogatások elméleti alapján azonban van egy apró logikai rés. A felülvizsgálat pontosan 
rátapintott a tisztán piaci folyamatok révén megszerzett jövedelmek – a korábbi időszakok 
árcsökkentései miatt – önmagukban nem biztosítanák a termelők számára megfelelő 
életszínvonalat, és így a közvetlen kifizetések – igaz eltérő mértékben – központi szerepet 
játszanak a jövedelembiztonság megteremtésében és fenntartásában. Mindeközben a 
szétválasztás bármely foka mellett is torzítják a piaci folyamatokat, egyúttal fokozzák a piaci 
zavarokat, melyek révén a társadalom igényei szerinti közjavak létrehozása csak 
jövedelemtranszferekkel valósítható meg. A közeljövőben várhatóan ez fogja jelenti a 
legitimáció alapját. [MATTHEWS, 2002] Így viszont nyitott kérdésként felmerül, hogy a 
termelők teljesítményének értékelése után miként fejezzék ki a támogatásokban az előállított 
közjavak értékét. Mindenesetre alapszabályként elfogadható, hogy a legitimálás részeként a 
közvetlen kifizetéseknek a jövőben azon teljesítményeket kell megtéríteniük (megfelelő 
indoklás és lehatárolás mellett), amelyek költségeit nem lehet a piaci árakkal fedezni. 
Az input piacokon sajátosan jelentkezett a reform hatása. A földköltség és a földár 
tekintetében különösen. A kölcsönös megfeleltetés keretében megjelenő ellenszolgáltatások 
jelentős kötelezettséget rónak a termelőkre, így jogosan védhető lenne az az álláspont, amely 
alapján a növekvő kiadási tényezők miatt csökkenést lehet kimutatni a földbérletek 
tekintetében. Ezzel együtt – noha csökkent a támogatási rendszer termékpiacra kifejtett torzító 
hatása – mégis a közvetlen támogatások jelentős része a földárakban és a földbérleti díjakban 
tőkésedett, torzítva így az inputpiacokat, csökkentve az agrártámogatások transzfer-arányát26.  
A rendelkezésre álló adatok alapján a bemutatott 14 tagállam közül csupán Hollandia 
szántóterületei esetén lehet szerény mértékű mérséklődést kimutatni. A többi tagállamban, igaz 
eltérő mértékben – néhol csak az inflációt követően– emelkedtek a földbérleti díjak, tehát vagy 
nem tudták még érvényesíteni a meglévő és időközben felmerülő költségeket, vagy a termelők 
képesek voltak visszafogni a bérbeadók törekvéseit. Erre magyarázatul szolgálhat több 
tagállamban az adó és egyéb járulékkedvezmények kihasználása végett megkötött hosszú távú 
bérleti szerződés, és emiatt nem érződik kimutatható hatás. Lásd 8. Melléklet 

3.5.3 Költségvetési vetület 
A belső hatások becslése ugyanakkor több tényező miatt is bizonytalan és összetett feladat. Ez 
a paradox helyzet többek között a 2002-es költségvetési megállapodásra is visszavezethető. A 
KAP finanszírozását a bővítés és az új feladatok ellenére a 2007–2013 közötti időszakban 
2006-hoz képest 7,8%-kal csökkentik. Ennek révén mivel 2013-ig befagyasztották a 
költségvetés KAP kiadásokra vonatkozó irányszámait, kivonták a költségvetésre vonatkozó 
vitákat a KAP döntéseinek sorából. A 2007-2013 közötti csatlakozások pénzügyi fedezete 
megállapodás során ugyan nyitott kérdésként szerepelt, a korlátos keretek miatt a Tanácsnak 
2005 decemberében extra összeget kellett megszavaznia Románia és Bulgária csatlakozására. 
                                                 
25 Többek között a tájkép, a biodiverzitás, a vidéki környezet megőrzése, élelmiszerbiztonság, vidéki 
változatosság és a kulturális örökség megőrzése.  
26 Az arány az egységnyi támogatásból a mezőgazdasági termelőhöz kerülő részt fejezi ki.. 
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Ezzel párhuzamosan az új tagállamok részéről megjelennek a tervezetten növekvő közvetlen 
támogatások kiadásai, melyek jelentősen túlterhelik a jelenlegi szerkezű költségvetést. Így ha 
nem változnak a szakpolitikai intézkedések – a költségvetés keretszámok korlátossága miatt – 
a pénzügyi fegyelem miatt a közvetlen támogatások csökkentése is felmerülhet.  
Emellett mivel a 2002-es költségvetési alku nem terjedt ki a vidékfejlesztési intézkedések 
irányszámaira, a jelenlegi költségvetés tervezése során jelentős küzdelmet kellet folytatni a 
közösségi forrásokért. A költségvetési huzakodás eredményeként a vidékfejlesztés is, annak 
ellenére, hogy a Lisszaboni program alapján is megnőtt a jelentősége, részesévé vált a 
csökkentési folyamatnak. A „Természeti erőforrások megőrzése és kezelése” című fejezetben 
az eredeti bizottsági tervezethez képest a vidékfejlesztési célok esetén mintegy 35%-os (88,9 
milliárd euróról, 69,8 milliárd euróra) mérséklést hajtottak végre. Ezáltal még a kötelező 
moduláció ellenére is beszűkülnek az intézkedések, és a KAP két pillére közötti 
radikalizálódás, szembenállás lehetőségét nem lehet kiküszöbölni.27 Noha érezhető a termelők 
defenzív reakciója a források második pilléres átterelése véget, erősödik a vidékfejlesztési, 
agrár-környezetvédelmi politika megjelenése, mely abba az irányba hat, hogy a termelők 
mezőgazdasági termelési jelentősége csökken. [GARZON, 2006] 
A végleges brit költségvetési tervezet alapján a következőképp alakulnak a hétéves időszak 
költségvetési számai (3.6. táblázat): a figyelem középpontjába a versenyképesség és a kohézió 
erősítését szolgáló „Fenntartható fejlődés” c. kiadási osztály kerül, virtuálisan és ténylegesen is 
háttérbe szorítva a KAP primátusát. Részint pedig (a 2002-es döntés miatt) épp a KAP-ot 
csekély mértékben érintő a költségvetési alkudozás eredményeként megjelenő forrás 
csökkenés, melynek keretszámait alapvetően a tagállami GNI alapú hozzájárulás 1,045%-ra 
való csökkentése indokolt. 
Szükséges a költségvetés hosszabb távú fejlődésének áttekintése, melynek alapján 
értelmezhető e folyamat. Két fő elem mentén kategorizálható a változás: részint megfigyelhető 
a teljes költségvetéshez képest a KAP kiadásainak hosszú távú csökkenése. A 3.7. ábra 
pontosan szemlélteti ezt éppúgy, mint azt, hogy a piaci intézkedések, a támogatások fokozatos 
növekedése, mellet határozottan megjelenik az exporttámogatások lassú mérséklődése, és a 
vidékfejlesztési programok fokozatos megerősödése. Az utolsó évek adatai és a napi 
szakpolitikai forgatókönyvek alakulása sorában híven csatlakoznak a költségvetési restrikció 
és prioritásáthelyeződések markánsabb megjelenéséhez. 

3.7. ábra A közösségi agrárköltségvetés alakulása 1975-2006 (millió euró) 
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27 Fokozottan jelenik ez meg az új tagállamokban, hiszen a csatlakozási tárgyalások eredményeként elért 
közvetlen támogatások további fokozzák a bérleti díjak körüli megnövekedett érdeklődést. 
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Forrás: Coleman, 2007, Eurostat 2007 alapján saját szerkesztés 
 

3.6. Táblázat A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 
(millió euró – 2004-es árakon ) 

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

1. Fenntartható fejlődés  51 267 52 415  53 616  54 294  55 368  56 876  58 303  382 139
1a. Versenyképesség a 
növekedésért és a 
foglalkoztatásért 

 8 404 9 097 9 754  10 434  11 295  12 153  12 961  74 098

1b. Kohézió a növekedésért és 
a foglalkoztatásért  42 863 43 318 43 862  43 860  44 073  44 723  45 342  308 041

2. A természeti erőforrások 
megőrzése és kezelése  54 985 54 322 53 666  53 035  52 400  51 775  51 161  371 344

amelyből: piachoz kapcsolódó 
kiadások és közvetlen 
kifizetése 

 43 120 42 697  42 279  41 864  41 453  41 047  40 645  293 105

3. Uniós polgárság, szabadság, 
biztonság és a jog 
érvényesülése 

 1 199  1 258  1 380  1 503  1 645 1 797 1 988 10 770

3a. Szabadság, biztonság és a 
jog érvényesülése  600 690 790  910  1 050  1 200  1 390  6 630

3b. Uniós polgárság 599 568  590  593  595  597  598  4 140
4. Az EU mint globális szereplő  6 199 6 469  6 739  7 009  7 339  7 679  8 029  49 463
5. Igazgatás 6 633  6 818  6 973  7 111  7 255  7 400  7 610  49 800
6. Ellentételezések  419  191  190  800
Összes kötelezettségvállalási 
előirányzat 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091  864 316

a GNI százalékában  1.10% 1.08% 1.07%  1.04% 1.03% 1.02% 1.01% 1.05%
Összes kifizetési előirányzat 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970  820 780
a GNI százalékában  1.06% 1.06% 0.97%  1.00%  0.96%  0.97%  0.94%  1.00%
Forrás: Európai Bizottság, 2006a 
  
2005 decemberében a 2007–2013 közötti időszakra szóló uniós költségvetéssel kapcsolatos 
egyeztetések során az Európai Tanács felszólította az Európai Bizottságot, hogy 2008/2009-
ben a közösségi politikák minden szempontjára kitérve vizsgálja meg a kiadásokat és a 
bevételeket, mely folyamat a mezőgazdasági kiadások tekintetében egybe esnek, 
összefonódnak a 2003-as intézkedések felülvizsgálatával a „Health Check-kel”. 

A jövő szempontjából szükséges lenne, hogy ezeket a KAP kifizetéseket sem az 
alapelképzelést, sem az összeget tekintve nem vonnák kétségbe, és hogy a végrehajtáshoz 
szükséges pénzügyi bázis is biztosított maradjon. Fontos továbbá, hogy a kifizetések a 
társadalom számára kellően és alaposan megindokolhatók, átláthatók legyenek, mivel csak 
így lehet, egyes törekvésekkel ellentétben, az agrárkifizetéseket 2013 után akár a jelenlegi 
volumenükben is fenntartani. 
Összességében megállapítható, hogy az 1992-ben megkezdődött reformszakaszok működése, 
illetve azok egymásba kapcsolódó láncolata a kihívásokhoz igazodó jelentős fejlődést 
eredményezett. A hatások értékelése során megkülönböztethető a részint visszacsatoló 
hatások, részint pedig a politika résztvevői közötti nyitás mértéke. Előbbi körébe tartozik a 
belföldi és nemzetközi versenyképesség fokozása, a szétválasztott támogatások bevezetése, a 
rendszer társadalmi elfogadottságának a közjavak révén történő növelése illetve a költségvetési 
források átszervezésének kérdése. A másik oldalról kiemelést igényel, hogy a korábban zárt és 
összefonódó hálózatban működő mezőgazdaság a társadalmi és gazdasági tényezők miatt 
fokozatosan nyitottabbá vált. A költségvetés kapcsán lezajló folyamatok is hozzájárultak 
ehhez, hiszen a szűkös források következtében a nyilvánosság igénye miatt fellépő 
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átláthatóság és követhetőség révén átalakult a KAP, és ennek révén erősödött a kapcsolat a 
Közösség és a tagállam viszonylatában. Így egyéb társadalmi csoportok törekvései is 
kapcsolódtak a KAP-hoz és ennek révén hatékonyabb erőforrás allokáció és egyszerűbb 
megvalósulás zajlott le. Ezzel együtt azt is szükséges megjegyezni, hogy korábban sokkal 
markánsabban tudtak megjelenni és a döntéseket számukra kedvezőbb módon befolyásolni az 
érintettek, a termelők. 

3.6 Health Check 2008 – a KAP 2003-as reform intézkedések átvilágítása 
A fokozatosan változó Európában és a szélesebb összefüggésében is globálisan végbemenő 
társadalmi és gazdasági folyamatok hatására jelentős változásokon ment át a KAP az elmúlt 15 
évben. A 2003-as reformszakasz radikális változásokat hozott a működést illetően a 
szétválasztott közvetlen támogatásokat, a piaci reformokat (áthúzódó hatásként érintve a cukor 
– 2006, zöldség-gyümölcs – 2007, bor – folyamatban, piaci szabályozását is) és a 
vidékfejlesztés, a környezetvédelem tovább erősödést illetően. Ezen eseményeknél 
önmagukban azonban továbbmutató, hogy az egyes elemek puszta elegyénél többet jelentett a 
reform, ugyanis a korábbi KAP gondolkodásmód fokozatosan mélyreható és egyben 
jövőbemutató – egyes esetekben radikálisan megjelenő – változását eredményezte. Ennek 
keretében a formális és informális tárgyalások során több politikus és döntéshozó is kimozdult 
a korábbi holtpontról, mely a politika legitimálását és erőltetett, kényszeredett fenntartását 
hordozta magában28. A rugalmasság, a környezettudatosság, a gazdasági és társadalmi 
szereplők részéről megfogalmazódó rövid vagy hosszabb távú igények magasabb szintű, 
fenntartható és költségkímélőbb politika-mixének kialakítása és ennek az igénye fokozatosan a 
gyakorlatban is átültetésre kerül.29 Ezzel párhuzamosan erőteljesen korlátozták a szabályozó 
jellegű agrárpiaci beavatkozásokat, a közvetlen kifizetéseknek a termeléshez kapcsolása 
inkább csak kivétel, és az EU bővítése ellenére csökkent a KAP finanszírozása. Az EU ezzel 
lényegesen többet teljesített előre a nemzetközi agrárkereskedelem további liberalizációja 
érdekében, mint bármely versenytársa. Ez pedig a mezőgazdasági termelők számára azt jelenti, 
hogy nehéz alkalmazkodási folyamat előtt állnak. 
Ennek megvalósítását a 2003-ban betervezett felülvizsgálat irányozta elő. Az átvizsgálást 
„Health Check” (HC) a 2003-tól 2013-ig, a költségvetési előirányzat végéig, tartó ciklus 
közepére, 2008-ra tervezték be. Ennek keretében értékelik az elért eredményeket, levonják a 
gyakorlati alkalmazás tanulságait és az aktuálisan felmerülő nehézségeket is igyekeznek 
kezelni. Pontosabban három kérdéskör köré lehet csoportosítani a felülvizsgálat céljait: 

− Miként lehet az SPS rendszerét hatékonyabbá, eredményesebbé és egyszerűbbé tenni? 
− Miként felelnek meg a még hat tagállam által kidolgozott támogatási mechanizmusok 

frissített verziói részint, a mára 27 tagúra kibővült Európai Unió, részint pedig tágabb 
értelemben az egész világ által támasztott elvárásoknak? 

− Miként lehet kezelni a klímaváltozás, a bioüzemanyagok és a vízgazdálkodás 
területén újonnan is megjelenő kockázatokat és miként lehet az ezekkel kapcsolatban 
megjelenő lehetőséget hasznosítani? [EB, 2007h] 

                                                 
28 Ennek keretében, többek között, felerősödött a közvetlen támogatások radikális leépítése és esetleges 
megszüntetése körül kibontakozott polémia.  
29 Egy Eurobarometer felmérés alapján 10 emberből több mint 8 támogatja kölcsönös megfeleltetés elvét, a 
megkérdezettek fele véli, hogy kedvező fejleményt jelentenek a vidékfejlesztésre juttatott többletforrások, illetve 
a mezőgazdasági termelők termékeinek támogatása helyett a számukra adott közvetlen kifizetések. 88% véli úgy, 
hogy a mezőgazdaság és a vidéki területek továbbra is központi szerepet töltenek majd be az Európai Unióban. 
Ezzel együtt, hogy az uniós költségvetés KAP-ra fordított hányadának következő években nem kellene 
változnia vagy növekednie kellene. Ez a megkérdezettek 58%-nak a véleménye. [EB, 2007i] 
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Közeledvén a felülvizsgálat megállapításainak megfogalmazásához, melyet a Bizottság 2007-
ben hirdet meg és végleges lezárására előreláthatóan 2008-ban fog sor kerülni majd 2009-től 
hatályba is lépnek a módosítások. Mariann Fischer Boel biztos asszony többször is 
hangsúlyozta, hogy a HC nem lesz olyan radikális reform mint a 2003-as felülvizsgálat, nem 
fogja olyan markánsan megváltoztatni a KAP rendszerét. [BOEL, 2006] Több tekintetben 
azonban határozott állásfoglalását ígért. A felülvizsgálatnak a konkrét eredmények mellett a 
politikai hozzáállás változásban is lemérhető kihatásai vannak. Az egyik leghangosabb és 
későbbiekben talán legérdekesebb ezek közül a volumenében a közös költségvetés (2006: 
13,9% – 13,5 milliárd euró) és az agrárkiadások  legnagyobb részét (2006: 20,3% – 10,1 
milliárd euró)[EB, 2007b] felemésztő Franciaország köztársasági elnökének, Nicolas Sarkozy-
nek az álláspontja. 30 Mindenesetre a HC során megfogalmazásra kerülő tervezetek tényleges 
támogatása során könnyebbséget jelenthet a régi tagállamok legjelentősebb mezőgazdasági 
termelést folytatóinak álláspontja.   
A bizottsági javaslat 2007. november 20. került nyilvánosságra. [EB, 2007h] Egyes szakmai 
források [AGRA FOCUS; WWW.EUROPE.EU, CAPHEALTHCHECK.EU] és szakértői 
véleményék is hozzájárulnak a tervezet által megfogalmazott legfontosabb módosítások 
értelmezéséhez.  

3.6.1 Az SPS kiigazítása 
Noha a termelők közvetlen támogatásai megvalósítják az előzetesen megfogalmazott 
szakpolitikai célokat, azok keretszámai – történelmi és regionális modell esetén eltérő 
mértékben – múltbéli termelési szinteken alapulnak. A közeljövőben azonban egyre nehezebb 
lesz megindokolni a támogatásbeli különbségeket, különösen a történelmi modell esetén. A 
„Health Check” keretében a Bizottság megadja a lehetőséget a tagállamoknak, hogy az 
általuk választott modellt elmozdítsák a regionális felépítés felé és egy átalányösszegű 
rendszerre térjenek át 2009-2013 között. Ezzel együtt a bevezetés tapasztalati alapján 
szükséges tovább egyszerűsíteni a működési szabályokat és a döntéshozatalt.  
A közvetlen támogatások esetén az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a teljes 
szétválasztás nagyobb termelési szabadságot és rugalmasságot biztosít a gazdálkodóknak 
továbbá kevesebb adminisztrációval jár. De regionális szinten a Bizottság elképzelhetőnek 
tartja, előzetes esettanulmányok alapján, hogy a részlegesen termeléshez kapcsolt támogatások 
fennmaradjanak.  
A cross compliance továbbra is alapvető eleme marad a KAP-nak, de a tapasztalatok alapján 
egyszerűsíteni fogják. Szükséges ugyanis a társadalmi igényeket tükrözni és törekedni kell 
bármely követelményt illetően a felmerülő költségek és az elért eredmények közötti egyensúly 
megteremtésére. Ez nem az előírások számának növelésére vonatkozik, hanem az intézkedések 
hatékonyságának növelését hivatott szolgálni.  
Támogatások igénybevételét korlátozó limitálás – „capping”, illetve a korábban még nem 
használt kifejezéssel degresszív „capping” – során a támogatási összeg fokozatosan 
csökkenne31. A tervezet alapján: 100.000 euró feletti támogatás 10 %-kal, 200.000 euró feletti 
támogatás 25 %-kal, 300.000 euró feletti támogatás 45 %-kal.32

                                                 
30 Ennek keretében – konkrétumok említése nélkül – deklarálta, hogy a KAP jelenlegi céljaival és 
eszközrendszerével már nem felel meg a 2013 utáni időszak demográfiai, társadalmi, élelmezési, 
környezetvédelmi és energetikai kihívásainak. Némi ellentmondásként ugyanakkor megjelenik a hivatalos 
szakpolitika, mely hangsúlyozza, hogy KAP "újraalapozása" semmiképpen nem jelentheti a múlttal való teljes 
szakítást. Ellenkezőleg, a korábbinál is jobban kell hangsúlyozni a nemzeti (francia) és az európai mezőgazdaság 
identitását. A KAP ugyanis európai értékeket őriz, erkölcsi tartalmat és egymás iránti felelősségvállalást hordoz a 
társadalom és a mezőgazdaság viszonylatában. [SOMOGYI, 2007; Agra Focus]  
31 2005-ben az Egyesült Államokban a kereskedelmi farmok (elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet 
folytatnak és éves árbevételük minimum 250.000$), az összes farmok 9 %-át képviselték viszont az összes 
kormányzati támogatás 54 %-ból részesednek, áltagosan 54.100 $-t farmonként. Így a capping aktuális témát 
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A kisebb összegeknél terület vagy összeg alapján kialakított minimum szint kerülne 
meghatározásra, ugyanis ezeknél nagyobb adminisztrációs költség merülhet fel, mint a 
támogatás tényleges összege. Lényeges elem, hogy a „capping” keretében a csökkentés a 
kötelező modulációt követően valósulna meg, 2010-től a Health Check első évétől. A 
megtakarításnak a tagállamban kellene maradnia, melyet – az átdolgozott 1782/2003Ek 
rendelet 69. cikkelye alapján – új feladatokra lehetne fordítani. Összességében a korlátozás az 
EU-25 termelőinek 0,3%-át 23.505 termelőt érinti és közel 554 millió euró értékű lehet. 
[Thurston, 2007] A 2003-as moduláció keretében a 300.000 eurós korlát fölötti 
támogatásmérséklés csupán 2.795 termelőt érintett, igaz 450 millió euró értékben. A bizottság 
jelenlegi tervezete leginkább az Egyesült Királyságot (6.100) és a keleti tartományok miatt 
Németországot (5.310), illetve a termelőit érinti kedvezőtlenül. Lásd 3.7. táblázat 

                                                                                                                                                          
jelent az USA-ban is. A 2007-es Farm Bill elfogadása során az egyik legkiélezettebb kérdés e köré csoportosult, 
jelentősen megosztva ezzel a döntéshozókat. Az egyik legelfogadhatóbb javaslat (Harkin verzió) szerint 
250.000$-ban maximalizálnák a kifizetéseket és emellett továbbra is meghatároznának specifikus felsőhatárokat 
(3-entity rule): értékesítési támogatás, hitelveszteség-térítés 75.000$; közvetlen támogatás 25.000$, anticiklikus 
kifizetések 25.000$ összegben. Annak ellenére, hogy több termelő (pl. a rizstermelők kb. 20 %-a) átstrukturálta 
(feldarabolta) az üzemét, kikerülendő a felsőhatárokat, az USDA adatai szerint 2000-ben a közvetlen támogatás 
felsőhatára a termelők csak körülbelül 1 %-át érintette, összesen 83 millió $ megtakarítást eredményezett a 
költségvetésnek. [TÓTH, 2007] 
32 Németország, Bulgária, Nagy-Britannia és Csehország határozottan ellenzi a nagy gazdaságoknak járó 
támogatások 10-45 % közötti mérséklését, igazságtalan megkülönböztetést feltételezve és arra utalva, hogy a 
nagy farmok széttördelésével megkerülhető a capping. [AGRÁR EURÓPA, 2008] 
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3.7. Táblázat Támogatások limitálásának hatása a különböző tagállamokban 

Ország Érintettek száma Százalék Megtakarítás Százalék
Ausztria 60 < 0,1% 3,4 0,5%
Belgium 95 0,2% < 1,0  0,1%
Ciprus 0 .. ..  ..
Csehország 540 2,9% 4,4  2,1%
Dánia 680 1,3% 14,4  1,6%
Egyesült Királyság 6 100 3,8% 78,5  2,3%
Észtország 10 < 0,1% < 1,0  < 0,1%
Finnország 20 < 0,1% < 1,0  < 0,1%
Franciaország 3 560 0,8% 16,4  0,2%
Görögország 50 < 0,1% 1,0  < 0,1%
Hollandia 140 0,1% 23,5  4,3%
Írország 310 0,2% 1,6  0,1%
Lengyelország 100 < 0,1% 2,3 0,3%
Lettország 0 .. ..  ..
Litvánia 10 < 0,1% < 1  < 0,1%
Luxemburg 0 .. ..  ..
Magyarország 380 0,2% 5,0  1,6%
Málta 0 .. ..  ..
Németország 5 310 1,6% 269,9  5,4%
Olaszország 2 290 0,2% 62,5  1,7%
Portugália 590 0,3% 6,0  1,1%
Spanyolország 2 720 0,3% 55,7  1,2%
Svédország 370 0,6% 6,6  1,1%
Szlovákia 170 1,4% 1,4  1,7%
Szlovénia 0 .. ..  ..
EU-25 23 500 0,32% 554,3  1,71%

Forrás: Thurston – Farmsubsidy.org, 2007a, b 

A kötelező moduláció mértékének emelése már a 2007. májusi, Mainz-ban tartott informális 
miniszteri ülésen felmerült, de a HC ezt meghaladván évente 2%-os emelés mellett érvelt. 
Ennek keretében a jelenleg még 5%-os moduláció a HC életbelépése után 2010-től 7%-ra majd 
2013-ig 13%-ra nőne. A modulációra vonatkozó egyéb feltételek nem változnának, illetve 
eddig még nem került nyilvánosságra az elosztási elveket érintő változás.  

3.6.2 Piaci intézkedések  
A termékpiaci intézkedések közül a kötelező területpihentetésben a mezőgazdasági termelők 
2008-ban nem kötelesek kivonni a termelésből a területpihentetési támogatásra jogosult 
földterületüket (1107/2007 EK rendelet), a kötelező területpihentetés további sorsát (2009-től) 
a felülvizsgálat során tárgyalják meg. 
Ugyan folyamatban van a gabona intervenciós rendszer vizsgálata, mely erősen fókuszál a 
változó piaci folyamatok – bioüzemanyagok miatt növekvő kereslet – következtében 
végbemenő változásokra, de várhatóan a kukoricánál alkalmazott modell kiterjesztésre kerül a 
többi gabonaféle estében is. Valószínűleg csupán egy gabonánál – búza marad fent az 
intervenció jelenlegi rendszere. 
Ezzel párhuzamosan felmerült a kérdés, hogy az aktuális piaci folyamatok fényében 
szükséges-e fenntartani továbbra is az energianövények 45 euró/ha-os támogatását.33

                                                 
33 Idén először a 10 új tagállam is jogosult a támogatásra, s ezért a támogathatósági határértéket 1,5-ről 2 millió 
hektárra növelték. A területek nagysága viszont 2007-ben hozzávetőleg 2,84 millió hektárt tesz ki (2005-ben 0,57 
millió hektár, 2006-ban 1,23 millió hektár volt), így a 90 millió eurós összköltségvetés meghaladásának 
elkerülése céljából csökkentési együtthatót szükséges (0,70337-es) alkalmazni. Ennek eredményeként a termelők 
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2015. március 31-től valószínűleg eltörlésre kerül a tejkvóta. Az átmenet biztosítása 
érdekében a tagállami kvótákat fokozatosan növelik. 

3.6.3 Az aktuális kihívásokra adott válaszreakciók 
A termelők mind a nem várt, mind pedig a tervezett kockázatokat hatékonyabban tudják 
kezelni a szétválasztott támogatások révén, hatékonyabb kockázat kezelésre van szükség és a 
moduláció révén „felszabaduló” összegek egy részét, amennyiben teljesítik a zöld dobozos 
kritériumokat, kockázatkezelésre is fel lehetne használni; 
A klímaváltozás hatékony kezelése érdekében növelni kell a környezetvédelmi, 
vidékfejlesztési intézkedéseket, melyet a vízgazdálkodás előtérbe helyezése mellett a 
kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek is elő kell segíteni, miközben fokozatosan teret kell 
engedni a bioüzemanyagok és az egyéb energetikai célú biotermékek használatának;  
Valamint a vidékfejlesztési intézkedések erősítésének érdekében a kötelező moduláció 
keretében 2010-2013 között évi 2%-kal növelnék a kötelező moduláció mértékét, amit 
opcionálisan az EU 10-ekre is kiterjesztenének. 

3.6.4 Pénzügyi keret  
A fenti célok és törekvések megvalósításához, a pénzügyi fegyelem keretében, nem fog 
nagyobb forrás rendelkezésre állni 2007-2013 között. Emiatt a kiadások folyóáron csökkeni 
fognak, ami azt vonja maga után, hogy ez az EU-15 termelőire is kiterjed.  
2009-2010 után egyes szakértői becslések szerint ugyanis az új tagállamoknak folyósított 
közvetlen kifizetések miatt, kiürül az agrárkassza. Mivel felülről a Csatlakozási Szerződés 
továbbra is meghatározza az EU-12 számára biztosítandó forrásokat, analóg módon az EU-15 
szerepvállalása kerül előtérbe. Ennek egyik reális megvalósulási formája lehet lényegében a 
top-up kiterjesztése a régi tagállamokra.34  Mindezek tükrében előreláthatólag 2009-től nem 
csak a Magyarországon alkalmazott támogatási rendszerben – SAPS-SPS átállás – hanem a 
közösségi szintű feltételekben is változások várhatóak. 

3.8. ábra EMGA kifizetések megoszlása 2007-2013 között 2004-es árakon 
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Forrás: Európai Bizottság, 2007h 
                                                                                                                                                          
a hektáronkénti 45 eurós támogatást a kérelmükben jelzett területnek csak mintegy 70 %-a után fogják megkapni. 
[EB, 2007g] 
34 Ennek gyakorlati megvalósítására a brit elnökség alatt beterjesztett (közösségi költségcsökkentő) agrár-
finanszírozási javaslat egyik eleme szolgálhat alapul, amelynek révén a tagállamok lehetőséget kapnának a 
vidékfejlesztési célok esetén, az önkéntes moduláció fokozatos bevezetése és 20%-ra kibővítése mellett, a kieső 
összeg kiegészítésére.  
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4 A közvetlen támogatások hazai alkalmazását 
meghatározó előzmények  

4.1 Az KAP adaptáció előzménye 
Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) hazánkkal kialakított viszonyát alapvetően, az 1980-
as évek végéig fennálló politikai és gazdasági determináció következtében, a kényszeredetten 
minimális vagy egyáltalán nem létező kapcsolatok jellemezték. Az idők során kialakult 
korlátozásokkal terhes, az agrárgazdaságot is érintő, szükség-megállapodások fokozatosan a 
lassú enyhülés eredményeként alakultak ki. [BALÁZS, 1996] Agrárgazdasági vonatkozások 
tekintetében megjelenő első számottevő eredményt az 1991. évi Európai Megállapodás 
jelentette. 
Időközben a hazai politikai változások eredményeképpen, a kárpótlás, a szövetkezetek zömét 
felváltó egyéni gazdaságok, az értékesítési piacok váratlan megszűnése vagy instabillá válása, 
a beruházások elmaradása erőteljes humán és gazdasági tényezőket érintő drasztikus eróziót 
eredményezett. Lásd bővebben pl. SIPOS ET AL. 1992. Az ágazatban bekövetkező káros 
hatásokat kiegészítette a nemzetgazdaság egészében bekövetkező, az átalakuló gazdaságokra 
jellemző nehézségek sora (pl. infláció, privatizáció, költségvetési problémák, stb.). Ennek 
következtében miután 1994. április 1-én a közép-európai országok közül elsőként, 
Magyarország benyújtotta hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Unió Tanácsának soros 
elnökségéhez egyértelművé vált, hogy záros határidőn belül a tagság révén a KAP által 
jelentett előnyök és kedvezmények jelentős konszolidációs és revitalizáló hatást fejthetnek ki. 
Lásd többek között BALÁZS, 1998; HEITZE-SUSA, 2000; PARASKEWOPOULOS, 2000 
vagy BELKE ET AL., 2002 
1995. áprilisától „felgyorsultak” az események: átadták a csatlakozásra jelentkezőknek az 
előző évi Essen-i csúcson elfogadott, az alkalmazkodás kötelező feladatait tartalmazó Fehér 
Könyvet. 1995. decemberi, madridi ülésen többlépcsős, utalásokból összefont üzenetből, 
melyben már az agáriumról is szót ejtettek, kiolvasható volt az 1998 eleji tárgyalási start. 
1997-ben döntöttek a kibővítési folyamat hivatalos beindításáról és 1998. március 30-át, a 
csatlakozási folyamat (accession process) megnyitását követő másnap, 5 másik országgal 
együtt Magyarországgal is bilaterális keretek között megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. 
[HORVÁTH Z, 2007]  
Ebben az időszakban felmerült mindekét tárgyalófélben, hogy milyen konstrukcióban és 
milyen áron történhet meg a volt keleti-európai államok agrárgazdaságának beillesztése. A 
csatlakozni szándékozó országok (belső piaci sokkok, versenyképességi szakadék stb. miatt) 
igen kockázatos tervet fontolgattak. A kilencvenes évek események relációjában mégis úgy 
tűnik, összességében nyertes pozíciót eredményezhet a tagság. A közösség részéről, noha már 
elkezdődtek a nagy ívű reformok, továbbra is jelentős kényszerhelyzetet jelentettek a KAP 
generálta ballasztok és kötöttségek. Amennyiben nem változna ez a rendszer az újonnan 
belépő jelentős problémákkal küzdő országok teljesen ellehetetlenítenék a működést. 
Felborítanák a KAP instabil rendszerét, a közös piaci szabályozást és a költségvetés 
likviditását. A keleti bővítés jelentette nehézségek mellett a Közösség nem volt képes a 1999-
es berlini döntés keretében határozott és megfelelő döntést hozni. Így a kelleténél jóval 
szofisztikáltabbra és erőtlenebbre sikeredett AGENDA 2000. Ez viszont előrevetítette, hogy 
nem volt várható sima „landolás” a már megkezdett agárfejezet lezárása.  

4.2 A csatlakozási tárgyalások a mezőgazdaság szemszögéből 
Az EU keleti kibővítése jelentős változást vetített előre a régi tagállamokra vonatkozósan a 
Közös Agrárpolitikát illetően. A közel 75 millió főnyi lakosság és a mintegy 740 ezer ha 
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terület növekedés az EU történetének legnagyobb volumenű bővítését jelentette. A 4.1. 
táblázat is szemlélteti, hogy a bővítések sorát tekintve a közösség történetének 5. illetve a 6. 
csatakozási szakasza jelentős népesség- és területnövekedéssel járt. Eközben ettől az EU 
átlagtól messze elmarad az új tagországok gazdasági teljesítménye. A 2004-es bővítés 
tagállaminak egyes makrogazdasági és mezőgazdasági adatait a 11. melléklet és a 12. 
melléklet tartalmazza. 

4.1. Táblázat Az egymást követő bővítések hatásai 

Megjegyzés: * Németország újraegyesítése  

Év Csatlakozó országok Terület (%) Népesség 
(%) GDP (%) GDP/fő 

(%) 

Átlagos 
GDP/fő 

EK6=100
1973 EK9/EK6 31 28 25 -2 98 
1981 EK10/EK9 9 3 2 -1 97 
1986 EK12/EK10 34 16 8 -7 90 
1990 EK12*  5 6 -2 88 
1995 EU15/EU12* 17 6 8 +1 87 
2004 EU25/EU15 23 20 5 -12 77 
2007 EU27/EU15 34 28 5 -18 71 

Forrás: Ardy, 2002; Senior Nello, 2005 

Ezzel párhuzamosan jelentős makrogazdasági, intézményi és társadalmi problémák is 
felmerültek az átalakulást és a közösségi szabályok átvételét illetően. Ezek közül HALMAI 
(2004) alapján kiemelést érdemelnek az alábbi, az agrárátalakulást különösen érzékenyen 
érintő, makro tényezők:35

− a tagjelölt országok alacsonyabb, az EU-15 átlag alig felét kitevő, gazdasági 
fejlettségi szinttel rendelkeztek; 

− az elvárt gazdasági növekedés ellenére továbbra is jelentős a strukturális lemaradás, 
a különbségek megléte, lassú ütemű felzárkózás prognosztizálható;  

− ezt fokozandó a népesebb országokban jelentős a mezőgazdaság részaránya, mind a 
foglakoztatásban, mind a jövedelemtermelésben. 

Ezen felül a KAP esetében konkrétan is felmerül több nehézség, hiszen a transzformációs 
krízis során a recesszió és a strukturális stabilizáció mellett az egységes belső piacba és a 
közös politikák rendszerébe is be kell illeszkedni. [HALMAI, 2002] A KAP esetében az alábbi 
nehézségek jelentettek feszültséget: 

− a jelentős költségvetési terhek; 
− a magas KAP-árak átvétele; 
− a KAP kínálatellenőrzésének átvétele; 
− a WTO kötelezettségeknek való megfelelés és 
− a közvetlen kifizetések problémái.  

Ez utóbbihoz kapcsolódóan említésre érdemes a támogatások terén azok, a PÁLOVICSNÉ 
(2002) alapján is összegezhető különbségek, melyek nehezítik az adaptáció sikerességét: 

− Eltérő tekintetben, de mind a közösségi, mind a hazai támogatási rendszerben az 
egyik fő célként jelenik meg a piacstabilizálás. Az Európai Unióban alapvetően a 
legtöbb termék esetében a termelés visszafogására, a kínálat korlátozására helyezték a 

                                                 
35 Részletesebb értékelést ad az Európai Bizottságnak a magyar csatlakozással kapcsolatban megfogalmazott 
véleménye, melyet a csatlakozási folyamat megkezdése előtt adott ki a Közösség, elemezve a két fél kapcsolatát, 
a politikai és gazdasági területen megvalósítandó feladatokat. [Európai Bizottság, 1997a] 
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hangsúlyt, miközben Magyarországon éppen ellenkezőleg, a termelés ösztönzése áll 
az agrárpolitikai intézkedésekés, így a transzferek célrendszerének középpontjában. 

− Az Európai Unióban a termelők több (már a tagságból és a pénzügyi szolidaritás 
elvéből fakadóan is részesednek a Közösségi és az ezek hatását fokozó nemzeti) 
forrásból és ezzel együtt több (1. pilléres jogcímek mellet növekvő jelentőségű a 2. 
pilléres, vidékfejlesztési) jogcímen is juthatnak támogatáshoz. 

− Az Európai Unióban több a kifizetésekhez kínálatkorlátozó vagy környezetvédelmi 
intézkedések társulnak. 

− Az intézményi árak és az intervenció rendszere eltérő hatékonysággal működik. 

4.2.1  Az agráradaptáció megvalósításának lehetőségei 
A kibővülések korábbi fázisai során szerzett tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a 
csatlakozás egyik különlegesen fontos és bonyolult területe a Közös Agrárpolitika rendszerébe 
történő beilleszkedés. 
Az eddigi csatlakozási forgatókönyvek alapján alapvetően két36 fő agrárgazdasági adaptációs 
lehetőség körvonalazódott a 2004-es bővítési kör résztvevőinek: 
− csatlakozás átmeneti időszak beiktatásával, vagy 
− a KAP teljes átvétele átmenet nélkül. [HALMAI, 2002] 

Az átmenet nélküli átvétel a KAP teljes rendszerének azonnali működtetését feltételezte. (Erre 
került sor a 1995-ös bővítés során is.) Mindez jelentős erőfeszítéseket feltételezet a tagoktól, 
melyek korábban akár gyökeresen eltérő piacszabályozási, intervenciós és támogatási 
rendszert alkalmaztak. A drasztikus megterhelés és a nehézségek mérséklése érdekében hazai 
szempontból több elem alkalmazása is felmerült. Ilyen lehet  
− az átmeneti mentességek kedvezménye, melyek egyes országok és/vagy szektorok 

számára kulcsfontosságú tényezőknél a közösségi jogszabályok alkalmazása alóli 
ideiglenes felmentést biztosítanak; 

− speciális kompenzációs programok rendszere, melyek a csatlakozást követő első 
években nyújtanak kiegészítő, de szigorúan degresszív támogatást mérséklendő a 
drasztikus és hirtelen bekövetkező piaci események következményeit; 

− termelési határértékek és mennyiségek meghatározása, ezek révén egyes ágazatok 
számára lehetséges a kedvezmények fokozása; 

− általános, átfogó regionális és strukturális programok indítása, fejlesztése az ágazat 
és a vidéki közösségek egészének körülményeinek javítása érdekében.  

4.2.2 Tárgyalási álláspontok és azok közelítése 
Miután a 1998 szeptembere és 1999 novembere között lezárult a mezőgazdaság témaköréhez 
tartozó közösségi jogszabályok átvilágítása, 1999. november 29-én, a tárgyalási álláspontok 
utolsó csomagjában átadásra került a magyar fél mezőgazdasággal kapcsolatos tárgyalási 
álláspontja is. A magyar fél alapvető álláspontja szerint Magyarország lehetőséget kívánt 
kapni olyan termelési színvonal fenntartására, mely kihasználja a tényleges termelési 
potenciált, nagymértékben hozzájárul a belső fogyasztás fedezéséhez és a reális 
exporttörekvések megvalósításához. Ennek fényében a „position document” keretében az 
alábbi alapelveket fogalmazták meg: 
− Magyarország képes a Közös Agrárpolitika átvételére  
− a termeléskorlátozó intézkedések és a mennyiséghez kötött támogatások számítási 

alapjaként olyan történelmi referenciákat tart szükségesnek melyek mozgásteret 
biztosítanak; 

− cél az átmeneti időszak nélküli csatlakozás; és 
                                                 
36 Eltekintve attól a két teoretikus eshetőségtől, hogy elhalasztják vagy felfüggesztik a csatlakozás folyamatát és 
elfogadják a tagjelölt országok tárgyalási álláspontját. [SENIOR NELLO, 2005]  
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− igény formáltak minden olyan támogatási formára, melyben a csatlakozás 
időpontjában a régi tagállamok termelői részesedtek, különös tekintettel a közvetlen 
kifizetésekre. [VAJDA, 2000] (Hivatkozásul megemlítésre került, hogy a közvetlen 
támogatások a közösségi vívmányok részét képezik, melyek betartása és alkalmazása a 
csatlakozás egyik feltétele. Továbbá a hozzáférés bármiféle csorbítása, az azonos 
jogok és kötelezettségek által keletkeztetett tagállamok közötti egyenlőség és 
egyrangúság meglétét veszélyeztetné.). 

Először a mezőgazdaság horizontális témáit tárgyalták (pl. állategészségügy, 
növényegészségügy, statisztikai információk, különböző intézményfejlesztési ütemtervek), 
majd később, a piaci rendtartásokat érintő kérdéseket (pl. termelési kvóták, támogatási 
rendszer). Itt világossá vált, hogy a Közösség a két alapvető kérdésről, a már korábban említett 
referenciaértékek és a teljes mértékű igény minden támogatási formára, csak az érdemi 
tárgyalások végső szakaszában fognak tárgyalni. 
A csatlakozások során felmerült tranzakciós problémák mellett az agrárgazdaság beillesztése 
során példa nélküli feladattal kell szembesülni: az átmenti időszak nehézségeit fokozza, hogy 
egyidejűleg kell megszilárdítani és fejleszteni a strukturális hiányosságokat és egyidejűleg kell 
beilleszkedni az EU egységes belső piacába, illetve a közös politikák rendszerébe. [HALMAI 
2000] Fokozza az adaptáció nehézségét, hogy a tagjelölt országok sorában hazánk jelentős 
termelési potenciállal rendelkeznek.  
Ennél is lényegesebb elem a közvetlen támogatások implementációja. Az Európai Bizottság 
már 1996 megfogalmazta fenntartásait a közvetlen kifizetések adaptációs hatását illetően. A 
Közösség szemszögéből egyhangú érvek közül a legfontosabbak az alábbiak: 

− A kifizetések önmagukban nem tartoztak a KAP lényegi elemei közé, mivel 
jelentőségük eredetileg a KAP 1992. évi reformját követően, az értékesítési 
árbevételt érintő veszteséget kompenzálásánál, nőtt meg. Mivel a kelet-európai 
országok ekkor tagsággal nem rendelkeztek, ilyen veszteség sem érhette a termelőiket 
és így a kompenzációra sem jogosultak.  

− A kifizetések várhatóan növelnék a mezőgazdasági földek és egyéb inputtényezők 
árát és bérleti díját, ezáltal akadályozva a szerkezetváltását. 

− A költségvetési transzferek, a növekvő mezőgazdasági jövedelmek implicit módon 
többlet kereslet generálhatnának, növelve az inflációs nyomás veszélyét. 

− Az adófizetők szempontjából közvetve reálisan vetődik fel a jövedelmek átszivárgása 
végett a földtulajdonos és földhasználó között megjelenő allokációs probléma.  

− Aggályos a nem megfelelő birtokstruktúra: csekély az EU elveken alapú családi 
gazdaságok részaránya és torz – ugyan országonként eltérő mértékben – a 
szétaprózódott törpegazdaság és az iparszerű nagybirtokok aránya. 

− Tényleg megfelelőek-e az agrárszektorra vonatkozó problémákat a mezőgazdasági 
termelés erőteljes támogatása révén megoldani szándékozó agrárpolitikai törekvések? 
Vagy megfelelőbbek lehetnek egyes határozottan pozícionált stukturális intézkedések. 
A jelenlegi ismeretek és társadalmi, gazdasági és ökológiai érdekek fényében 
megállapítható, hogy a mezőgazdaság által generált pozitív közjavak és externáliák 
jelentőségére tekintettel a gazdaságossági feltételek fenntartása valamint egyes 
termesztési és természeti állapotok megőrzése végett feltétlen szükséges lehet a 
közvetlen támogatások (további) alkalmazása. Figyelemmel a Közösséget érő külső 
és belső hatások sokaságára természeten ez nem jelenti az esetleges felülvizsgálatok 
és átértelmezések vagy akár újabb ágazatpolitikai eszközök alkalmazásának elvetését, 
a korábbi elavult intézkedések revíziójának szükségtelenségét. Mindez értendő a 
kibővült Európa agrárpolitikájának további alakulásra is. 
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Számos ellenérv érlelődött a régi tagállamok részéről, hogy miért ne terjesszék ki teljes 
mértékben a közvetlen támogatások rendszerét, ezzel elősegítendő korábbi előnyösebb 
helyzetük megőrzését. Noha a kibővülő Európa jelentős piaci lehetőségeket rejt magában, s 
egyúttal komoly versenytársak lehetnek, az ugyan alacsony termelékenységű, de bizonyos 
szegmensekben mégis fajlagosan gazdaságosan és versenyképesen is termelni képes, tagjelölt 
termelőkkel.  
A tárgyalások végéhez közeledve, 2002 januárjában egyértelművé vált, hogy a még lezáratlan 
5 tárgyalási fejezet közül a 7-es, mezőgazdasági, a 21-es regionális politikát érintő és 29-es, 
pénzügyi és költségvetési kérdésekkel foglakozó fejezetekről nehezen tudtak megállapodni. 
Annak ellenére, hogy pénzügyi kérdésektől eltekintve a legtöbb vitatott kérdést rendezték. 
Illetve hogy a Bizottság 2002-es országjelentése kitért a közvetlen támogatások kifizetéséhez 
és ellenőrzéséhez elengedhetetlen intézményi kérdésekre, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 
Rendszer (IIER) és a parcellaazonosítási rendszer körül mutatkozó hiányosságokra, az állat- és 
növényegészségügyi előírások terén lévő és az élelmiszeripari vállalkozásoknál kimutatható 
elmaradásra. [EB, 2002a] A legfőbb gondot mégsem ezek jelentették.  

4.2.3 A tárgyalások végső stádiuma 
2002. január 30-án közzétették a csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó tárgyalási 
dokumentumot (Issues Paper) [EB, 2002d], melyben a Közösség a csatlakozási tárgyalások 
végéhez közeledvén, elsőként fejezte ki hivatalosan is a közvetlen támogatásokkal kapcsolatos 
álláspontját. Ugyanezen a napon tették közzé a pénzügyi feltételekre vonatkozó javaslatot is, 
melyben az 1999-es berlini tervezetből37 kiindulva megfogalmazták a csatlakozással 
kapcsolatos hivatalos finanszírozási elképzeléseket. A belső politikákat érintő (pl. 
intézményfejlesztés, atomerőmű kezelés), a kohéziós alapra vonatkozó vagy az új tagállamok 
nettó költségvetési pozícióját elkerülendő alkalmazott átmeneti költségvetési kompenzáció38 
mellett a közvetlen támogatásokra vonatkozó kitétel volt a legfontosabb. Ezzel párhuzamosan, 
a költségvetési tervezetet kiegészítve megjelent a tagjelöltek mezőgazdaságát érintő 
integrációs terv. [EB, 2002b]  
Az Issues Paper lényegében és az ágazat több résztvevője számára is váratlanul változtatott a 
tárgyalások feltételein azáltal, hogy a korábbi nem hivatalos álláspont rögzült új tárgyalási 
pozícióba kínálva a tagjelölt országoknak. A módosítás szerint az új tagállamoknak nyújtott 
közvetlen támogatások rendszerét objektív kritériumok alapján, kialakított fokozatosan 
bevezetendő rendszerben kell működtetni. A javaslat [EB, 2002b, d] elemi a következők: 

− Fokozatosan emelkedő közvetlen kifizetések: Amennyiben a közvetlen kifizetések 
100%-a az új tagállamoknak azonnal rendelkezésére állna, „megmerevednének a 
jelenlegi állapotok és nem kerülne sor az elengedhetetlen modernizációra” [EB, 
2002d]. Ezt elkerülendő a közösségi javaslat a közvetlen kifizetések 10 évig tartó 

                                                 
37 A berlini költségvetési tervezet alapján 2002 és 2006 között a korábban tervezett a 6,450 millió euróról, évente 
16.780 millió euróra nőne a költségvetés kiadása, ha 2002-ben csak a 6 legfelkészültebb tagállam csatlakozna. 
Mivel a 2002-es céldátum nem volt reális, lehetővé vált 2004-ben 10 tagállamot felvenni. A tervezetről bővebben 
lásd az 12-13. mellékletet. Ez a tervezet a közvetlen támogatások rendszerében változásokat nem tervezett, 
átmeneti intézkedéseket viszont igen. 2 lépcsőben fokozott figyelmet szentelve a tagállamok igényeinek 
megfelelő regionális politikának. [EB, 2002c] 
38 Az átmenti költségvetési kompenzáció keretében valamennyi újdonsült tagállam lehetőséget kapott, hogy a 
május 1-i csatlakozást követően a közösségi költségvetésbe fizetendő első évi nemzeti hozzájárulást csak a tagság 
8 hónapjára, időarányosan teljesítsék, miközben részesedhessenek a közösségi politikák és források révén teljes 
naptári évre vonatkozó támogatásokból. 
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fokozatosan növekvő összegű bevezetését pártolja. Így kezdetben, 2004-ben 25%-os 
lenne a közösségi rész és ez 2013-ra 100%-ig emelkedne. 39 

− Nemzeti kiegészítés lehetősége: Ahol a csatlakozást megelőző időszakban magasabb 
volt a nemzeti támogatások összeg, mint az átmeneti időszakban a KAP közvetlen 
kifizetései, ott a termelőknél gazdasági problémák jelentkezhetnek. Ezenkívül a 
csatlakozást lehetne okolni a jövedelemcsökkenésért. Ezért meg kell teremteni az új 
tagállamok számára azt a lehetőséget, hogy nemzeti forrásból, maximum a régi 
tagállamok színvonaláig, a csatlakozást megelőző mértékig kiegészítsék az EU-s 
támogatásokat.  

− Egyszerűsített alkalmazás – átmeneti jellegű és opcionális: A közvetlen 
támogatások átmeni ideje alatt a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy 
egyszerűsített KAP-ot, általány támogatást és kisebb támogatásra jogosult 
birtokméretet alkalmazzanak. Mindezt a kétszer egyéves meghosszabbítási opció 
mellett összesen 5 évig lehetne működtetni. Az átállási időszakot megkönnyítendő, az 
átmenet ideje alatt az egyszerűsített körülményeknek már megfelelő IIER ellenőrizné. 
Ez nem alternatív IIER jelentene, csupán egyszerűbb intézkedéseket40 

− Emellett természetesen a résztvevő tagállamok azonnali és teljes mértékben részesei 
lehetnének a KAP piaci és intervenciós intézkedéseknek.  

4.2.4 A javaslat értékelése. Kérdéses az adaptáció sikere? 
A tagjelölt országok relációjában a diszkriminatív és hátránytokozó tervezet valamennyi 
országot nehezen érintett, hiszen kezdetben, kiindulván az 1992-es MacSharry-féle 
reformjavaslatból, az azt átalakító AGENDA 2000 programcsomaggal terveztek. Az EU 
viszont határozottan kiállt a javaslat mellett. Franz Fischler, az EU mezőgazdasági biztosa a 
következő kép érvelt a tervezet mellett: „Ez egy tisztességes, kiegyensúlyozott és 
megalapozott csomag”. [EB, 2002b] Hangsúlyozta továbbá, hogy a megnövekedett stukturális 
támogatásoknak is köszönhetően széles körben kedvező hatások várhatóak. Viszont a 
Közösség tisztában van a felelőségével: amennyiben nem segítenek modernizálni a 
mezőgazdaságot és nem törekednek a vidéki területeken a foglalkoztatottság diverzifikálására, 
akkor növekvő munkanélküliség és a destabilizálódás negatív tendenciájú spirálját erősítenék. 
Ez csak fokozná a közvetlen támogatások azonnali és teljes kiterjesztése, mely csak lassítaná a 
szerkezetváltást és társadalmi feszültségeket szítana. Ezért is kezdeményezték a lassú és 
fokozatos bevezetést, mely végén egységes KAP fog működni. De emellett Fischler utalt a 
mélyebb összefüggésekre is: „Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy minél több országot 
foglal magában az EU, annál több pénzt is igényel, ezért nyilvánvalóan nem jó megoldás a 
növekedést és fejlesztést “malacpersely(kifosztási)-műveletként” kezelni.” Ha a tagállamok 
alkalmazkodnak a kötelezettségvállalásaikhoz, akkor kezelhetőek a költségek.” [EB, 2002b]. 
Egyetértett a tervezettel az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának jelentése is, mely 
üdvözli és nagyra tartja a csatlakozás gazdasági és társadalmi jelentőségét. Ezzel 
párhuzamosan értékeli a Bizottság tervezetét, mely viszonylagosan kíméletes a 
költségvetéssel. Bár érzik a feszültséget a közvetlen támogatások terén mégis örvendetesnek 
tartják ezen területen a kiadások tervezett csökkenését. Különösképpen, hogy az 
utófinanszírozás végett a 2004. évi közösségi transzferek csak a 2005-ös költségvetést terhelik. 

                                                 
39 Mivel adott a lehetőség, hogy a termelőknek csak folyó hó 15-e után fizessék ki a támogatásokat, fennáll a 
lehetőség, hogy a 2004-es költségvetést minimális mértékben terheljék meg. Ez nem csak a Közösségnek hanem 
a tagállamoknak is kedvező, mivel a tagállamoknak kell előfinanszírozni a kifizetéseket.  
40 Amennyiben a szükséges irányítási és ellenőrzési mechanizmus nem működik megfelelően az egyszerűsített 
időszak végére, akkor a probléma elhárításnak idejéig a támogatási összegek kifizetési szintjének befagyasztására 
kerül sor. 
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A tagjelöltek igyekeztek a negatív tárgyalási pozíciójukon javítani, de a Közösség 
határozottsága, mögöttes indítékai egy 2002-es tanulmány alapján tovább erősödtek. "Az EU 
bővítésének hatása a közép- és kelet-európai agrárpiacokra és bevételekre" [EB, 2002e] című 
tanulmány az Európai Szimulációs Modellre alapoz (ESIM41). A tanulmány következtetéseit 
alapvetően a tagjelöltek kétségeinek mérséklésére használták fel. A tanulmány szerint, az 
Európai Uniós tagság, számottevően javítani fogja a tagjelölt országok termelőinek kilátásait, 
anélkül, hogy jelentősebb piaci egyensúlyromlást okozna. A szimuláció42 alapján még a 
legborúlátóbb szerkezetátalakítási forgatókönyv esetében is, kedvezőbb a tagjelölt országok 
helyzete az Európai Bizottság javaslataiban megfogalmazottak alapján, mintha teljesen kívül 
maradnának az Unióból. Továbbá a szükséges szerkezetváltás sokkal fájdalmasabb volna az 
EU-n kívül, ahol nem állnának rendelkezésre célzott vidékfejlesztési programok és a 
strukturális alapok forrásai. Az Európai Unióba való belépés pozitív hatást gyakorol tehát a 
tagjelölt országok termelőinek jövedelmére is. A beszámoló kiemeli a Bizottság azon 
véleményét is, hogy amennyiben azonnal áttérnek a 100% közvetlen kifizetésekre43, ez 
lényeges szociális torzításokhoz és egyenlőtlenséghez vezetne, meggátolná a szükséges 
szerkezetátalakítást, hiszen a tagjelölt országokban a termelők jövedelme több mint 
kétszeresére nőne (KKEO-8: +123%, Magyarország: +94%). Lásd 14. Melléklet. A tanulmány 
kiemeli, hogy az EU tagság e pozitív hatásai csak akkor érvényesülnek, ha a tagjelöltek 
végrehajtják a KAP intézkedéseinek működtetéséhez is elengedhetetlen szerkezetváltást.  

4.3 Agráradaptáció végső feltétele  
4.3.1 A felkészülés értékelése 
Az Európai Bizottság 2002 októberében adta közre a tíz csatlakozó országról szóló utolsó 
országjelentést, amely még a koppenhágai kritériumok mentén vizsgálta a leendő tagországok 
felkészültségét a tagságra. A Bizottság emellett vállalta, hogy a tagság előtt hat hónappal újabb 
jelentéseket készít, amelyekben már a sikeres tagság előfeltételeit veszélyeztető lemaradásokra 
koncentrál. Ennek tükrében készültek el a 2003. november 5-én nyilvánosságra hozott 
monitoringjelentések, melyek általános, pozitív üzenete, hogy 2004. május 1-jére a tagsággal 
járó kötelezettségek jelentős részét mind a tíz csatlakozó ország képes lesz teljesíteni.44 A 
problémás területeket a Bizottság két kategóriába sorolta: a „komoly aggodalomra okot adó” 
és a „fokozott erőfeszítéseket” igénylő kérdések csoportjába. 

Az értékelés során a leggyakrabban felemlegetett hiányosságok közé az alábbi témák tartoztak:  
− az agrárpolitikához kapcsolódó intézmények felállítása; 
− az élelmiszeripari üzemek közegészségügyi szabályai; 
− a szivacsos agyvelőgyulladás (BSE) megelőzését szolgáló intézkedések; illetve 
− a halászati politika45. 

A tíz új tagállam közül – valamennyi területre kiterjedően – a legkevesebb számú komoly 
hiányosságot felmutató területtel Szlovénia – 1 rendelkezik, míg a legtöbbet Málta – 6, és 

                                                 
41 A modell leírásáról lásd bővebben többek között BANSE ET AL, 2004, vagy HALMAI, 2004 műveit. 
42 Négy különböző politikai forgatókönyvet vettek számításba „a bővítés elmarad", "KAP közvetlen kifizetések 
nélkül", „KAP közvetlen kifizetésekkel", és "a tagjelölt ország tárgyalási pozíciója”. 
43 100% közvetlen kifizetések esetén a bevételek mintegy 150%-al növekednek. Mindez a belépés elmaradását 
szimuláló forgatókönyvhöz viszonyítva hozzávetőleg megháromszorozná az átlagfizetéseket. [EB, 2002e]  
44 A monitoring-jelentés fontos üzenete, hogy a kezdetben éllovas Magyarország 2003-ra a csatlakozó országok 
középmezőnyébe csúszott a sikeres tagság mindkét kulcsfontosságú területén: részint a jogi-intézményi 
felkészülés, részint pedig a makrogazdasági mutatók és az általános versenyképesség fejlesztése terén. A magyar 
gazdaság növekedési rátája a korábbi évek trendjéhez képest jelentősen visszaesett. Emellett fokozódott a belső 
egyensúlytalanság, és szinte minden makrogazdasági mutató romlott. 
45 Valamint a diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése és a versenypolitika egyes elemei. 
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Lengyelország – 9 esetében regisztrálta a Bizottság. Magyarország esetében 4 területen 
mutatott ki a jelentés jelentős hiányosságokat. Ebből egy kérdés már közvetlen a jelentés 
szeptember 30-i lezárását követően rendeződött. Mind a három (a negyedik is) problémás 
terület az agrárpolitikával kapcsolatos. A legfontosabbak közé a közvetlen kifizetéseket, a 
vidékfejlesztési támogatásokat kezelő Kifizető Ügynökség, valamint az ezek ellenőrzését 
végző Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer felállítása tartozik. A harmadik fajsúlyos 
területen jelentős lépéseket kell tenni az élelmiszer feldolgozó üzemek korszerűsítése terén. 
Az időközben megoldott negyedik területhez az EMOGA forrásokból finanszírozott 
vidékfejlesztési támogatások programtervezése tartozik. 

4.3.2 A csatlakozási tárgyalások lezárása 
A felkészülés a tagállamok részéről tanúsított egyéni eredmények mellett a Közösség részéről 
is jelentős erőfeszítéseket igényelt. A tárgyalások lezárásának egyik rendkívül fontos áttörését, 
közvetlenül a tárgyalások lezárására kitűzött decemberi csúcstalálkozó megkezdése előtt, a 
francia-német szövetség látványos reneszánsza tette lehetővé: Jacques Chirac francia 
köztársasági elnök és Gerhard Schröder német kancellár megállapodása számos kérdés 
tisztázását eredményezte a 2002. októberi 24-25-i ülésen, amelynek fő témája a bővítés és 
annak finanszírozása, pontosabban a tizenötök közös álláspontja és a tagjelölteknek kínált 
pénzügyi ajánlat kialakítása volt. Ennek révén maximalizálták a költségvetés agrárkiadásait, 
így gyakorlatilag eldöntötték az új tagállamok agrártámogatásainak sorsát.  
A tárgyalások azonban még nem értek végett, az Unió továbbra is következetesen kitartott: 
szorgalmazta a támogatások terén a fokozatos implementációt. Végül csak a csatlakozási 
tárgyalások legutolsó pillanataiban a 2002. december 12-13-án, a koppenhágai 
csúcstalálkozón, sikerült a tagjelölteknek kedvezőbb feltételeket elérni. Így a 2013-ig tartó 
felzárkózási, „phasing in” időszakban, csökkentve a versenyhátrányból származó negatív 
hatásokat, opcionálisan alkalmazhatják, a nemzeti kiegészítés lehetőségét. Ennek révén hat 
évre rövidítve le a közvetlen kifizetések felzárkózási szakaszát. A magyar–EU 
agrártárgyalások lezárásának folyamatát az egyes részmegállapodásoktól függően az alábbi 
három szakaszra lehet tagolni: 

1. 2002. március 21-én a mezőgazdaság horizontális kérdéseire, a növény- és állat-
egészségügyi kérdésekre vonatkozó tárgyalások fejeződtek be. Ennek eredményeként 
Magyarország a vágóhidakkal és az állattartó telepekkel kapcsolatban kért és kapott 
átmeneti mentességet. 

2. A második szakasz 2002. december 9-én zárult le: ekkor sikerült megállapodni a 
közvetlen támogatások alapját képező referenciaértékekről, a támogatható terület, a 
termelés és az állatlétszám maximumáról. 

3. A harmadik szakasz a 2002. december 12. és 13. között megtartott koppenhágai 
csúcstalálkozón fejeződött be. Ebben a fázisban a (legérzékenyebb) pénzügyi kérdések 
véglegesítésére került sor.46 [KISS, 2003] 

4.3.3 A tárgyalások eredménye – az integráció feltételrendszere 
A tárgyalások lezárása után a támogatások relációját illetően szükséges kiemelni, hogy 
lehetséges  
− a KAP teljes átvétele. Átmeneti időszak alkalmazása nélkül a csatlakozást követően 

azonnal érvényesül a belső piac és a KAP – néhány szektorális és technikai kivételtől 
eltekintve – azonnal kiterjed a magyar agrárgazdaságra. A piaci intézkedések (pl. 
intervenció, exporttámogatás, közvetlen kifizetések) a csatlakozást követően a magyar 

                                                 
46 Ennek eredményeként a magyar mezőgazdaság 2004-ben 227,8 millió euró, 2005-ben 596,2 millió euró, 2006-
ban pedig 658,8 millió euró támogatást, vagyis összességében 1,483 milliárd eurót kapott, mintegy negyedét 
annak az összegnek, amire Magyarország a teljes jogú tagság esetén számított. [Kiss, 2003] 

 60 



piaci szereplőkre is megkülönböztetés nélkül vonatkoznak. Az ágazati feltételeket a 
15. melléklet tartalmazza. Ennek részeként működhetnek a 

− közvetlen kifizetések. Igaz csak evolutív rendszerben. Korrekció gyanánt nemzeti 
forrásból kiegészíthető. Könnyebbségként viszont 

− egységes területalapú támogatási rendszert lehet bevezetni. A szigorúbb sztenderd 
rendszer helyett átmeneti időre egyszerűsített területi alapú kifizetések (Single Area 
Payment Scheme – SAPS) működtethetők. Emellett továbbra is folyósíthatók egyes 

− nemzeti támogatások. A notifikált jogcímeket hároméves átmenet után teljesen EU-
konformmá kell tenni.  

4.4 Az adaptáció alappillére: a támogatási rendszer  
A csatlakozási tárgyalások során az EU igyekezett tiszteletben tartani az új tagállamok jogát a 
közösségi vívmányok révén biztosított valamennyi támogatási formára. Viszont egyes 
támogatási jogcímek esetén a teljes körű bevezetést csak átmeneti idő alatt vállalta. 

A Közös Agrárpolitika által biztosított támogatások a következő fő csoportokba sorolhatók: 
− közvetlen termelői támogatások; 
− a piacok stabilizálását szolgáló intervenciós és exporttámogatások; 
− vidékfejlesztési, környezetvédelmi, beruházási, szerkezetváltást szolgáló egyéb 

támogatások; 
− notifikált nemzeti támogatások. 

A támogatások fő csoportjai után formája is többféle lehet: 
– normatív, melyről jogszabály rendelkezik, 
– pályázatos, melynek feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza, valamint 
– az egyedi kérelem alapján igénybe vehető támogatás. 

A támogatás finanszírozása pedig az alábbi lehet: 
– tisztán nemzeti forrásból,  
– tisztán közösségi forrásból, valamint 
– nemzeti forrásból, közösségi társfinanszírozás mellett. 

4.4.1 Közvetlen támogatások  

A támogatást a csatlakozási tárgyalások során felkínált, egyszerűsített területalapú 
támogatási rendszerben osztják szét. A jogcím nagyságát az előzetesen meghatározott kvóták, 
bázisok, valamint a különböző jogszabályokban rögzített érvényes támogatási összegek 
alapján számították ki. A közvetlen támogatások, az opcióként meghatározott nemzeti 
kiegészítés ellenére is, csak részlegesen érhetőek el a magyar termelők számára. A jogcím 
teljes összege, a tárgyalások alapján, csak átmeneti időszakot követően lesz hozzáférhető.  

4.4.2 Piaci intézkedések: közösségi intervenciós és külpiaci intézkedések 
A piaci intézkedések teljes egészében nyitottak a termelők számára. Az intervenciós rendszer 
keretében amennyiben az EU-n belül piaci zavarok lépnek fel: a kereslet alulmarad a kínálattól 
és a piaci ár alacsonyabb, mint az intervenciós ár, akkor hatósági beavatkozásra, intervencióra 
kerül sor. Ekkor a piac stabilizálása végett a közösség által finanszírozott felvásárlásokkal 
átmenetileg jelentős mennyiségű terméket vonnak ki a piacról: a fölösleges kínálatot 
intervenciós áron felvásárolják.47 A külpiaci intézkedések keretében elérhetővé váltak a 
kivitel ösztönzését célzó exporttámogatások. Ezek révén lehetséges az exportáruk a tényeleges 
termelési és értékesítési költségek által indokoltnál alacsonyabb áron történő értékesítése. Így 
klasszikusan mérsékelhető a hazai túlkínálat, javítható a termelők fizetési mérlege, 

                                                 
47 Intervenciós árat a gabona (csaknem valamennyi gabonafajta), a rizs, a fehér cukor, a vaj, a soványtejpor, a 
marha- és a borjúhús, valamint a gyümölcs és a zöldség esetében határoztak meg. 
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ösztönözhető a hazai foglalkoztatottság és lehetőség nyílik régi exportpiacok megtartása vagy 
újak szerzésére. 

4.1. ábra A közvetlen támogatások helyzete a csatlakozást követő agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások rendszerében 
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4.4.3 Vidékfejlesztési intézkedések 
A termelők teljes mértékben részesülnek a vidékfejlesztési intézkedésekből. A 
vidékfejlesztési politika célja részint a vidéki térségekben élő emberek életminőségének 
javítása, részint a vidéki térségek lemaradásának megakadályozása és felzárkózásának 
elősegítése. Ennek megvalósítását szolgálják a különböző fejlesztési dokumentumok: Nemzeti 
Fejlesztési Terv – NFT, Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program – AVOP, Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv – NVT és a 2007-től megváltozó vidékfejlesztési szerkezet.  

4.4.4 Nemzeti támogatások 
A részben vagy egészben közösségi finanszírozású, eddigiekben felsorolt támogatások mellett 
a csatlakozási szerződés lehetőséget teremtett arra, hogy egyes, a csatlakozás időszakában 
aktív nemzeti támogatásokat tovább alkalmazzanak. A jogcímeket, a belépést követő 4 
hónapon belül be kellett jelenteni, notifikáltatni kellett az Európai Bizottságnál. A KAP 
szabályaival összeférhetetlen intézkedéseket legkésőbb a tagság 3. évének végéig (2007. május 
1.) meg kellett szüntetni. A Bizottság a 3 év letelte előtt is vizsgálhatta a jogcímeket, és 
javaslatot tehetett megszüntetésükre. Mindezt visszamenőleges hatály nélkül, tehát sem 
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büntetéssel, sem a támogatást már felvett gazdálkodók visszafizetési kötelezettségével nem 
járhatott.  

4.5 Az egyszerűsített támogatási rendszer lényege 
A csatlakozási szerződés értelmében az újonnan csatlakozó államok részére átmeneti jelleggel 
– eredetileg 3 év, mely kétszer 1 évvel meghosszabbítható – kialakításra került az egységes 
területalapú támogatási rendszer. A rendszer sajátossága és egyben előnye is a termelők 
számára, hogy csupán minimális területi feltételeknek kell megfelelni (szántó 1 ha, 
gyümölcsöcs 0,3 ha) és művelési kötelezettség nélkül jogosult a gazdálkodó a közösség által 
biztosított támogatás igénybe vételére. Csupán a „helyes mezőgazdasági és környezeti állapot" 
feltételrendszerének kell eleget tenni, miközben mentesülnek a területpihentetési kötelezettség 
és kölcsönös megfelelés előírásai alól. Így a tagállamoknak hosszabb idő áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy kiépítsék és működtessék a szükséges intézményrendszert.   

4.5.1 Közvetlen kifizetések (direct payments) 
A megállapodás értelmében az Unió 2004-től 2006-ig 25-30-35%-át biztosítja a közvetlen 
támogatásoknak. s miután 2007-ben a 40%-ot elérte a közösségi rész szintje, az éves 
növekedési ütem 10 százalékra emelkedik.  

4.2. Táblázat A KAP közvetlen kifizetések bevezetése az új tagállamokban  (a régi tagállamok 
szintjéhez viszonyítva) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU kifizetés 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opció: nemzeti kiegészítés   
+30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +20% +10% 

Forrás: Agra-Europe, 2004 

vagy 

vagy 
+0%

KAP-típusú nemzeti rendszer 2003-as szintje plusz 10% 

4.5.2 Nemzeti kiegészítő támogatások (top-up) 
Az új tagállamok a „phasing in” szakaszban kiegészíthetik a mezőgazdasági termelő részére 
nyújtott közvetlen kifizetéseket a közvetlen nemzeti kiegészítő támogatás – KNKT 
(Complementary National Direct Payment – CNDP), köznapibb kifejezéssel „top-up” 
formájában. A Csatlakozási Szerződés kétféle alternatívát kínál a CNDP esetében a felső 
határérték és a maximális kifizetési érték kiszámításához:48

− a „30%-os változat”: top-up ágazati borítékok formájában, a Csatlakozási 
Szerződésben rögzített mérték alapján; vagy  

− az „elő-csatlakozási szinthez” viszonyítva: melynek keretében lehetővé teszik, hogy a 
közvetlen kifizetéseket (termékenkénti alapon) az előcsatlakozási szintig – mintha az 
új tagállam a 2003-as naptári évben egy KAP-típusú nemzeti rendszert működtetne – 
plusz 10 százalékpont emeljék fel. 

A nemzeti kiegészítés finanszírozását megkönnyítendő a tagállamoknak lehetőséget 
biztosítottak opcionális átcsoportosításra. Ennek keretében a 2004-2006 közötti időszakban az 
EU által biztosított vidékfejlesztési források maximum 20 (vagy 25% / 20% / 15%-os 
elosztásban) százalékát át lehet csoportosítani. Ez éves szinten, átlagban nem haladhatja meg a 
top-up 2004-ben 15%-át, 2005-ben 10%-át és 2006-ban 5%-át. Így az egyes ágazatok nemzeti 
források felhasználásával megemelt közvetlen támogatása 2004-ben nem lehetett magasabb az 

                                                 
48 Egyedül Ciprus képez kivételt, itt ugyanis előzetesen megállapított felsőértékhatárokat alkalmaznak. 
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érvényes közösségi jog szerint számított, régi tagállamokban érvényes szint 55 százalékánál 
(25+30 százalék), míg 2005-ben annak 60 százalékánál (30+30 százalék). Egyedüli kivétel a 
tejtermelés: a KAP-reform adaptációs tárgyalásain született megállapodás szerint az ágazat 
közvetlen támogatása 2004-ben elérhette a közösségi jog szerinti szint 85 százalékát (25+60 
százalék), 2005-ben pedig annak 90 százaléka (30+60 százalék) lehet.  

4.5.3 Egyéb technikai paraméterek 

Jogosult terület 
A SAPS abban az esetben igényelhető  
− ha az összefüggő támogatható terület eléri vagy meghaladja összefüggően a legalább 

1 hektár méretet szántó-, gyep, illetőleg konyhakert esetén, amennyiben a 
támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági 
parcelláknak el kell érniük vagy meg kell haladniuk a 0,3 hektárt; 

− ha a támogatható terület eléri vagy meghaladja egybefüggő módon a minimális 0,3 
hektárt szőlő, gyümölcsös esetén; 

− ha a fenti méretkritériumoknak megfelelő terület 2003. június 30-án eleget tett a 
"Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot"49 feltételrendszerének; 

− a támogatás alapjául szolgáló területet művelési ágától függetlenül, a tényleges 
használatalapján; 

− a támogatás elnyeréséhez teljesíteni kell a regisztrációs kötelezettséget, továbbá a 
gyep és legelő esetén a minimális állatsűrűségnek hektáronként el kell érnie a 0,5 
számosállategységet. Lásd még: 86/2003. FVM rendelet. 

A top-up jogcímei (nemzeti borítékok): 2004-ben (87/2004. FVM rendelet alapján)  
− a húsmarha-tartáshoz(csak 2004-ben), 
− a rizs-termesztéshez 
− a Burley- (dohány) termesztéshez, 
− a Virginia- (dohány) termesztéshez, valamint 
− a szántóföldi növénytermesztéshez 
majd 2005-ben kiegészült az alábbi tételekkel(28/2005. FVM rendelet):  
− a hízottbika-tartáshoz, 
− a tejtermeléshez, 
− az anyatehén-tartáshoz, 
− extenzifikációs szarvasmarha-tartáshoz, 
− az anyajuh-tartáshoz, 
− a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuh-tartáshoz, 
− a héjas gyümölcsűek termesztéséhez, valamint 
− az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztéséhez vehető 

igénybe kiegészítő nemzeti támogatás. 
 
Egyéb jogosultsági feltételek 
A jogosultságok csak egyazon régión belül vagy olyan régiók között ruházhatók át, ahol 
azonosak a hektáronkénti jogosultságok. Az új tagállamok – a közösségi jog általános elvének 
betartásával – legkésőbb az egységes támogatási rendszer alkalmazását megelőző év augusztus 
1-ig dönthetnek úgy is, hogy a megállapított jogosultságok tekintetében előre meghatározott 
lépések és objektív ismérvek szerint fokozatos módosításokat hajtanak végre. 
 

                                                 
49 /2004. (I. 13.) FVM rendelet 1. melléklete alapján 
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Nemzeti tartalék 
A nemzeti tartalék létrehozása céljából az új tagállamokban is lineáris kulcs alkalmazásával 
csökken a nemzeti felső határ. E csökkentés mértéke kezdetben nem haladhatta meg az 1%-ot 
később a 3 %-ot, de ezen határt 2006 decemberében eltörölték. 
Az új tagállamok arra használják a nemzeti tartalékot, hogy – objektív ismérvek alapján, 
biztosítva a termelők közötti egyenlő bánásmódot, a piac és a versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását – támogatási jogosultságot biztosítsanak azok részére, akik különleges 
helyzetbe kerültek. Sőt az alkalmazás első évében olyan ágazatok termelői is részesedhetnek 
belőle, akik az egységes támogatási rendszerre való áttérés eredményeképpen különleges 
helyzetbe kerültek.  
 
A támogatás mértéke és arányosítása 
A támogatás alapjául szolgáló terület használata után a kérelmező jogosult a támogatás 
igénybevételére. Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az átváltás 
árfolyamát a Bizottság határozza meg a naptári év első féléves átlagárfolyam alapján. 
(2199/2003 EU rendelet 2. cikkely).  
Az 1 ha-ra eső támogatás mértékének meghatározásához figyelembe vett bázisterület 
4.355.000 ha. Amennyiben a támogatásra bejelentett és az ellenőrzések során jogosultnak 
talált területek összege meghaladja a bázisterületet, az adott támogatási évben a termelőnként 
folyósítható támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken. 
Egy adott támogatási évben minden egyes megművelt mezőgazdasági parcellára kizárólag egy 
területalapú támogatási kérelem nyújtható be. Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági 
termelő jogosult, aki/amely támogatásra jogosult mezőgazdasági területet saját nevében és 
saját kockázatára használ, és támogatási kérelmet nyújt be.   
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5 Hazai közvetlen támogatások – az adaptáció első felvonása 

5.1 A csatlakozás körülményei 
A rendszerváltást követő közel másfél évtized alatt végbement események eredőjeként számos 
negatív folyamat játszódott le a magyar agrárgazdaságban. A 90-es évek eleji transzformációs 
krízist követően a csatlakozást megelőző időszakra továbbra is megmaradt az ágazat 
teljesítményét nagymértékben meghatározó piacvesztés, a termelési alapok és termelési 
folyamatok jelentős értékvesztése, ezzel együtt a rendezetlen, több esetben tisztázatlan és zilált 
termelési- és birtokstruktúra, valamint a termelő beruházások elmaradása. Habár a negatív 
folyamatokkal párhuzamosan megindult némi konszolidáció és jótékony átrendeződés, a 
fejlődés jelentős perspektíváját csak az uniós tagság vetítette előre.  
Az eredményes és sikeres adaptáció és felzárkózás fontos eszköze a közösség piaci 
szabályozásának hatékony alkalmazása, a támogatások abszorpciójának és hasznosításának 
fokozása, a belső piac folyamataiba történő integrálódás, az európai fogyasztói, termelői 
mentalitás megismerése és alkalmazása, melynek révén növelhető és fenntarthatóvá tehető az 
ágazat versenyképessége.  
A KAP hazai adaptációjának során több, az ágazat számára kedvező folyamat is várható volt: 
új piacszabályozási mechanizmusok, közösségi támogatások, egységes piacból fakadó 
kereskedelmi tényezők. Emellett azonban előre lehetet kalkulálni több nehézséggel és 
hátránnyal is. A belső piac terén a liberalizáció eredményeként ugyanis korábbinál sokkal 
intenzívebb és kiélezettebb versenyben kellett helytállniuk az ágazat szereplőinek, noha a 
piacszabályozási intézkedések teljes körben elérhetőek, a támogatások jelentette pénzügyi 
stabilitás csak részleges. Így számos esetben a kései agrárpolitikai intézkedések, a széleskörű 
tájékoztatás és a nyomatékos érdekérvényesítés hiánya miatt, a csatlakozást megelőző fokozott 
várakozásokat, mérsékelt lelkesedés és rezignált elfogadás váltotta fel.  
A következő fejezetben az ágazatra jellemző főbb, a statisztikai mutatók révén alátámasztható 
folyamatokat kívánom bemutatni, melyek révén értékelhető az ágazat csatlakozás utáni 
helyzete.  

5.2 A KAP adaptációja 
A KAP keleti kiterjesztése és az újonnan csatlakozott tagállamokban történő alkalmazása 
jelentős feladatott rótt az ágazat valamennyi szereplőjére. Az új tagországok esetében egyedüli 
hátrányt alapvetően a közvetlen támogatások lépcsőzetes működtetése jelent. Ennek 
következtében támogatási diszparitás alakult ki. Az EU-15 gazdagabb termelői az első 
pilléres, nagy összegű kifizetéseket teljes egészében a közös költségvetésből kapják, eközben 
viszont a szegényebb EU-10-ek részesedése abból jóval csekélyebb. (2004-ben az EMOGA 
támogatások 95%-a az EU-15-nek jutott, s az EU-10 abból csak 5%-ban részesült.) [CEUENS 
– VKI, 2007] 2006-ra ez az arány már 93-7-re változott. 
A magyar adaptáció sikerességét nagymértékben befolyásolták a hazai mezőgazdaság 
keretfeltételei – különösen a rendszerváltást követően torzult szerkezete –, valamint az aktuális 
gazdasági és társadalmi folyamatok és a több esetben kényszerűségek között meghozott 
szakpolitikai döntések. Ezen kívül meghatározó feltétel volt, hogy a csatlakozást követően az 
önálló nemzeti támogatási politikát felváltotta a közösségi szabályoknak megfelelően 
kialakított agrárpolitika.  

5.3 A közvetlen támogatások adaptációs környezete 
A KAP egészének adaptációját alapvetően a támogatási rendszer implementációja határozza 
meg. A közvetlen támogatások átvételét több adaptációs probléma is nehezítette. Ezeket két fő 
tényező befolyásolta:  
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− Az adaptációs feltételekről csak a tárgyalási folyamatok végén született döntés. Ennek 
függvényében az egyszerűsített rendszer (SAPS) hazai átvételéről csak 2003 
augusztusában határoztak. 

− Ezzel párhuzamosan lényeges elem, hogy a támogatási rendszer nemzeti 
implementációjának folyamata két fő részre tagolható. A csatlakozást követően az 
egyszerűsített rendszert kell bevezetni. Az átmeneti időszakot követően kötelező az 
egységes gazdaságtámogatási rendszerre történő áttérés, ami időközben felváltotta 
a régi tagállamokban alkalmazott sztenderd rendszert.  

A hazai adaptációs folyamattal kapcsolatban felmerülő számos nehézség és feszültség 
elsősorban ezekre a tényezőkre vezethető vissza. A szakpolitikai döntések halogatása, a 
kialakítás, a szabályozás és a végrehajtás terén felmerülő nehézségek, a határozott és 
következetes megvalósítás hiánya önmagában is jelentős lemaradást generált. Ezt csak 
fokozta, hogy a SAPS jogszabályi rendszerének aprólékos kimunkálásának hiánya alapvetően 
hátráltatta a hatékony és pontos jogszabály értelmezési és végrehajtási folyamatot. Ez 
Magyarország mellett az új tagállamok teljes beilleszkedési folyamatát is jelentősen 
megnehezítette.  
Emellett azonban az adaptáció sikere nagyban múlt azon is, miként adaptálható a közösségi 
rendszer a csatlakozás előtti nemzeti rendszerhez. 

5.4 Kiindulási állapot: hazai támogatási rendszer a csatlakozás előtt 
 
Az adaptáció kivitelezését és eredményességét nagymértékben befolyásolta, hogy a 
csatlakozást megelőző nemzeti támogatási filozófia és az ezt megvalósító rendszer jelentős 
mértékben eltért a közösségitől.  
A SAPS keretében működő közvetlen támogatások hazai elődjének nevezhető az 
agrártermelést segítő támogatások közül a földalapú növénytermelési támogatás. Az 1998 
óta működő jogcím – alapvetően termelést ösztönző és fejlesztő támogatáshoz való 
hozzájárulás – számos tekintetben sokkal korlátozottabb, mint a közösségi: 

− a jogosult terület nagysága minimum 1 (kezdetben maximum 300 ha) szántó 
− az igénybevétel feltétele több év tekintetében is módosult, de a legfontosabbak 

az alábbiak 
o jelentős mezőgazdaságból származó árbevétel, 
o fémzárolt vetőmag vagy műtrágya számlával igazolt használata,  
o előző évi áruhitel kötelezettség teljesítése 
o másodvetés lehetősége kizárt (2003) 
o vegetációs időszakban gyommentes állapot, szakszerű ültetvénykezelés 

Ezzel párhuzamosan a támogatások összegét az épp aktuális szakpolitikai elvek mentén is 
differenciálták  

− 2001-ben a terület nagysága is befolyásolta a kifizetési összeget (pl 1,01-
10,00 minden köztermesztésben lévő növény, valamint a szőlő és gyümölcsös 
12.000 Ft., 10,01-300,00 előzetesen meghatározott szántóföldi növények 
8.000 Ft. )  

− A másik tulajdonság a gazdálkodási forma volt. 2003-ban az 1-3 ha-os 
területen gazdálkodó őstermelők az átlagos 7.000 Ft helyett 10 000 Ft-ot 
kaptak, míg a különösen preferált családi gazdálkodók 9.000 Ft-ot. (A 
családi gazdaságok kiemelt támogatásának programját még 2001. végén 
hirdették meg.) 

 
Az évek során többször is változtak a feltételek és a prioritások, melyeket a csatlakozás 
dátumához közeledvén igyekeztek EU-konform módon kialakítani. Ennek keretében 2003-ban 
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megszüntették a 300ha-os felső korlátot. Ennek eredményeként összesen 126.827 darab igényt 
nyújtottak be, 3.536 ezer hektár terület után. Ez a 2002. évi 2.200 ezer hektár területtel 
szemben 60%-os növekedés. 2003-ra egyébként a támogatást igénylők 79%-a őstermelő volt, 
akiknek 43%-a 1-3 hektár közötti szántóterületen gazdálkodott, s átalánytámogatást igényelt.50 
A költségvetés felépítése alapján a legjelentősebbnek az agrártermelés költségeit csökkentő 
támogatás számít, aminek közel negyedét a földalapú növénytermesztési támogatások tették 
ki.  

5.1. Táblázat Agrárköltségvetés alakulása 2001 és 2003 között 

Megnevezés 2001. évi 
teljesítés 

2002. évi 
teljesítés 

2003. évi 
teljesítés 

Agrárberuházások támogatása 55 821 66 109 51 019
Melioráció és öntözésfejlesztési beruházások 1 459 1 448 3 517
Erdészeti támogatások (erdőtelepítés, erdészeti 
közcél, erdei vasút, jóléti és parkerdő, erdőkár) 10 869 11 936 11 258

Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 0 0 3 754
Agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztése 0 0 3 572
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 970 2 291 3 365
Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 1 067 1 093 1 282
Halgazdálkodási tevékenység  212 248 187
Vadgazdálkodási tevékenység 531 856 680
Farm és egyéb szakmai gyakorlatok  263 233 89
Agrárlogisztikai támogatások 0 0 430
Vidékfejlesztési célfeladatok 2 192 6 378 4 879
Állatkár-térítés 716 2 247 2 641
Családi gazdaságok külön támogatása 0 7 992 0
Piacra jutási támogatás 32 566 44 626 51 863
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás  86 589 67 645 66 659
Agrárgazdasági kezességbeváltás  0 0 179
Elemi káros termelők támogatása 25 0 9 873
Mezőgazdasági termelők adósságrendezése 0 59 948 0
Területfejlesztési célfeladatok 12 523 0 0
SAPARD 0 0 1 477
Agrár és vidékfejlesztési támogatás összesen 206 801 273 050 217 020
Forrás: FVM, 2002, 2003 

A közösségi elvektől eltérően sajátosságnak tekinthető, hogy igen jelentős az 
agrárberuházások támogatása, a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciója és 
gazdahitel-programja. Sajátos elemként értékelhető az éven belüli hitelekre vonatkozó 
adósságrendezés 2002-es programja. Ennek keretében a banki és az integrátor szervezetek felé 
fennálló éven belüli tartozásállomány 40%-ának rendezése mellett a mezőgazdasági termelők 
2002. évi aszálykárainak és a dunai árvízkároknak enyhítésére is sorkerült.51

                                                 
50 A nem átalánytámogatásban részesült őstermelők átlagos GOFR-területe 9,8 hektár, a családi gazdálkodóké 
56,7 hektár, a gazdasági társaságoké és a szövetkezeteké pedig 414 hektár. 
51 A benyújtott összes támogatási igény 68,5 Mrd Ft volt, amelynek 66,5%-át a termelők (48.187 termelő) saját 
jogon, 33,5%-át pedig az integrátor szervezetek (1.472 integrátor mintegy 50 ezer termelőt érintően) igényelték. 
Végül az összes jelentkező igény 87,5%-át támogatták. Ez közel 48 ezer őstermelőt, 1.600 egyéni vállalkozót, 
6.400 családi gazdálkodót és 1.600 gazdasági társaságot érintett. Az adósságrendezési támogatás 71%-át a 
gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok, szövetkezetek), 29%-át pedig a magántermelők igényelték. [FVM, 
2002]  
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A nemzeti támogatási jogcímek közül több is ellentétes volt a közösségi joggal ezért ezeket 
vagy át kellett alakítani, vagy meg kellet szüntetni. A leginkább érintettek közé tartoztak a 
különböző beruházásösztönző jogcímek, a gazdahitel programok, az agárszolgáltatások, az 
agrárlogisztikai támogatás. Egyes jogcímek esetén csak újra paraméterezésre és átállításra volt 
szükség (pl. vidékfejlesztési célok, állatkárenyhítés, erdészeti támogatások, termőföld 
minőségének védelme).  
Az agrárigazgatás keretében a földalapú támogatásokkal, valamint a nemzeti hatáskörben 
nyújtott beruházási támogatással kapcsolatos ügyeket – regisztráció (1998-óta), kérelmek 
befogadása, lebonyolítás és ellenőrzés – a földművelésügyi hivatalok bonyolították az APEH 
közreműködésével. Az Agrárintervenciós Központ feladata volt az EU csatlakozásra való 
felkészülés, valamint elsősorban az exporttámogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése. Később 
ezt az intézményi struktúrát színesítette az alapvetően beruházási jellegű támogatásokkal 
foglalkozó, de már az EU szabályai szerint működő SAPARD Hivatal felállítása. A három 
feladattípusra (normatív, beruházási és piaci támogatás) így korábban három külön szervezet 
került felállításra – természetesen három külön intézményi, informatikai és szervezési 
koncepció mentén. [MIKÓ, 2006]  
A támogatási rendszer átállításának eredményességét nagymértékben meghatározta a 
támogatások folyósításához szükséges intézmények, ellenőrző mechanizmusok kiépítése és 
működtetése. Az egész rendszert átfogó, koordináló és végrehajtó szerv, a kifizető ügynökség 
kiépítése jelentős késedelmet szenvedett. Csak 2003 nyarán hozták létre a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH) a korábbi Agrárintervenciós Központ és a SAPARD Hivatal 
összevonásával. A gazdasági és politikai konfliktusok elkerülése végett 2004 májusában csak 
feltételesen akkreditálták. A végleges akkreditációra másfél év késéssel, 2005 végén került sor.  
Az informatikai és az ellenőrzési rendszer számos elemének kiépítésére és üzembe állítására 
csak hónapokkal később került sor. Így az első, nagy tömegben jelentkező kérelemáradat 
feldolgozására és a kifizetésekre is csak több hónapos késéssel kerülhetett sor.52(V.ö. Vásáry 
V. 2006) Az agrárpolitikai késlekedés miatt csak 2003 végén kezdődött el a működési 
eljárásrend kidolgozása és az eljárást támogató informatikai rendszer fejlesztése. Csak 2004 
februárjában tesztelték az első blokk és ügyfél azonosító szoftvermodulokat. 
Mindezek eredményeként a csatlakozás első évében a termelőket megillető támogatások 
kifizetése csak nagy késéssel valósult meg, finanszírozási nehézséget és likviditási 
problémát eredményezve.   

5.4.1 Az első nehézségek 
Az informatikai rendszer működőképessé tétele mellett jelentősebb problémát okozott a 
támogatások kifizetésének elhúzódása. Részint magyarázatot adhat erre, hogy a finanszírozás 
szempontjából bonyolultabbá vált a működés, mivel a támogatások szerkezete, 
forrásösszetétele és szabályozása alapvetően megváltozott. Nagyobb jelentősége volt 
azonban annak, hogy a közösségi támogatások kifizetésének nem volt meg a fedezete. A 
közösségi eljárásrend szerint az EU-forrásokból származó forrásokat utólag – a közösségi 
előírásoknak megfelelő ellenőrzések után –, a következő évben fizetik ki. Mivel ezen összeg 
előfinanszírozása nem volt betervezve a 2004-es költségvetésbe, a szabályozás jelentős 
likviditási gondokat okozott, amelyeket a tárca csupán látszatintézkedésekkel igyekezett 
tompítani.53  

                                                 
52 Sajátosságként megemlítendő, hogy az informatikai fejlesztéseknél a gyakorlatban teljesen szokatlan módon a 
rendszer tesztelésre csak az éles adatbázisok alkalmazásával volt mód. 
53 Az FVM előrelátva a feszültségeket a csatlakozást megelőzően folyósított csekély összegű nemzeti 
támogatásokkal és a top-up összegek faktorálásának beindításával igyekezett tompítani az események 
következményeit. Szlovákiában tudatosan készülve a nehézségekre, a top-up kivezetések teljes összegét az aktív 
nemzeti jogcímekkel együtt már május 1. előtt folyósították  
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Közvetlen a csatlakozást követő időszakban ez több ágazati szereplőt is negatívan érintett. Az 
ennek következtében kialakult rendkívüli mértékű elégedetlenség vezetett hazánk egyik 
legnagyobb és leghosszabb gazdademonstrációjához 2005. február 20. és március 13. között. 
A Magyarországi Gazdakörök, és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) által 
levezényelt tüntetés, politikai indíttatásai és egyes kevésbé releváns követelései mellett, a 
csatlakozást követő átmeneti időszakra vonatkozó valós és komoly problémák jelenlétére 
mutatott rá. Több érdekvédelmi szervezet és tömörülés is egyetértett az ágazati problémák 
kezelésének szükségességével. A támogatásokat érintő, az átállással járó, feszültségek közül az 
alábbiak a legfontosabbak:   
− A KAP-hoz kapcsolódó közvetlen, kül- és belpiaci, valamint a vidékfejlesztési 

támogatásokhoz kapcsolódó intézkedéseket végrehajtó, a támogatásokat kifizető, az 
intervenciót lebonyolító és a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzési 
feladatokat elvégző intézményrendszer – az MVH akkreditációja jelentősen 
csúszott. 2004 végén a rendszer az ellenőrizendő 17 paraméterből csak hármat tudott 
az EU által elvárt szinten ellenőrizni.  

− Az intézményrendszer felállításnak késedelme, illetve a csatlakozást megelőző 
feladatok áthúzódása, az átállás jelentette időveszteség miatt az első évben nem 
működtek szakszerűen a piaci intézkedések. Elsősorban a gabonapiaci intervenciós 
rendszer. Az intervenciós időszak első 3 hónapjában csupán 1,2 millió tonna raktár 
kapacitás állt rendelkezésre, mely végül 4,9 millió tonnára nőtt. De még ez sem volt 
elegendő a felajánlott 6,8 millió tonna befogadására.54 [RIEGER ET AL, 2006] 

− Mivel a 2004. évi költségvetésben, a parlamenti határozat ellenére, nem szerepelt a 30 
%-os nemzeti kiegészítés fedezete, illetve a 2004-es megtakarítási csomag keretében 
30 milliárd forintot vonta el az FVM-től, problémát jelentett és jelentős késedelmet 
szenvedett a támogatások kifizetése. Emellett, noha korábban notifikálásra kerültek 
a nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások jogcímei, a forráshiány miatt 
megszüntették a támogatási kérelmek befogadását, és meghirdetését, a kifizetéseket 
felfüggesztették. [A petíció további elemiről lásd bővebben: www.gazdakorok.hu, 
2005]  

A 2004-ben kifizethető agrár- és vidékfejlesztési támogatások 

 Kötelezettségvállalás  Kifizetés 
Közvetlen támogatások 77,0 13,0 
Top-up 93,0 41,0** 
NVT 56,0 0 
AVOP 24,5 0 
SAPARD* 40,0 14,8 
Összesen  290,5  65,8*** 

Megjegyzés: *A SAPARD összegek négy évre vonatkoznak, ** A 41 milliárd forintot a 
faktorálás keretében a bankok előfinanszírozták, a kiadás csak a 2005-ös költségvetésben 
szerepel *** A 2004-es költségvetést csak 27,8 milliárd forint terheli, mert a top-up-ra a 
bankok által kifizetett összeget csak a 2005-ös költségvetés tartalmazza. 
Forrás: www.gazdakorok.hu 

                                                 
54 Végül 548 raktár-üzemeltető 3.200 tárolójában sikerült az első közösségi intervencióra 1.970 felajánlótól 
érkezett 5.700 felajánlást elhelyezni. A felvásárlás arányait tekintve a búza 1,5 millió tonnát(39%), a kukorica 2,2 
tonnát (a hazai intervenció 58%-a, ezzel együtt a teljes közösségi kukorica intervenció 80%-át a hazai felajánlás 
adta), és az egyéb kalászosok 0,2 millió tonnát(3%) tettek ki. A legnagyobb 68 felajánló adta az összes mennyiség 
60%-át. Magyarország a 3,9 millió tonnás felvásárlással Németország után a második legnagyobb intervenciós 
állam, ahol csak Hajdú-Bihar és Békés megyében együtt közel 1 millió tonna felvásárlást hajtottak végre. 
[RIEGER ET AL, 2006] 
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Hivatalosan a késedelmes kifizetést azzal magyarázták, hogy a termelők ugyan a mielőbbi 
kifizetésekben voltak érdekeltek, de a szakigazgatás abban, hogy a kifizetésekre a megfelelő 
ellenőrzések nélkül ne kerüljön sor (minimalizálandó a támogatás visszafizetésének 
kényszerét). Magyarázatként szolgált továbbá, hogy jelentős tételt képviselt a hibás 
űrlapkitöltés is. 
A bizottsági engedély ellenére sem került előzetesen kifizetésre a 2004-re vonatkozó top–up 
összege és a közvetlen támogatásokat.55 A 30 %-os nemzeti kiegészítés megelőlegezésére a 
kormányzat a faktorálás intézményét vette igénybe. Mindez a termelők számára 43 milliárd Ft 
forrást, a bankok számára 4,2 milliárd Ft eredményt jelentett.56 [VÁSÁRY ET AL, 2005] 
A támogatási és az igazgatási gyengeségek mellett, előzetesen ismert volt, hogy a KAP 
felépítéséből fakadóan, egyes alágazatoknak (pl.: zöldség-gyümölcs, egyes élelmiszerek), de 
különösen az állattenyésztésnek jelentős alkalmazkodási problémákkal kell megküzdenie. 
Ezek részletesebb alakulását, a csatlakozást követő időszak egyes hatásait részletesebben az 
5.7 fejezet tartalmazza. 

5.5 A SAPS hazai működésének paraméterei 
A tagság kezdete óta jelentős érdeklődés követte a termelők részéről a közvetlen támogatások 
hazai alakulását. Az egyszerűsített kifizetésre jogosult földterület (2003. június 30-án 
kultúrállapotban tartott mezőgazdasági terület) becsült nagysága 2004-ben 4,355 millió hektár 
volt. A magyar termelőknek 2004-ben közvetlen jövedelemtámogatásként kifizethető brüsszeli 
források összesen 306 millió eurót tettek ki. A kettő hányadosa adta az egyszerűsített kifizetés 
maximális fajlagos összegét, hektáronként 70,22 eurót. E termeléstől függetlenített támogatás 
szántó-, ültetvény-, kert- és gyepterületek után egyaránt felvehető volt, amennyiben a 
támogatási kérelem legalább 1 hektárt (ültetvények esetében legalább 0,3 hektárt) lefedett, és a 
parcellák nagysága elérte a 0,3 hektárt. Mivel a ténylegesen kifizetésre jogosult terület 2004-
ben a becsült 4,355 millió hektárral szemben elérte a 4,8 millió hektárt, mintegy 10 százalékos 
visszaosztást kellett alkalmazni, vagyis a hektáronként kifizethető összeg a 70,22 euró kb. 90 
százalékára csökkent.  
Az egyszerűsített kifizetésre brüsszeli forrásból rendelkezésre álló összeg 2005-ben 
meghaladja a 375 millió eurót, ami hektáronként legfeljebb 86,21 euró támogatást jelent. 
Mivel 2005-ben közel 120 ezer hektárral nagyobb területre igényeltek támogatást, a SAPS 
hektáronként elérhető maximális értéke 21.519 Ft helyett a visszaosztási mechanizmus alapján 
18904 Ft-ra módosult. 
2006-ban a SAPS hektáronkénti támogatási összege 102,29 euró, a SAPS teljes pénzügyi 
boríték nagysága 468 615 millió euró volt. A SAPS támogatás hektáronkénti maximális értéke: 
27.925 Ft, amely az előző évinél 22,6 ezer hektár többlet jogosult terület által módosított 
visszaosztási mechanizmus alkalmazása miatt 24.420 Ft-ra változott. 

                                                 
55 2005. február 25-ei állapot alapján Lengyelországban (90), Csehországban(97) és Szlovákiában (99) is szinte 
teljesen kifizették az agrártermelőknek járó támogatásokat: Magyarországon ez az arány alig 46 százalékos volt. 
Igaz például Szlovákia könnyített kifizetési feltételek alkalmazott, de 18 ezres kérelmet is könnyebb volt kezelni, 
mint a 210 ezer hazait. Nálunk a feldolgozást az is nehezítette, hogy itthon egy ügyintézőre háromszáz kérelem 
jutott, ez például Lengyelországban csak ennek a harmada. [Világgazdaság, 2005] 
56 Pénzügyi értelemben a teljesítés kockázata gyakorlatilag elhanyagolható, mivel a folyósítás állami szerv 
közbeiktatásával, jogszabály alapján történik. Folyósítási kockázatot csak az jelenthet –utófinanszírozásról lévén 
szó – hogy a támogatásra jogosult, aki a neki járó támogatás összegét faktorálja, a támogatás igénybevételi 
feltételeit nem teljesíti. [MIKÓ, 2004] 
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5.2. Táblázat A területalapú támogatás évenként megoszlása Magyarországon 
(szántóföldi növények a rizs kivételével) 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007
SAPS  
SAPS éves pénzügyi kerete (ezer euró) 306 000 375 431 468 615 509 562
Bázisterület (ha) 4 355 000 4 355 000 4 355 000 4 829 000
Támogatható terület (ha) 4 838 000 4 957 299 4 979 988 4 993 278
Visszaosztási ráta1 0,9001 0,8785 0,8745 0,9671
Támogatás legfelső mértéke (euró/ha) 70,22 86,21 102,29 105,52
Támogatás legfelső mértéke (Ft/ha)2 18 300 21 519 27 925 26 452
Aktuális támogatási összeg (Ft/ha) 2 16 311 18 904 24 421 25 582
Top-up (szántóföldi )  
Bázisterület (ha) 3 532 138 3 528 916 3 528 916
Támogatható terület (ha) 3 529 638 3 429 400 3 394 111
Visszaosztási ráta1 0,9857 0,9718 0,9618
Támogatás legfelső mértéke (Ft/ha)  19 420 12 765 12 000
Aktuális támogatási összeg (Ft/ha) 15 000 19 142 12 405 11 542
Összesen  31 311 38 046 36 826 38 107

Megjegyzés: 
1796/2004/EK rendeletének 71a. cikke alapján 
2a 1290/2005 EK rendelet alapján az Európai Központi Bank által adott év október 1-jét 
megelőzően megállapított utolsó árfolyamon (2004: 260,68 Ft/€; 2005:249,61 Ft/€, 2006: 
273,0 Ft/€, 2007: 250, 69 Ft/€) 
Forrás:www.mvh.gov.hu 
 
A közvetlen jogcímek alakulását illetően figyelemre méltó azok megoszlása, illetve a változás 
tendenciája. Jelentősen növekszik a támogatások főösszege, mind a közösségi mind a nemzeti 
források esetén. A közösségi utófinanszírozásnak köszönhetően markánsan jelent meg a 2005-
ös évben a 2004-es kifizetés. (Lásd 5.3 táblázat.) A hosszabbtávú tendenciákat illetően 
azonban egyértelműen kimutatható, hogy az EU társfinanszírozása és az EU által közvetlenül 
térített támogatások aránya növekvő tendenciát mutat. Eközben a nemzeti társfinanszírozással 
kapcsolatban a kezdeti növekedés ellenére, amikor 2006-ra a csatlakozáskori szintet több mint 
17%-kal haladta meg a nemzeti forrás, 2007-től – az általános költségvetési restrikció 
következtében – drasztikus csökkenés mutatható ki. Ez azt vetíti előre, hogy 2008-ra 
előreláthatóan a legnagyobb összegű 2005-ös nemzeti költségvetési értékhez képest 
egyharmaddal csökken a nemzeti finanszírozási hajlandóság.  
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5.3. Táblázat Agrár és vidékfejlesztési támogatások 2004-2008 

  2004 
teljesítés 

2005 
teljesítés

2006 
teljesítés

2007. 
terv 

2008. 
terv 

Nemzeti támogatások  127 264,70 159 169,5 149 417,5 112 664,7 105 422,7
Igyál Tejet Program - 760,5 1 066,6 870,7 900,0
Méhészeti Nemzeti Program - 139,1 417,8 477,4 480,0
Központosított bevételekből 
működő támogatások  8 588,7 6 712,70 6 880,60 4942 3 158,9

Erdészeti feladatok 5 014,0 4 294,3 4 365,8 3 290,0 1 569,1
Termőföldvédelem támogatása 1 610,7 598,8 871,3 400,0 359,8
Állattenyésztési feladatok 967,3 1 093,4 968,8 780,0 780,0
Halgazdálkodás támogatása 204,9 199,4 199,4 222,0 200,0
Vadgazdálkodás támogatása 791,8 526,8 465,3 250,0 250,0
Nemzeti Lovas Program -  - 10,0 - -
Költségvetésből működő 
támogatások  120 578,4 151 557,2 141 052,5 107722,7 102 663,9

Fejlesztési típusú támogatások 27 477,4 15 309,1 7 825,0 3 000,0 1 000,0
Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatás 90 869,1 131 451,5 125 417,9 98 672,7 94 963,8

Erdőtelepítés, erdőszerkezet 
átalakítás  1 802,6 4 364,6 600,0 300,0

Nemzeti agrár-kárenyhítés 329,5   500,0 500,0
Állat- és növénykártalanítás 1 902,4 1 184,4 1 821,0 500,0 500,0
Árfolyamkockázat és EU által 
nem térített kiadások  1 707,3 1 032,9 4 000,0 5 000,0

EU társfinanszírozással 
működő támogatások  16 752,9 97 773,4 126 927,1 157 385,6 147 400,1

Egyes speciális szövetkezések 
támogatása - 102,3 591,1 450,0 450,0

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1 803,4 49 681,8 65 938,4 85 210,0 9 351,3
   ebből nemzeti rész 306,7 6 379,0 15 100,0 17 042,0 9 351,3
Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (NVT II.) - - - 35 756,0 120 970,1

   ebből nemzeti rész - - - 8 844,5 31 348,7
Agrár és Vidékfejlesztési 
Operatív Program - 18 379,6 51 792,4 32 921,0 14 048,7

   ebből nemzeti rész - 5 202,9 12 739,1 7 907,0 8 089,3
SAPARD intézkedések 14 949,5 29 712,0 9 196,3 1 700,0 -
   ebből nemzeti rész 3 647,7 6 750,0 0,0 1 700,0 -
EU által közvetlenül térített 
támogatások  10 000,0 154 616,2 153 217,4 190 711,0 190 194,0

Export és belpiaci támogatások 0,0 6 614,3 59 744,6 48 561,0 31 454,1
Egységes területalapú támogatás 
(SAPS) 10 000,0 148 001,9 93 472,8 142 150,0 158 739,9

Mindösszesen 155 920,0 411 562,1 429 559,0 456 311,0 438 016,8
Forrás: saját összeállítás a 2004., 2005., 2006. és a 2007. évi költségvetési törvények, illetve 
2008. évi tervezet alapján 
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5.1. ábra A támogatások időbeli megoszlása 
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Forrás: a 2004., 2005., 2006. és a 2007. évi költségvetési törvények, illetve 2008. évi tervezet 
alapján saját szerkesztés 

Emellett különösen figyelemre méltó, hogy a csatlakozási tárgyalások által determinálva, a 
kohézió és a pénzügyi szolidaritás elvén alapulva, fokozatosan növekszik a KAP 
finanszírozásának közösségi eleme. Ezzel párhuzamosan viszont egyre inkább visszasorvad a 
nemzeti rész. Vélhetően súlyos politikai megfontolások állnak a mögött a törekvés mögött, 
amely alapján az ágazat fejlesztése és megerősítése érdekében szükséges nemzeti 
szerepvállalás fokozatosan csökken, marginalizálódik. A 2005-ben és 2006-ban 
tapasztalható 40-60 százalékos nemzeti-közösségi finanszírozási arány, 2007-től már 30-70 %-
ra változik. Ennek révén, bár a költségvetésre kisebb mértékű kötelezettségvállalás nehezedik, 
épp azokat a törekvéseket és programokat szorítja háttérbe, melyek önálló jogcímen nem 
részesülnek közösségi forrásokból, ezáltal csökkentve versenyképességüket és a közösségi 
átlagszínvonalhoz történő felzárkózásukat. Például az erdészeti feladatok esetében, a periódus 
végére 30%-ra apad a költségvetési előirányzat, és épp ez az ágazat, amely egyéb közvetlen 
támogatásban nem részesül, miközben markáns társadalmi szolgáltató funkcióval rendelkezik. 
A nemzeti notifikált támogatások széleskörű meghirdetése még 2004-ben megtörtént, de 
2007-re csupán 7, az állattenyésztés terheit csökkentő, tényleges tartalommal alig rendelkező 
jogcím maradt.  
Az 5.2. ábra alapján szemléletesen rajzolódnak ki a szerkezeti megoszlás sajátosságai. 
Egyértelműen növekszik a közösségi forrás aránya, viszont a nemzeti rész ezzel párhuzamos 
változása már csökkenő tendenciát mutat. Markánsan rajzolódik ugyanakkor, hogy a top-up 
finanszírozás mérséklődik és a 2006-os konvergencia program elveinek megfelelően 2007-től 
a lehetségesnél alacsonyabb szinten rögzül. Ennek hatására 2007-től, éves szinten a potenciális 
mértékhez képest közel 30 milliárdos forráskivonás számszerűsíthető.  
Az agárköltségvetés szerkezetének viszonylatában is jelentős változásokat figyelhetünk meg. 
A tisztánlátás kedvéért nem a csatlakozás előtti és utáni évet, hanem a csatlakozás hatásaitól 
mentesebb két évet, 2002 és 2006 értékeit érdemes összevetni. 2002-ben, eltekintve a 
mezőgazdasági termelők egyszeri adósságrendezésétől, meg kevéssé érződött a csatlakozás 
hatása. 2006-ban pedig már lecsengett a 2004-es közvetlen kifizetések feltorlódásának és 
2005-ös kifizetésének hatása. (Lásd 5.3 ábra) 
Összegét tekintve jelentős az eltérés, a 2005-ös kiadás egy harmaddal több, mint a 2002-es. 
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5.2. ábra A közösségi és a nemzeti finanszírozás megoszlása 2004-2008* között milliárd forint 
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Forrás: saját szerkesztés 

Szemléletesebbek a különböző főbb kiadási tételek során felmerülő határozott eltérések. 2002-
ben domináns volt az agrárberuházási (31%) és a termelés költségeit csökkentő egyéb input 
támogatás (32%). Ezzel párhuzamosan még jelentős szerepet töltöttek be az egyéb összevont 
jogcímek (pl. erdészeti feladatok, termőföld védelme vagy családi gazdák támogatása) és a 
piacra jutást elősegítő támogatási forma. De a vidékfejlesztésre különálló jogcím keretében 
csupán a teljes összeg 3%-át fordították. Ezek alapján látható, hogy viszonylagos 
kiegyenlítettség, arányosság alakult ki a különböző fő jogcímek között. Nem dominált egyik 
sem kirívó mértéken. 

5.3. ábra Agrártámogatások jogcímek szerinti megoszlása 2002-ben* és 2006-ban 
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Forrás: saját szerkesztés *a rendkívüli adósságkonszolidáció nélkül 

Ezzel szinte ellentétes változást eredményezett az új felosztási szerkezet. 2006-ban az összes 
támogatás meghatározó, 51%-át a „költségeket kompenzáló” közvetlen támogatások képezik. 
(2005-ben ez az arány, az áthúzódó 2004-es kifizetés eredményeként 70%-os volt.) A második 
legjelentősebb tételt a 2. pilléres vidékfejlesztési intézkedések képezik., az egész költségvetés 
egyharmadát fordítják erre. A csatlakozási helyzethez képest drasztikus csökkenést szenvedett 
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el – hangsúlyeltolódás illetve -megváltozás révén – a beruházási és az egyéb támogatások 
csoportja.  

5.6 A támogatások működésének jellemzése 
A támogatások adaptációs eredményeinek felderítése összetett és szerteágazó folyamat. 
Viszont e folyamat egyes elemeinek, pl. a támogatások megoszlása, a jogosultak összetétele 
bemutatása, részletezése és értékelése szemléletesen bemutatható. Elsőként a támogatások 
különböző tagállamokban tapasztalható lényegi jellemzőit tekintem át.  

5.6.1 Nemzetközi kitekintés – az első év  
A csatlakozást követő első évben a SAPS rendszert választó országok közül a legnagyobb 
támogatási összeget Lengyelország (659,9 millió €) kapta. A sorban utána következő 
Magyarország már ennek csupán alig felét (305,8 millió €). Az egységnyi területre jutó SAPS 
értéke viszont a magas referencia érték miatt hazánkban (70,22 €) a legmagasabb. Ezt követi 
Csehország (57,35 €) és Lengyelország (44,46 €) értéke. A termelési értékek különbözősége a 
referenciaértékek alacsonyabb szintje miatt a többi tagállam esetében alacsonyabb 
hektáronkénti értékek alakultak ki. Annak ellenére, hogy ezek az adatok csupán az első évre 
vonatkoznak szemléletesen jellemezik az elértő szerkezeti különbözőségeket az EU-8-ak 
viszonylatában. Lásd 5.4. ábra 

5.4. ábra A 2004-es SAPS boríték alakulása az EU-8 tagállamaiban 
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Forrás: Popp, 2005 
5.4. Táblázat Közvetlen támogatások alakulása SAPS+top-up1 (euró/ha) 

Tagállam 
Ref. 

hozam 
t/ha 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-
2013 

Csehország 4,2 145,7 159,0 172,2 185,5 212,0 238,5 265,0 265,0
Magyarország 4,7 149,5 161,0 174,3 208,6 238,4 268,2 298,0 298,0
Lengyelország 3,0 104,0 113,4 122,9 132,3 151,2 170,1 189,0 189,0
Szlovákia 4,1 140,8 153,6 166,4 179,2 204,8 230,4 256,0 256,0
EU-10 4,02 138,6 151,2 163,8 176,4 201,6 226,8 252,0 252,0
EU-15 4,8 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5 300,5
EU-10/EU-15% 83,8 46,1 50,3 54,5 58,7 67,1 75,5 83,8 83,8
Megjegyzés: 1top-up: nemzeti költségvetésből; 2becslés Forrás: Popp, 2005 
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A 5.4. táblázat a 2007-2013-as költségvetés tükrében tartalmazza a közvetlen támogatások 
tervezett kiadásait57. (A nemzeti felső határt a 6. melléklet részletezi.) 
A támogatási összeg alakulásának folyamata mellett érdemes a kedvezményezettek számát, 
illetve birtoknagyság szerinti megoszlását összehasonlítani. Ami már korábban nyilvánvaló 
volt, az ebben az összesítésben (lásd. 5.5. ábra) is egyértelműen látszik: a szomszédos 
országok közül Lengyelország esetében a legnépesebb a jogosultak köre, és hozzájuk párosul a 
legkisebb átlagos terület, 9,8 ha. Jóval kiegyenlítettebb a helyzet Magyarországon (210.000 
kérelmező és átlagosan 23,1 ha birtokméret), ugyanakkor Csehország és Szlovákia esetében 
egyértelműen dominálnak a rendszerváltást követően nem elaprózott gazdaságok: így az 
átlagban 188 hektáros cseh és a 146 hektáros szlovák érték jelentősen kiemelkedik a régiós 
értékek sorából, míg náluk csupán közel 18,7 és 12,4 ezer kérelmezőt regisztráltak.  

5.5. ábra A SAPS igénylések száma és az átlagos üzemnagyság alakulása (EU-8, 2004-ben) 

1 400 180

238 054 210 000

39 017 19 000 18 759 12 399
69 853

9,8 10,8
23,1 19,2

43,6

188,1

146,3

4,1
0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

PL LT HU LA CY EE CZ SK

da
ra

b

0

20
40

60

80

100
120

140

160
180

200

eu
ró

SAPS igénylések száma átlagos jogosultságonkénti terület nagyság 
 

Forrás: Pilvere, 2005 

Az igénylések megoszlása mellett sajátságos a támogatási kérelmek esetén mutatkozó 
túligénylések alakulása is. Ciprus esetében legnagyobb arányú – 32%-os pozitív irányú az 
elmozdulás, de a tényleges túligénylés mértéke csupán 38 ezer hektárt tett ki. Eközben 
Magyarország 12%-os túllépése már közel 500 ezer hektáros különbözetet jelentett, ami a 
legszámottevőbb mértékű túligénylésnek számít a vizsgált országok relációjában. 

                                                 
57 Az értékelés során jelentős bizonytalansági tényezőt jelent, hogy a nemzeti társfinanszírozás összege a 
tagállamok többségében nem éri el a lehetséges 30%-os szintet. 
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5.6. ábra A referencia terület és a tényleges jogosult területek megoszlása (EU-8, 2004-ben) 
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Forrás: Pilvere, 2005 

5.6.2 A támogatások értékkategóriánkénti megoszlása  
A támogatások megoszlásának hazai bemutatása során érdemes elemezni a különböző 
összegkategóriák alapján csoportosítható támogatási összegeket és a jogosultak számát, 
valamint érdemes vizsgálni az e kategóriák közötti megoszlást. Az Európai Bizottság 2007 
márciusában közzétette az EU-25 tagállamainak relációjában összesített 2005. évi adatokat.  

5.6.2.1 A támogatások megoszlása egyes régi és új tagállamokban 
Az összehasonlításban a mezőgazdasági termelésben jelentős tényezőnek tekinthető Visegrádi 
országok és az uniós átlag értékeikre kell nagyobb figyelmet szentelni. 
Ezt megelőzően érdemes összevetni a régi és az új tagállamok esetében megnyilvánuló 
sajátosságokat. A támogatások megoszlására vonatkozó specifikumok egyértelműen 
visszavezethetők a szerkezeti adottságokra. Az EU-15 viszonylatában az összes támogatás 
közel harmada, mintegy 8,6 milliárd euró az éves szinten 20 és 50 ezer eurónyi nagyságú 
támogatási összeg csoportjába tartozik. Ezt az összeget csupán alig több mint 280 ezer termelő 
kapja. A régi tagállamokra éppúgy jellemző, mint Magyarországra, hogy a jogosultságok 
legnagyobb része, az összes jogosult közel fele (2,4 millió termelő), éves szinten 1.250 eurónál 
kevesebb támogatás kap. Különösen jellemző ez a régi tagállamok közül Görögországra, 
Olaszországra és Portugáliára. Azonban míg ezen országok esetében a legalsó támogatási 
csoport maximum 70 %-ot tesz ki, az újonnan csatlakozott országok közül Ciprus, Litvánia, 
Lettország, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében meghaladja a 90 %-ot. Sajátossága 
ennek a szerkezetnek, hogy a területét illetve termelőit tekintve ezek az országok kicsinek 
minősíthetőek. Egyedül Lengyelország lóg ki ebből a sorból, valamivel több, mint 1,3 millió 
termelője az EU-10 azonos körébe tartozó termelőinek közel 70 %-át teszi ki. Az új 
tagállamok esetében 2005-ben a jogosultak 93 százaléka tarozott a legkisebb kategróiába. Ez a 
teljes támogatási összeg mintegy 40 százalékát teszi ki. 
Ha viszonylag nagyobb szegmenst ölelünk át, akkor az 1.250 eurótól 10.000-ig tartó sáv még 
népesnek tekinthető. Az EU-15 relációjában ez a tartomány a jogosultak 26%-át érinti, az újak 
esetében pedig a tömörülés csupán 6,2%.ot tesz ki. Mindez szemléletesen fejezi ki, hogy a 
KAP működésének korábbi célkitűzései és működése jótékony hatást fejtett ki a nagyobb 
gazdaságok kialakítására, az életképességi követelmények megvalósítására. Lásd 5.7. ábra és 
5.5 és 5.6 táblázat. 
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5.7. ábra Termelőknek jutó összes közvetlen támogatás és a jogosultak számának megoszlása a 
régi és az új tagországokban (2005, euró, db) 
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Forrás: Európai Bizottság 2007f alapján saját szerkesztés 

 
Szemléletesebben mutatja a főbb országcsoportok és Magyarország között fennálló szerkezeti 
különbségeket a százalékos megoszlás alakulása, melyet az 5.8. ábra szemléltet.  
 

5.8. ábra A jogosultságok és a támogatási összegek megoszlása az EU-15, az EU-10 és 
Magyarország esetében, 2005 
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Forrás: Európai Bizottság 2007f alapján saját szerkesztés, lásd még 5.5 és 5.6 táblázat 

Ennek alapján megállapítható, hogy az EU-10 átlagos értékei hasonlatosak a magyar 
szerkezethez. Szinte kizárólagos a legalacsonyabb támogatási kategória dominanciája. Bár 
erre magyarázatot ad a lengyel jogosultak kiemelkedő száma. Az új tagállamok esetében a 
szerkezeti korrekciót csupán cseh és szlovák részről várhatunk. Náluk annak ellenére, hogy 
viszonylag nagy (de mégis az EU-10 szintje alatt marad) – a rendszerváltási folyamatok 
utóhatásaként – a legkisebb támogatási kategóriába tartozók száma (CZ: 45%, SK: 75%). A 
támogatások igen jelentős volumene a magasabb, a 20.000 eurótól 200.000 euróig tartozó 
támogatási szegmensbe tartozik. A csehek 68%, a szlovákok esetén 76%-ot tesz ki, mely arány 
vetekszik a francia, luxemburgi, osztrák és egyesült királysági értékekkel.[EB, 2007f] 

 80 



5.5. Táblázat A támogatási összeg megoszlása a visegrádi országok tekintetében 

ezer euró CZ HU PL SK EU-25 EU-15 EU-10 
 0 -4 0 0 -3 823 -3 819 -4
> 0 és < 1, 25 4 907 57 407 425 389 2 252 1 595 300 1 017 449 577 851
> 1,25 és < 2  3 631 17 660 68 736 733 762 004 658 854 103 150
> 2 és < 5 10 283 37 913 70 981 2 515 2 643 490 2 503 270 140 220
> 5 és < 10  10 255 33 182 26 769 2 863 3 669 472 3 585 411 84 061
> 10  és < 20  12 751 45 530 27 820 5 235 5 452 290 5 351 216 101 074
> 20  és < 50  31 027 26 754 43 338 17 341 8 808 451 8 677 780 130 671
> 50  és < 100  54 885 31 288 21 710 25 262 4 912 290 4 772 656 139 634
> 100 és < 200  59 164 41 590 13 050 20 665 2 338 809 2 202 137 136 672
> 200  és < 300   18 531 11 971 2 415 4 952 733 157 694 792 38 365
> 300 és < 500  6 440 7 107 1 468 972 657 373 641 386 15 987
> 500  1 134 5 812 2 328 0 932 280 923 006 9 274
összesen 213 008 316 210 704 004 82 790 32 501 093 31 024 138 1 476 955
Forrás: Európai Bizottság 2007f  
 

5.6. Táblázat A jogosultságok megoszlása a visegrádi országok tekintetében 

ezer darab CZ HU PL SK EU-25 EU-15 EU-10 
 0 0 0 0 2,69 2,69 0
> 0 és < 1, 25 8,51 170,28 1 309,03 9,30 4 359,24 2 457,49 1 901,75
> 1,25 és < 2  2,29 11,36 44,63 0,46 480,24 413,51 66,73
> 2 és < 5 3,26 12,22 24,71 0,78 815,46 768,28 47,18
> 5 és < 10  1,47 4,76 3,94 0,40 518,00 505,83 12,17
> 10  és < 20  0,91 3,11 1,96 0,36 384,69 377,63 7,06
> 20  és < 50  0,94 0,86 1,44 0,51 288,49 284,32 4,17
> 50  és < 100  0,77 0,43 0,32 0,36 73,22 71,24 1,98
> 100 és < 200  0,44 0,30 0,09 0,15 17,64 16,64 1,00
> 200  és < 300   0,08 0,05 0,01 0,02 3,07 2,91 0,16
> 300 és < 500  0,02 0,02 0,00 0,00 1,73 1,69 0,04
> 500  0,00 0,01 0,00 0,00 1,06 1,05 0,01
összesen 18,69 203,40 1 386,13 12,34 6 945,53 4 903,28 2 042,25

Forrás: Európai Bizottság 2007f  

5.6.2.2 A támogatások megoszlása Magyarországon 
A fenti adatbázis alapján megállapítható, hogy az elaprózódott és torz magyar birtokstruktúra 
miatt 2005-ben a támogatási összeg 18,2 százalékát a kedvezményezettek közel 83,7%-a 
kapta. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 170 ezer jogosult 57,4 millió euró támogatásban 
részesült, ami átlagosan 84.000 forint (249,61 Ft/€). Ezzel együtt a 100.000 eurónál nagyobb 
támogatási összeg, mely az összes 2005. évi támogatás 21 %-a, a jogosultak csupán 0,25%-hoz 
került. Ez összesen 380 gazdálkodót érintett. Lásd 5.7 táblázat. 
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5.7. Táblázat A támogatások összegkategóriánkénti megoszlása Magyarországon 2005-ben 

Termelőknek jutó összes közvetlen 
támogatás  Jogosultságok száma  

Összegkategória összeg 
ezer € 

megosz-
lás 

kumulált 
növekvő

kumulált 
csökkenő

összeg 
ezer db

megosz-
lás 

kumulált 
növekvő 

kumulált 
csökkenő

<0 € -4 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0 0,0 % 0,0 % 100,0 %
>0 <1 250 € 57 407 18,2 % 18,2 % 100,0 % 170,28 83,7 % 83,7 % 100,0 %
>1 250 <2 000 € 17 660 5,6 % 23,7 % 81,8 % 11,36 5,6 % 89,3 % 16,3 %
>2 000 <5 000 € 37 913 12,0 % 35,7 % 76,3 % 12,22 6,0 % 95,3 % 10,7 %
>5 000 <10 000 € 33 182 10,5 % 46,2 % 64,3 % 4,76 2,3 % 97,6 % 4,7 %
>10 000 <20 000 € 45 530 14,4 % 60,6 % 53,8 % 3,11 1,5 % 99,2 % 2,4 %
>20 000 <50 000 € 26 754 8,5 % 69,1 % 39,4 % 0,86 0,4 % 99,6 % 0,8 %
>50 000 <100 000 € 31 288 9,9 % 79,0 % 30,9 % 0,43 0,2 % 99,8 % 0,4 %
>100 000 <200 000 € 41 590 13,2 % 92,1 % 21,0 % 0,3 0,1 % 100,0 % 0,2 %
>200 000 <300 000 € 11 971 3,8 % 95,9 % 7,9 % 0,05 0,0 % 100,0 % 0,0 %
>300 000 <500 000 € 7 107 2,2 % 98,2 % 4,1 % 0,02 0,0 % 100,0 % 0,0 %
>500 000 € 5 812 1,8 % 100,0 % 1,8 % 0,01 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Összesen 316 210100,0 % 203,40 100,0 %

Forrás: Európai Bizottság 2007f 

Az 5.7. táblázat alapján felfedhetők a magyar jogosultak és a támogatási összegek közötti 
meglévő összefüggések. A táblázat arra utal, hogy a 18.904 forintnyi 2005-os SAPS érték 
alapján a legtöbb jogosult átlagosan 4,5 ha-os területtel rendelkezik, míg a második 
legnépesebb kifizetési csoportban a közel 12,2 ezer jogosultat számláló 2 és 5 ezer eurónyi 
éves SAPS támogatásban részesedők területe már átlagosan eléri a 40 ha-t . Bár ez az összes 
jogosult csupán 6%-a. A 10 legnagyobb támogatási összeghez jutó vállalkozás területe 
átlagosan 7.500 hektár. 

5.8. Táblázat Egy támogatásra jutó jogosultságok nagysága Magyarországon 2005-ben 

Egy jogosultra jutó átlagos 
támogatás Összegkategória Támogatási 

összeg ezer € 
Jogosultak 

száma ezer db € forint* 
<0 € -4 0 0 0
>0 <1 250 € 57 407 170,28 337,1 84 151,8
>1 250 <2 000 € 17 660 11,36 1 554,6 388 038,1
>2 000 <5 000 € 37 913 12,22 3 102,5 774 424,2
>5 000 <10 000 € 33 182 4,76 6 971,0 1 740 033,4
>10 000 <20 000 € 45 530 3,11 14 639,9 3 654 258,3
>20 000 <50 000 € 26 754 0,86 31 109,3 7 765 193,0
>50 000 <100 000 € 31 288 0,43 72 762,8 18 162 320,2
>100 000 <200 000 € 41 590 0,3 138 633,3 34 604 266,3
>200 000 <300 000 € 11 971 0,05 239 420,0 59 761 626,2
>300 000 <500 000 € 7 107 0,02 355 350,0 88 698 913,5
>500 000 € 5 812 0,01 581 200,0 145 073 332,0
Összesen 316 210 203,4 1 554,6 388 049,1
Megjegyzés: *249,61 Ft/€ Forrás: saját szerkesztés az Európai Bizottság 2007f alapján,  

A fenti megállapítás alapján tehát a 90-es évek elején a kárpótlási folyamattal megindult 
termelési szerkezettorzulás következtében a jogosultak közel 90 %-hoz kerülő támogatási 
összegek felhasználása és az ágazat javára történő továbbalkalmazása kérdéses. 2005-ben a 
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támogatási összeg egy-hatoda forgácsolódik el ebben a körben, mely a KAP további alakulását 
tekintve arányaiban továbbra is fennmarad. Ezzel erősítve a KAP legitimációjának 
megkérdőjelezőit, hiszen ennek a csoportnak minimális hatása van a termelésre. Igaz népes 
számukat tekintve szociális és vidékpolitikai célterületnek tekinthetőek, ami a hagyományos 
KAP tekintetében kisebb jelentőségű. Ugyanakkor a felülvizsgálatok során erősödő, a 
társadalom számára szolgáltató funkciók ellátása ezen réteg számára megvalósítható célként 
fogalmazható meg. Bár az elaprózódottság okán további hatékonyságbeli kérdések 
merülhetnek fel. (Az apró parcellák környezeti, externáliákra kifejtett hatása méretadottságok 
következtében szinten csekély marad.)  

5.6.2.3 A támogatások allokációjával kapcsolatban megfogalmazható megállapítások  
A tanulságok összegzését megnehezíti, hogy lényegesen eltérő a támogatási összeg volumene 
a régi és az új tagállamokban. Azonban figyelemre méltó, hogy mennyire aránytalan és 
kedvezőtlen – a mezőgazdasági termeléssel összevetve – a támogatások mennyisége. Míg az 
EU-25 egészét tekintve 2005-ben a régi tagállamok 95%-át, az újjak csak a támogatások 5%-át 
kapták. A mezőgazdasági területek és az állatlétszám arányát tekintve jelentősebb részesedést 
értek el, 19 illetve 15 százalék formájában.   

5.9. ábra A támogatások, a mezőgazdasági terület és az állatlétszám közötti összefüggés 
(2005) 
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Forrás: Európai Bizottság 2007f 
 
Ezzel párhuzamosan figyelemre méltó az új tagállamokban történő megoszlás. Az 5.10. ábra 
alapján plasztikusan látható, hogy az EU-10 egészéhez viszonyítva, a lengyel termelési és 
támogatási volumen mögött, a magyar érték a legnagyobb. Külön sajátossága az ábrának, hogy 
látványosan megjelenik, hogy miként alakul a támogatások aránya a termelési kibocsátáshoz 
képest. A kiváló természeti adottságok miatt, a referencia időszak magas szántóföldi 
termésátlagai következtében – Magyarország esetén ez jóval magasabb, mint a többi új 
tagállamban.   
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5.10. ábra A támogatások, a mezőgazdasági terület és az állatlétszám közötti összefüggés az 
újonnan csatlakozott tagállamokban 
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Forrás: Európai Bizottság, 2007f 
 
A támogatási adatok megoszlása alapján megfogalmazható, hogy a tagállamok közötti 
megoszlás egyértelműen tükrözi az egyes országok szerkezeti sajátosságai, a specializációja 
révén kimutatható domináns elemeket.  

− A régi tagállamokban különösen hangsúlyosan jelenik meg ez a folyamat, (pl. a 
dán, a német, az ír, a belga állattenyésztés aránya hangsúlyosabb) jelentős 
mértékben a KAP közös piaci szervezeteinek több évtizedes jótékony és kedvező 
hatásának következtében.  

– Az új tagállamok esetében az eltéréseket alapvetően a korábbi szerkezeti 
sajátosságok határozzák meg. Ezen belül is kiemelkedő a rendszerváltás és az azt 
követő privatizációs folyamatok következtében az egyes tagállamokban megjelenő 
birtokaprózódás. Ezt kiegészítve említést igényel a a nemzeti birtokpolitikák 
kaotikussága, a következetes agrárpolitikai célrendszer és annak megvalósításának 
hiánya, valamint a megfelelő termelési és fejlődési alapot biztosító technikai, 
pénzügyi és humán tőke szűkössége.  

 
A szerkezeti torzulások miatt az új tagállamok többségében kiemelkedő az alacsony 
támogatási összegek aránya. A nagyszámú csekély összegű kifizetés errodálja a 
támogatások hatékonyságát, csökkenti az agrárpolitika eredményességét, az ágazat 
versenyképességét és közvetve a társadalmi legitimitást. A legkisebb támogatási kategóriába 
tartozó termelők nem folytatnak érdemi és hatékony termelést (kivéve a kis területen nagy 
hozzáadott értéket előállító intenzív kertészeti ágazatban). Így a támogatások az ágazat egészét 
tekintve alig vagy csak minimálisan hasznosulnak.  
Ezzel összefüggésben Magyarország relációjában is felmerül a kérdés, szükség van-e arra, 
hogy az egyéni gazdaságokat, amelyek a legkisebb támogatási csoport bázisát képezik, ilyen 
mértékben támogassák közösségi forrásból, amikor ezek 60 százaléka kizárólag önellátásra 
termel, és az átlagos birtok nagyságuk 3,4 ha? [LACKA, 2007] A szerkezeti folyamatok okán 
megjelenő alacsony hatékonyság hazánkban is erősíti a KAP támogatási rendszerével 
kapcsolatban megfogalmazható bírálatot.  
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5.6.3 A támogatások hazai megoszlása  
Az MVH egyes kimutatásai, illetve a Hivatal egyes közleményei alapján szemléletesen 
jellemezhetőek az első teljes magyar támogatási év során tapasztalható megoszlásai 
sajátosságok.  
A SAPS és top-up jogosultságok 2005-ös megoszlását illetően igen változatos a magyar 
megyék közötti megoszlás. Az első évben az összesen 28 milliárd forintnyi nemzeti 
kiegészítés és a közel 78 milliárd forintos SAPS az alábbi módon oszlott meg. (Lásd 20. 
melléklet) 

5.11. ábra A támogatások megoszlása megyénkénti bontásban (2005 - milliárd forint) 
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Forrás: MVH, 2007b alapján saját szerkesztés 

Az 5.11. ábrán jól látható, hogy a SAPS kifizetés tekintetében az alföldi területek közül 
egyértelmű Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék 
dominanciája. Ezen területek kapták a teljes SAPS kifizetés 34,4%-át. Míg az ellenpólust adó 
Nógrád, Komárom-Esztergom, Zala és Vas megyék a teljes összeg csupán 9,5%-ából 
részesedtek. Némileg kiegyenlítettebb a megoszlás a nemzeti társfinanszírozás esetében. A 
legnagyobb összegű nemzeti kifizetés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illette, egyedülálló, 
14%-os értékkel. Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyékkel kiegészülve már 
majdnem a teljes összeg 40%-át teszik ki a top-up támogatások. A kis összegű csoportban a 
résztvevők összetétele nem változott, jelentőségük viszont közel 1 százalékot csökkent.  
A megyék közötti megoszlást illetően az előbbi összefüggés alapján összegszerűen a legtöbb 
közvetlen támogatásban részesedő megyékben nyújtották be a legtöbb kérelmet is, és itt ítélték 
meg a legtöbb jogosult támogatást. Az alábbi 5.12. ábra szemlélteti a jóváhagyott kérelmek 
időbeli és földrajzi megoszlását. A táblázat alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy az alföldi 
megyékben domináns a kérelmezők száma. Kiugró Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol a 
kérelmek közel 15%-át nyújtották be. 
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5.12. ábra Jóváhagyott közvetlen támogatási kérelmek száma az egyes megyékben (2005-
2007, darab) 
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Forrás: MVH, 2007b alapján saját szerkesztés 

Ezzel párhuzamosan figyelemre méltó az elutasított kérelmek megoszlása, illetve aránya az 
egyes megyék viszonylatában. Az első évben még összesen 3398 darab kérelmet utasítottak el, 
a legtöbbet Szabolcs-Szatmár (463), és Bács-Kiskun megyékben (456). Míg Komárom-
Esztergom és Zala megyében egyaránt a legkevesebb, 23 darab elutasítás történt. A kérelmek 
számához viszonyítva viszont Heves (3,88%) és Nógrád (2,71%) megyében volt a 
legmagasabb az elutasítások aránya, míg a legalacsonyabb Baranya (0,47%) és Zala (0,57%) 
megyékben.  

5.13. ábra Az elutasított közvetlen támogatási kérelmek aránya az összes beérkezetthez 
viszonyítva (2005, %) 
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Forrás: MVH, 2007b alapján saját szerkesztés 

Az időbeli lefutás alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a termelők jelentős része 
hozzászokott a közvetlen támogatások működéséhez és adminisztrációs kívánalmaihoz. Így 
nagy mértékben csökkent az elutasított kérelmek száma. Bács-Kiskun (111) és Szabolcs-
Szatmár (99) megyékben utasították el 2007-ben is a legtöbb kérelmet. Lásd bővebben 5.13 
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ábra. Országos szinten, a 2005-ös értékhez képest, 2006-ban már 1.153, 2007-ben csupán 703 
darabot kellet elutasítani. Ez utóbbi érték az összes kérelem csupán 0,4%-a.  
A jogosult birtok szerinti megoszlást tekintve már változatosabb a helyzet. Az első évben, 
országos viszonylatban, az 1 és 5-ha közötti területen gazdálkodók esetében hagyták jóvá a 
legtöbb kérelmet. Lásd bővebben 5.14. ábra. Szám szerint 90.794-et, ezt követte az 5-20 
hektáron gazdálkodók csoportja, akik közül 67.231-en kaptak támogatást. (Lásd bővebben 21. 
melléklet) Az időbeli változás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 2006-ban a 
jóváhagyott kérelmek száma 6,6%-al csökkent. Mindez annak ellenére, hogy a az elutasított 
kérelmek száma jelentősen, közel 60%-al (3.398-ról 1.153-ra) csökkent. Lásd 5.15. ábra Ezt 
alapvetően a koncentráció és esetleges birtokösszevonás vagy a bérlet arányának növekedése 
magyarázza.  

5.14. ábra Birtok kategóriák szerinti összes jóváhagyott közvetlen támogatási kérelem (darab) 
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Forrás: MVH, 2007b alapján saját szerkesztés 
 

5.15. ábra Birtokkategóriák szerint elutasított közvetlen támogatási kérelmek száma (darab)  
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5.9. Táblázat A jóváhagyott kérelmek számának változása 2005-2006 között 

 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 2007/2005
 darab százalék 
< 0,3 ha   44 92 4 209,1 4,3 9,1 
0,3-1 ha  15 143 10 427 11 169 68,9 107,1 73,8 
1-5 ha  90 794 84 719 88 954 93,3 105,0 98,0 
5-20 ha  67 231 62 301 64 953 92,7 104,3 96,6 
20-50 ha  17 644 18 585 18 484 105,3 99,5 104,8 
50-100 ha  6 924 7 320 7 370 105,7 100,7 106,4 
100-500 ha  6 458 7 094 6 913 109,8 97,4 107,0 
500-1000 ha  497 572 556 115,1 97,2 111,9 
1000 ha <  673 660 650 98,1 98,5 96,6 
Összesen  205 408 191 770 199 053 93,4 103,8 96,9 
Forrás: MVH, 2007b alapján saját szerkesztés 

Váratlan ugyanakkor a 2007.-ben bekövetkező változás. A csökkenési trendet némi 
visszarendeződés térítette el. Ennek következtében az előző évhez képest, közel 3,6%-al nőtt a 
jóváhagyott kérelmek száma. A 2006-os 191.770 kérelmezői szám 7.286-al 199.053-ra 
emelkedett.  
Figyelemre méltó az 1-5 és az 5-20 hektár közötti termelői kérelmek számának emelkedése. 
Mely arra utal, hogy ezen kevésbé gazdaságos méretkategóriában termelők igyekeztek a 
közvetlen támogatások rendszerében bekövetkező változásokat kihasználni. (Lásd bővebben 6. 
fejezet) A termelői kedv növekedése mellett ugyanis egyértelműen tetten érhető a támogatási 
jogosultságokkal kapcsolatban, a földtulajdonosok részéről megjelenő, kedvezőbb pozíció 
felvétele és rövidtávon a támogatásokhoz történő teljes hozzáférés. Egyes jól tájékozottak 
ugyanis a támogatási jogosultság megtartása és a föld értékének növelése érdekében – élve a 
változások adta lehetőséggel – felmondták az aktuális bérleti szerződéseiket vagy nem 
hosszabbították meg azt. Ezután vagy saját maguk kezdtek gazdálkodni, vagy műveltetési 
szerződés keretében hasznosítják területeiket. (Valószínűsíthető, hogy ezen újonnan be- vagy 
visszalépő támogatást igénylők jelentős része aktívan nem tevékenykedik a mezőgazdaságban 
és többségüket jelentős részben spekulációs célok motiválják. A műveltetés esetén 
feltételezhető, hogy a korábbi bérlő gazdálkodik továbbra is területen és csak papíron változott 
a művelő személye.) Így kihasználhatták a 2008. évtől bevezetendő egységes területalapú 
támogatáshoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság módosításáról szóló jogszabály nyújtotta 
átsorolás adta lehetőséget. Ugyanis a történelmi bázisjogosultságot a 2006. évi támogatási 
kérelem benyújtása és 2006. december 31. között a termőföld használójának személyében 
bekövetkezett változásnak megfelelően módosítani kell. [MVH, 2007a]  

5.7 A mezőgazdaság általános értékelése a csatlakozást követő időszakban  
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően tovább folyt, illetve több tekintetben 
erősödött a mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepének csökkenése. Az ágazat 
foglakoztatásban és GDP részesedésben betöltött szerepe erőteljesebben, a beruházásokban és 
a bruttó hozzáadott értékben mérsékeltebben változott.  
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5.10. Táblázat Az élelmiszer-gazdaság és a mezőgazdaság helye a nemzetgazdaságban 
A mezőgazdasága részaránya Élelmiszer, ital, dohányáru 

részaránya a bruttó 
hazai 

termék 
(GDP) 

a bruttó 
hozzáadott 

érték 
 

termelésében 

a beru-
ház-

ásban 
 

a fogyasz-
tásbanc

 

az 
export-

ban 
 

Fogyasztóiárindex, 
előző év=100,0 

 Év 
 

a 
foglal-
koztat-
ásában, 

%b
folyó áron, % 

külkeresk
edelmi 

forgalmán
ak 

egyenlege
, milliárd 

Ft élelmiszer összesen

1995 8,0 5,9 6,7 2,9 .. 20,3 227,6 131,1 128,2
1996 8,3 5,8 6,6 3,5 30,7 18,4 244,7 117,3 123,6
1997 7,9 5,2 5,9 3,6 30,4 13,0 295,6 117,5 118,3
1998 7,5 4,9 5,5 3,6 30,3 10,5 314,8 114,4 114,3
1999 7,1 4,2 4,8 3,3 28,2 8,0 273,3 102,9 110,0
2000 6,6 4,6 5,4 4,7 27,6 6,9 302,2 109,2 109,8
2001 6,3 4,5 5,2 5,5 27,7 7,5 374,8 113,8 109,2
2002 6,2 4,0 4,6 5,5 27,0 6,8 308,9 105,4 105,3
2003 5,5 3,7 4,3 6,1 26,6 6,5 303,2 102,7 104,7
2004 5,3 4,1 4,8 4,3 26,1 6,0 223,1 106,5 106,8
2005 5,0 3,7 4,3 4,5 25,1 5,8 181,1 102,5 103,6
2006 4,9 3,7 4,3 4,2 25,1 5,5 214,5 107,7 103,9

a) Mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, halászat ágba sorolt gazdasági szervezetek. b) A 
munkaerő-felmérés adatai. c) A háztartások hazai fogyasztási kiadásaiból. Forrás: KSH 2007a 

5.7.1 A mezőgazdasági termelés teljesítménye 
A mezőgazdaság bruttó termelése a 2004. évi kiemelkedő (23,0%-os) növekedést követően 
kisebb mértékben csökkent, 2005-ben 8,5%-kal, 2006-ban pedig 2,2%-kal. Az utóbbi másfél 
évtized során a 2006. évinél többet az előző két éven kívül mindössze 1991-ben produkált a 
mezőgazdaság. Az elmúlt három évben a változást alapvetően a gabonafélék hozamának 
növekedése határozta meg: ami a 2004. évi rekordtermés után csökkent ugyan, de még 2005-
ben is átlag feletti szinten maradt. A mezőgazdasági bruttó kibocsátás és a hozzáadott érték 
alakulása folytatta a csatlakozást megelőző trendet. Ennek keretében a mezőgazdaság 
részaránya a bruttó kibocsátásban 2006-ra elérte a 4%-ot. Mindez az egész agrobizniszt 
illetően is csupán 9 %. (Lásd bővebben 16. melléklet) A hozzáadott érték is hasonló 
tendenciát mutatott. Viszont az utóbbi 3 évben, legfőképp a kedvezőbb időjárási körülmények 
miatt, megközelíti a rendszerváltás előtti szint 70%-át. A termelési hatékonyság viszont 
alacsonyabb, mint az EU-15 átlagában, egy hektár mezőgazdasági területre jutó termék 
előállítás értéke alig több mint fele (2006: 54,8%) a régi tagállamok átlagának, és alig haladja 
meg Lengyelországét (2006: 52,9%) és Szlovákiáét (2006: 47,4%). A fő okokat részint az 
eltorzul termelési szerkezetre, technológiai fejletlenségére és a gazdálkodók alacsony termelési 
színvonalára lehet visszavezetni. A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának értéke a 
Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) előzetes adatai szerint 2006-ban 1 609 milliárd Ft 
volt (folyó alapáron). A mezőgazdaság bruttó kibocsátási értéke (mely nem tartalmazza a 
termelés során felhasznált saját előállítású termékek értékét) 2,9%-kal kisebb volt 2006-ban, 
mint a kedvezőbb gabonahozamú előző évben, és 43 milliárd forinttal kevesebb, mint 2004-
ben. Az ágazat teljes kibocsátási értékéből a növénytermelés bruttó kibocsátása majdnem 
56%-os, az állattenyésztésé 36%-os, a mezőgazdasági szolgáltatásoké és nem elválasztható 
másodlagos tevékenységeké közel 8%-os részarányt képviselt. Ezzel párhuzamosan 2006-ra 
megállt az élelmiszeripar bruttó termelésének 2003 óta tartó folyamatos csökkenése. A négy 
főnél többet foglalkoztató vállalkozások adatai alapján az ágazat folyó áron számított bruttó 
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termelési értéke 1.944 milliárd Ft volt. Ez az előző évinél 86 milliárd Ft-tal több, de még így is 
alulmaradt a 2004-es szintnek (1.953 milliárd Ft). Lásd 5.16. ábra 

5.16. ábra A mezőgazdaság bruttó termelési értéke (1990=100,0) 
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Forrás: KSH, 2007a 

A csatlakozás után folytatódott a termelési szerkezet extenzív irányú torzulása: a 
növénytermelés (azon belül a szántóföldi növénytermelés, döntően a gabonatermesztés) aránya 
növekedett, míg az állattenyésztés aránya jelentősen tovább mérséklődött.  
 

5.17. ábra A fő ágazatok termelésének arányváltozása 
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Forrás: KSH 2007a, FVM 2005, 2006, 2007 

E változás nagymértéken visszavezethető a kedvező közöspiaci intézkedésekre. Legfőképp a 
közvetlen támogatások és az intervenciós intézkedések hatására mozdult el a 
mezőgazdasági termelési szerkezete a leegyszerűsödés, az intervenciós rendszert kihasználó 
tömegtermékek termelésének irányába.58 Mindez jelentős torzuláshoz vezetett, ami a 
mezőgazdaság eltartóképességének további csökkenéséhez, a piaci egyensúly tartós 
megbillenéséhez és az ágazat szerepének és működésének instabilitásához vezet. Jelentős és 
több esetben drasztikus sőt visszafordíthatatlan következményeket, egyensúlyvesztést 
eredményezve.59  

                                                 
58 Az intervenciós rendszer 2007. évi módosítása alapján prognosztizálható némi korrekció és visszarendeződés.  
59 Hasonló irányú változás mutatható ki a szomszédos, visegrádi országok relációjában is az ágazatok közötti 
hangsúlyeltolódás tekintetében (lásd 17. melléklet.). 
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5.7.2 Növénytermesztés 
A növényi termékek bruttó termelési értéke 2004-ben az időjárási viszonyok miatt 48,8%-kal 
növekedett, 2005-ben viszont 13,2%-kal, 2006-ban is 1,7%-kal maradt alatta az előző évinek. 
A magas gabonatermés ellenére a mezőgazdaság bruttó termeléséből 2006-ban 36%-kal 
(2000-ben még 47%-kal) részesedett az állattenyésztés, melynek növekedését nem váltotta ki. 
[KSH, 2007a] 
A szerkezeti torzulások következtében, tovább nőt a növénytermesztés aránya, s az ágazat 
teljes kibocsátásának értékéből a növénytermelés bruttó kibocsátása 56%-os, az 
állattenyésztésé 36%-os, a mezőgazdasági szolgáltatásoké és nem elválasztható másodlagos 
tevékenységeké 8%-os részarányt képviselt. 
A növénytermesztés bruttó kibocsátásának kétharmada a szántóföldi növénytermelésből, 
egyharmada zöldség, szőlő- és gyümölcstermelésből származik. A szántóföldi 
növénytermesztés szerkezetében két számottevő változás volt felfedezhető az utóbbi években. 
A gabonafélék vetésszerkezeti aránya kismértékben ugyan, de csökkent a csatlakozás óta, főleg 
túltermelési problémák miatt, ezzel szemben viszont a könnyen értékesíthető olajos magvúaké 
folyamatosan növekedett. A gabonafélék közül a kalászosok területe fogyatkozott, a kukoricáé 
viszont növekedett. Erre magyarázatául szolgálhat, hogy a kalászosok termelése során nagyobb 
az időjárási változásokból keletkező sérülékenység. A KAP-ot illetőn megfogalmazott 
termelői várakozások során, a csatlakozást követően működésbe lépő intervenciós rendszer 
révén megjelenő piaci biztonsági háló erősítette a kukorica pozícióját. 

5.7.3 Állattenyésztés 

Az állattenyésztés bruttó termelése 2004-ben egytizeddel esett vissza, 2005-ben stagnált, 
2006-ban pedig ismét csökkent 2,9%-kal az előző évi értékekhez képest. Az ágazatot ért piaci 
zavarok egy része előre látható volt, azonban több, előzetesen kellő mértékben nem felmért 
zavar (pl. olcsó import élelmiszerek, élőállat behozatal a régi tagállamokból és egyes újonnan 
csatlakozott tagállamokból pl. Szlovákia és Lengyelország) is jelentkezett. Így különösen 
súlyos alkalmazkodási problémák alakultak ki.60 A legdrasztikusabb visszaesés a tejelő 
tehén- és a sertésállományban következett be, de a baromfiállományban is jelentős a 
csökkenés. Az éleződő piaci versenyen túl a szigorodó tartási követelmények is hozzájárultak 
a termelők szelekciójához. Mivel ezen ágazatok szerepe még jelentős a hazai agráriumban, 
széles körben érintettek a termelők, s ezért az alkalmazkodás zavarai súlyos áttételes 
hatásokkal járnak. Az állatállományban bekövetkező változásokat a 18. melléklet tartalmazza. 

− A húsmarhatartás tekintetében kijelenthető, hogy az EU tagság eredményeként 
javult az ágazat piaci pozíciója. A hatékony piacszabályozás (kvóták, 
importvédelem) eredményeként viszonylagosan megerősödött az ágazat. Igaz a 
vágómarha prémium kihasználása alacsony hatásfokú: csak az anyatehenek esetében 
sikerült elérni a nemzeti kvótát. (Ez a közösségi állomány 1%-a) A csökkenés üteme 
2006. tavaszától mind a szarvasmarha, mind a tehénállomány vonatkozásában 
mérséklődött. 2004-ben az állomány 35%-át egyéni gazdaságok tartották. Ez az arány 
2007-re 31%-ra csökkent.  

                                                 
60 A mai helyzet kialakításában döntő szerepet játszott a csatlakozást megelőző időszak hibás támogatáspolitikája. 
A csatlakozással járó elkerülhetetlen sokkhatásokat nem hogy nem volt képes mérsékelni a hazai támogatás 
politika, hanem még fokozta is azokat. [Többek között SZABÓ, 2007]Az állattenyésztési ágazatok közül a KAP 
szabályozásban lazábban, áttételesebben résztvevő ágazatok esetében a korábban jelentős nemzeti transzferek (pl. 
exporttámogatás, a tejágazat estében a minőségi ártámogatás) belépés idejéig való fenntartása fokozta az átállás 
idején felmerülő problémákat. Különösen abban a tekintetben, hogy a rövid távú túlélési törekvések 
következtében a kevésbé versenyképes ágazatok támogatásának fókuszában nem a hatékonyságjavító 
beruházások alkalmazására és az átállást megkönnyítő folyamatok kialakítására került sor.  
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− Sokkal árnyaltabb a helyzet a tejágazatban. Az Európai Unióval összhangban, a 
világpiaci tendenciákkal ellentétesen csökken a termelés. A 2003-as reformdöntés 
értelmében csökkentették a vaj (25%) és a sovány tejpor (15%) intervenciós árát, és a 
vaj esetében az intervenciós mennyiséget is 30 ezerre mérsékelték. Mivel 
Magyarország élt a 60%-os nemzeti kiegészítés lehetőségével a tejprémium és a 
kiegészítés összege 2006/07 évre már elérte az EU-15 támogatási szintjének a 95%-át.  

− A sertések száma az elmúlt tíz évben 3,8 és 5,8 millió között ingadozott, az utóbbi 
három évben 5 millió egyed alatt maradt, 2006. december 1-jén egymillióval volt 
kevesebb, mint 2003. december elején. A drasztikus visszaesés eredményeként az 
EU-25 közel 3 %-ára csökkent a hazai állomány. Mivel a sertéságazatban a KAP csak 
közvetett módon érezhető, az intézkedések csak indirekt módon hatnak (pl. 
takarmánynövények ára, ezek intervenciós rendszere). Noha a notifikált nemzeti 
támogatások keretében a haszonállattartási szabályok okozta többletköltségekhez 
igyekeztek nemzeti szinten hozzájárulni. A csatlakozást követően az ágazat 
versenyképességét nagymértékben rontotta, a korábbi fejlesztések elmaradása révén  
az előírásoknak történő megfelelés. Ezzel együtt az eltelt időszakban tovább 
nehezítették az ágazat helyzetét a fokozódó piaci anomáliák: a hektikus, (közvetve 
kereskedelmi láncok hatása miatt) nyomott felvásárlási árak és a hatékonytalan 
termelés jelentette versenyhátrány. Ehhez járult hozzá a környező országok 
felvásárlási árainak változása és az utóbbi időszakban a bioüzemanyagok és termés 
ingadozások miatt fellépő takarmányár emelkedés. A csatlakozásig élősertést 
gyakorlatilag nem importált az ország, viszont a belföldi kínálati és keresleti arányok 
megváltozása miatt 2006-ra már 730 ezer darabos élősértés behozatalra került sor. 
Így a vágóhidakon levágott sertések megközelítőleg 15%-a importból származott. A 
magyar vágósertés vágóhídi belépési ára ugyan alacsonyabb, mint az EU átlaga, de 
fajlagosan magasabb, mint a lengyel, holland, és a dán érték. A sertésállomány 66 
százalékát gazdasági szervezetek, 34 százalékát egyéni gazdálkodók tartják. A 
megoszlás egy évvel ezelőtt 61 és 39, két évvel ezelőtt 58 és 42 százalék volt. Az 
1990-es évek elején még domináló háztáji tartás évről évre háttérbe szorul, egyre 
kevesebben és egyre kisebb arányban tartanak sertést az egyéni gazdálkodók. 

− A baromfiágazat esetében 2000 óta csekély emelkedés mutatható ki az 
állatállomány nagyságát illetően. A 2003-as értékhez képest a csatlakozás óta 
csökkenés mutatható ki. A mélypont a 2006-os év volt, amikor 17,1%-kal volt kisebb 
az állomány nagyága, mint a 2000 és 2003-as átlag. Ezt alapvetően a 2005-ös 
madárinfluenza világméretű megjelenése következtében megjelenő a 
keresletcsökkenésére és a fogyasztói bizalom lankadására lehet visszavezetni. Az 
állomány összetételét illetően a tyúkfélék aránya alig változott, míg a pulyka, a kacsa 
és különösen a liba esetében jelentős visszaesés mutatható ki. Ezzel együtt a leépülés 
következtében kijelenthető, hogy a csatlakozás óta a gazdasági szervezetek esetén 
15%-al, az egyéni gazdaságoknál pedig 25%-al csökkent az állománylétszám. 

5.7.4 Termelési tényezők alakulása  
A csatlakozást követő időszakra jellemző beszűkülési viszonyok egyértelműen tetten érhetőek 
a különféle termelési tényezők alakulásában. Az ágazatban tevékenykedő regisztrált 
vállalkozások száma fokozatosan csökkent mind a társas, mind az egyéni körben a 
csatlakozást követő időszakban. A mezőgazdasági ágazatban regisztrált több mint 14 ezer 
társas vállalkozás közül 2006-ban „mindössze” 7.900 gazdasági szervezet folytatott 
mezőgazdasági tevékenységet. A mezőgazdasági tevékenységet folytató (statisztikai 
értelemben) egyéni gazdaságok száma az ezredforduló óta jellemző csökkenés – bár ez 2004-
2005-ben csökkenő mértékű – eredményeképpen 2006-ban megközelítette a 707 ezret. Az 
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egyéni gazdaságok körében jellemző szelekció okai között elsőként kell megemlíteni a tőke és 
a megfelelő szaktudás hiányát, a társadalmi illetve korösszetételbeli torzulásokat valamint az 
előnytelen gazdaságstruktúrát. Ezen gazdaságok átlagos termőterülete megközelítette a 3,5 
hektárt, a szerkezeti megoszlást tekintve az egyéni gazdaságok 73%-a 1 hektárnál kisebb 
termőterületen gazdálkodik, míg az 50 hektárnál nagyobb területen gazdálkodó egyéni 
gazdaságok aránya még mindig alig haladja meg az 1%-ot. 
A gazdaságok magas száma ellenére a legnagyobb 7.000 egyéni és társas gazdaság a 
mezőgazdasági terület 75%-án gazdálkodik, s az ágazat összes standard fedezeti 
hozzájárulásának 72%-át állítja elő. Gazdaságméretű állattartással foglalkozik a gazdasági 
szervezetek 26, az egyéni „gazdaságok” 53%-a. A gazdasági szervezetek közel 75 %-a 6 
EUME feletti méretkategóriába tartozik, eközben viszont az egyéni gazdaságok 80 százaléka 
az 1 EUME-t sem éri el. A 6 EUME feletti gazdasági szervezetek állítják elő az összes SFH-
érték 99 százalékát. Ezzel együtt a 2 EUME alatti egyéni gazdaságok, csökkenő számuk 
ellenére, az egyéni gazdaságok SFH érétkének egyharmadát adják. (lásd bővebben 19. 
melléklet) 
A gazdaságok számának csökkenésével párhuzamosan tovább zuhant a foglalkoztatottak 
száma: a teljes 3,9 millió fő foglalkoztatottnak csupán 4,4%-a, 190 ezer fő dolgozott 2006-ban 
hivatalosan a mezőgazdaságban. A foglalkoztatottak létszámának csökkenése arra is utal, hogy 
még a munkaigényes ágazatok térvesztése ellenére is jelentősen nő a szürkegazdaság és az 
abba hajló tevékenységek aránya. Magával vonva a vidéki szociális felszültségek növekedését, 
a bizonytanságok erősödését. Ezt tovább fokozza az előnytelen demográfiai adottság és a 
nemzetgazdasági átlagnál kedvezőtlenebb korösszetétel. Mindezt társítva az ágazatban 
megjelenő képzési adottságokkal előrevetíthető az ágazati humántőke és szakértelem rövid és 
középtávú stagnálása és drasztikus leépülésének víziója 

5.11. Táblázat Regisztrált vállalkozások, munkaerő felhasználás és a foglalkoztatottak 
számának alakulása 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006
A regisztrált vállalkozások száma az év végén
Társas vállalkozás összesen* 14 590 14 672 14 062 13 815 
Egyéni vállalkozás* 41 341 41 572 41 165 38 954 
Vállalkozás összesen* 55 931 56 244 55 227 52 769 
Mezőgazdasági munkaerő felhasználás éves munkaerőegység 
összes  553 785 520 621 512 257 
nem fizetett  426 634 406 641 401 989 
fizetett  127 151 113 980 110 268 
A foglalkoztatottak száma, ezer fő 
mezőgazdaság, vad- és halgazdálkodás 199,7 189,4 178,5 175,8 
ágazati összes** 367,2 346,0 334,3 332,6 

Megjegyzés: * mező-, vad- és erdőgazdálkodásban, valamint a halászatban 
**erdőgazdálkodással és erdészettel kiegészülve  
Forrás: KSH, 2007a 

Az ágazatban felhasznált termelőeszközök arányában is érezhető a csatlakozás hatása. A 
mezőgazdasági gépek esetén 2004-ben az SAPARD program gépberuházási pályázatai miatt 
kialakult növekmény, a csatlakozást követően egyértelműen visszaesett.61 A nagy összegű, 
hosszabbtávú beruházás eredményeként viszont 2004-ben már a folyó kiadások pl. műtrágya, 

                                                 
61 Megjegyzendő, hogy a nominális növekedéshez hozzájárultak a gépforgalmazók is, akik a gépberuházási 
támogatás megcsapolása miatt növelték listaáraikat. 
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alkatrészek terén is megjelentek a finanszírozási problémák, e végett lényegesen csökkent a 
kereslet.  

5.12. Táblázat Az összes forgalmazó szervezet termelőeszköz-értékesítése (milliárd Ft) 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 
Mezőgazdasági gép (használat nélkül) 89,2 100,1 42,5 68,7 54,8 
Alkatrész 16,6 15,7 16,1 17,2 17,7 
Műszaki áru 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 
Műtrágya 47,3 47,8 53,4 46,6 59,6 
Növényvédő szer (alapanyag nélkül) 45,4 52,7 60,1 57,7 61,7 
Összes termék 200,8 207,6 173,5 191,6 195,4 
Forrás: FVM 2005, 2006, 2007 

Ez a folyamat a csatlakozás után megfordult. A gépberuházás mértéke drasztikusan 
visszaesett, miközben jelentősen emelkedett az adott évi termeléshez felhasznált tényezők 
beszerzési értéke. Az értékesítés volumenének növekedése mellett az értéknövekedést 
magyarázzák az általános gazdasági folyamatok és az értékesítők közvetlen támogatások 
irányában megfogalmazott várakozásaik. 
A csatlakozást megelőző várakozások és lehetőségek révén a beruházások fejlődése 
megegyezik a termelőeszközök esetén már vázolt folyamattal. A nemzetgazdasági szinten 
tapasztalható beruházásnövekedés, mely a 2004-es 11%-os növekedési ütem után is éves 
szinten 2-3%-os bővülést produkált, egyáltalán nem érezhető az agráriumban. A 
mezőgazdaságban 2004-ben közel 25%-kal visszaesett a beruházás volumene, ami a 2005-ös 
korrekció után, 2006-ban tovább csökkent. Így a 2003-as szinthez képest a beruházás értéke 
38,2 milliárd Ft-al csökkent.  

5.13. Táblázat A beruházások teljesítményértéke ágazatok szerint* (teljesítményérték: folyó 
áron, millió Ft 

ágazat 2003 2004 2005 2006
Építési beruházás 
Agrárgazdaság 57 106 69 354 73 569 66 048
  mezőgazdaság 28 606 30 460 36 743 34 575
  erdőgazdálkodás 2 546 2 771 2 855 4 061
  élelmiszeripar 25 954 36 123 33 971 27 412
Nemzetgazdaság összesen 1 166 861 1 320 061 1 472 520 1 614 765
Gépberuházás 
Agrárgazdaság 140 960 116 196 123 372 105 414
  mezőgazdaság 69 659 38 727 45 801 32 593
  erdőgazdálkodás 2 286 3 042 3 052 2 674
  élelmiszeripar 69 015 74 427 74 519 70 147
Nemzetgazdaság összesen 1 500 489 1 656 626 1 595 146 1 567 135
Összes beruházás 
Agrárgazdaság 234 057 219 019 228 728 200 244
  mezőgazdaság 132 007 100 771 111 486 93 759
  erdőgazdálkodás 5 107 6 080 5 961 6 830
  élelmiszeripar 96 943 112 168 111 281 99 655
Nemzetgazdaság összesen 2 709 649 3 014 605 3 103 581 3 214 496

*Jogi személyiségű vállalkozások és a költségvetési szervek adatai. 
Forrás: FVM, 2007 
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Ennek eredményeképpen a megvalósított fejlesztések 2005-ben és 2006-ban az elszámolt 
amortizációt sem érték el. A fejlesztések elmaradása az üzemmérettől függő: a kisebb 
gazdaságok még az eszközpótló beruházásokat sem végzik el. A legnagyobb gazdaságok 
minimálisan ugyan, de pozitív (2.700 Ft/ha) nettó beruházási mutatót képesek kimutatni. 
Plasztikusan ábrázolja a beruházások alakulását a KSH adatbázisa által összegzett beruházások 
és az agrárköltségvetés egyes tételeinek változása. A mezőgazdaságban, a vad- és 
erdőgazdálkodással kiegészülve a 2003-as kiugró értéktől eltekintve, a beruházások aránya 
folyó áron számolva szerény mértékben növekvő trendet mutat.62 Ezzel szemben a 
mezőgazdasági költségvetés – egyértelműen a közösségi rész hatására – meredeken emelkedik. 
Látható, hogy a költségvetés domináns emelkedése szinte ellentétesen hat a beruházásokra.  

5.7.5 Agrárkereskedelmi viszonyok  
A magyar általános kereskedelmi folyamatokat tekintve az EU-n kívüli és az EU-n belüli 
termékforgalom egyenlege változó mértékben, de negatív. Más a helyzet a mezőgazdásági és 
élelmiszeripari termékeket tekintve. 

5.18. ábra Magyar kereskedelmi viszonyok alakulása 1995-2005 
 magyar kereskedelmi mérleg (milliárd euró) EU-n belüli kereskedelem (millió euró) 

 
Forrás: Eurostat, 2006  

 

Összességét tekintve az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az export és az import mértéke 
is. A 2000-es év 2,4 milliárd eurónyi összegéhez képes 2006-ra – közel 50%-os emelkedés 
révén – 3,6 milliárd euróra növekedett a kivitel. Sokkal szembetűnőbb változás történt a 
behozatal vonatkozásában: az ezredforduló 1,1 milliárdos értékéről hat év alatt 2,6 milliárdra 
emelkedett, mely kimagasló 240%-os növekedést jelent. (lásd 5.14. táblázat) A 
dinamikaváltozás eredményeként ugyanakkor egyértelmű a mezőgazdasági kereskedelem 
pozitív egyenlegének mérséklődése. 

5.14. Táblázat Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek forgalma (folyó áron millió euró) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Export 2 148,66 2 420,01 2 809,58 2 803,11 2 854,50 3 098,10 3 323,60 3 650,30
Import 925,57 1 090,81 1 253,71 1 372,42 1 494,30 1 999,70 2 407,60 2 655,60
Egyenleg  1 223,09 1 329,20 1 555,87 1 430,69 1 360,20 1 098,40 916,00 994,70
Forrás: KSH c, FVM 2002, 2007 alapján  

Sokkal érdekesebb a kereskedelmi tranzakciók EU-25-ön belüli és EU-25-ön kívüli 
relációjában történő vizsgálata. Ennek keretében megállapítható, hogy a vámhatárok 
megszüntetését követően a mezőgazdasági termékek jelentős forgalomnövekedése figyelhető 
meg 2004 után. 2003-hoz (és mivel a kivitel összeg majdnem megegyezett, 2001-hez) képest a 
tagságot követő második évben már közel 128%-os a forgalombővülés. Ezzel szemben sokkal 

                                                 
62 A FVM 2007-es forrása alapján összeállított 1.9 táblázat alapján vélelmezhetjük, hogy az erdő és a 
vadgazdálkodás beruházási adatai nem szignifikánsak a trend értékelése során 
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drasztikusabb az import alakulása. 2003 és 2004 relációjában 168%-os a növekedés, 2005-re 
már több mint kétszerese, 217%-os az expanzió mértéke. A 90-es évek markáns 
kereskedelmi többlete 2002-ben csökkeni kezdett, és ez a tendencia tovább folytatódott a 
csatlakozást követő első két évben is. Ennek eredményeként 2006-ban csupán 2 millió euróra 
csökkent az agrárkereskedelmi mérleg egyenlege. Mint ahogy az az 5.20 ábrán is látható, 
ezzel párhuzamosan csökkent a külső tagállamokkal folytatott kereskedelem.  
A kívülálló országok relációjában a csökkenés legfőbb magyarázata, a szomszédos államok 
taggá válása. Egyértelmű és igen domináns az import volumenének drasztikus megugrása. 
Mindezt csak részben magarázza a csatlakozás statisztikai hatása. Ezek az országok és egyes 
régi tagállamok fokozott mértékben aktivizálódtak, és ezzel párhuzamosan szembetűnő a 
magyar export beragadása. Határozottan állítható, hogy a belső piac nyújtotta lehetőségeket 
a magyar élelmiszeripar és a mezőgazdaság nem tudta kihasználni. Szemben az új 
tagállamok némelyikével.63  

5.19. ábra Magyarország agrár-külkereskedelmének változása az EU-n belüli és az EU-n kívüli 
országokkal (millió euró, 2001-2005) 
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Megjegyzés: *becslés a KSH 2007c 1-10 hónapos adatai alapján 
Forrás: EUROSTAT 2006, , 2004a, 2005a, 2006a,  

Míg a régi tagországokkal szemben továbbra is pozitív a kereskedelmi egyenleg az egységes 
piac, a korábbi vámtételek hirtelen megszűnése és a csekély magyar aktivitás miatt az új 
tagországok viszonylatában a még 2004-ben még meglévő 14 millió eurós aktívum már 2005-
ben 51 millió eurós passzívumra váltott. Mindez főként Lengyelország, Csehország és 
Szlovákia esetében jelenik meg. A régi tagállamok közül az import területén továbbra is 
domináns Németország, Hollandia és Ausztria. Annak ellenére, hogy a csatlakozást követően 
alapvetően alig változott a kereskedelmi kapcsolatok iránya a csatlakozást követően a kivitel 
mintegy 70%-a az Európai Unió országaiba kerül, s behozatal közel 90%-a onnan érkezik.  
Az új tagállamok részéről megjelenő passzívumot, a régi tagállamokkal kapcsolatban 
megjelenő aktívum kompenzálta. Ennek eredményeként csökkent 2006-ra a külkereskedelmi 
                                                 
63 Lengyelországban pozitív értékeléssel zárta az ágazat a tagság első évet: minden második gazda elégedett volt 
az integrációval, mivel eladhatóvá váltak termékeik. A csatlakozás után olyan lengyel cikkek kerültek az uniós 
piacokra, amelyre korábban nem volt kereslet, pl. ecetes hering, vaj, tej, kolbász, vagy különféle édességek. 
Ennek eredményeként a lengyel export 30%-kal nőt, a közép és kelet európai államok irányában folytatott kivitel 
majdnem megduplázódott, az import csak 20%-os volt. Ehhez járult hozzá a viszonylagos makrogazdasági 
stabilitás, illetve az, hogy a termelők 90 százaléka a hazai vagy az Uniós piac igényei miatt tervezett vagy hajtott 
végre fejlesztéseket. [VÁSÁRY, 2005]  
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egyenleg 2 millió euróra. A 2007-ben javuló a külkereskedelmi mérleg egyenlege csupán az 
intervenciós készletek értékesítésére vezethető vissza és nem a versenyképesebb 
mezőgazdaság piaci térhódítására.  

5.7.6 Jövedelemváltozás hatása a beruházásokra 
A csatlakozást követően elérhetővé vált közvetlen támogatások jelentősen növelték a 
mezőgazdasági termelők bevételeit. Ám a termelők jövedelmeinek alakulására a támogatási 
rendszeren túl számos további tényező (ár- és költségviszonyok, versenyképesség stb.) 
gyakorol hatást.  
A jövedelemnövekedés alapvetően vagy fogyasztási vagy felhalmozási céllal kerül 
felhasználásra. Az ágazat fejlődését, jövőbeli lehetőségeit tekintve a beruházások jelentősége 
kiemelkedő. Releváns megállapítások megtételéhez szükséges mennyiségi elemzéseket is 
elvégezni. Ennek keretében korreláció- és többváltozós regressziószámítást révén 
igyekeztem összefüggéseket feltárni. A számítások az SPSS64 15.0 statisztikai program 
felhasználásával készültek. Eközben jelentős mértékben támaszkodtam a kapcsolódó 
szakirodalmi forrásokra, különösképp SAJTOS ET AL. 2007 művére. 

5.15. Táblázat A mezőgazdasági jövedelemképződés főbb elemei 2000-2006, millió forint 
Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mezőgazdasági kibocsátás 1 283 610 1 483 579 1 482 497 1 416 725 1 646 487 1 416 963 1 585 934
– folyó termelő felhasználás 790 540 947 804 972 136 927 034 1 020 853 946 219 988 030
Bruttó hozzáadott érték 493 070 535 774 510 361 489 691 625 633 570 744 597 905
– értékcsökkenés 146 302 163 938 168 844 174 867 194 912 202 061 214 643
– egyéb termelési adók 3 510 6 091 6 230 5 102 3 130 3 056 3 013
+ egyéb termelési támogatás 23 547 31 770 30 381 41 238 121 594 167 047 188 461
Termelési tényezők 
jövedelme 366 805 397 515 365 668 350 960 549 186 532 674 568 709

– munkavállalói jövedelem 135 948 153 836 164 538 166 906 177 945 146 368 182 017
– kifizetett föld bérleti díjak 37 570 33 187 34 845 32 808 36 072 41 643 43 750
– kamatkiadások 27 257 26 629 21 259 23 797 37 974 25 090 24 370
+ kamatbevételek 6 176 6 646 5 596 6 020 9 309 6 397 7 119
Vállalkozói jövedelem 172 206 190 510 150 622 133 470 306 503 295 969 325 690
Forrás: KSH 2007f 

A Mezőgazdasági Számlarendszer (KSH, 2007a) adatai alapján határozottan kimutatható a 
csatlakozás hatására érzékelhető jövedelemváltozás. A vállalkozói jövedelem több mint 
duplájára nőtt. Az elvégzett korrelációszámtás alapján számszerűsíthető, hogy a vállalkozói 
jövedelem változása egyértelműen függ a támogatásoktól. A számítás alapján a korrelációs 
együttható mértéke 0,93, azaz a kapcsolat kifejezetten erős.  
Az alábbi táblázat EUROSTAT(2007) összegzés alapján tartalmazza a jövedelemváltozás 
2000. évhez viszonyított változását. 

                                                 
64 Az SPSS Statistical Package for the Social Sciences – statisztikai programcsomag társadalomtudományok 
részére rövidítése, adatbázis kezelő és elemző program. [www.spss.hu] 
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5.16. Táblázat Az agrárjövedelmek változás az új tagállamokban (2000 = 100) 

Országok 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
CZ - 100,0 127,2 99,6 87,3 138,8 143,3 152,3
EE 90,6 100,0 116,7 109,2 154,8 226,5 237,1 224,7
CY - 100,0 112,1 112,3 107,5 96,9 94,9 96,8
LV - 100,0 120,5 116,0 126,2 206,7 212,3 224,2
LT - 100,0 92,6 86,0 96,6 150,4 191,4 199,5
HU - 100,0 107,9 91,4 93,4 148,6 153,9 160,5
MT - 100,0 113,5 113,8 109,2 110,7 112,0 109,4
PL - 100,0 115,0 103,9 96,0 180,9 163,4 180,7
SI 98,0 100,0 86,3 117,6 88,9 141,3 143,9 141,2
SK 100,0 100,0 113,6 106,7 100,3 129,7 120,9 123,0
EU27 - 100,0 109,9 - 108,0 116,2 107,9 112.1

Forrás: EUROSTAT 2007  

Ennek értelmében hazánkban a tagság tényleges felkészülési időszakában összességében 
csökkent a jövedelem. A tagság viszont markáns törésvonalat jelent. Legfőképp a közvetlen 
támogatások hatására jelentős mértékben megugrott a jövedelemnövekedés mértéke. A 
bázishoz mérten az időszak végére másfélszeresére nőtt a jövedelem. 
A mezőgazdasági jövedelem mérésére használható mutatók közül az „A” jövedelemmutatót 
alkalmazzák a leggyakrabban a nemzetközi összehasonlításokban. Az „A” mutató fejezi ki, 
miként változik a mezőgazdaságban felhasznált termelési tényezők egységnyi munkaerőre jutó 
reáljövedelme az előző évhez képest.65 Az „A” mutató66 1999 és 2006 között jelentősen 
ingadozott. Változását az utóbbi években alapvetően a termelési tényezők – nagyrészt az 
időjárástól függő – hasznosulása határozta meg. [KSH, 2007f] 

5.20. ábra Az „A” jövedelemmutató és tényezőinek indexe 
(előző év=100,0) 
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Forrás: KSH 2007f 

                                                 
65 KAPRONCZAI (2007) rámutatott, hogy a mutató összetevőinek (jövedelem, felhasznált munkaerő és infláció) 
változása hazánkban indokolatlanul nagy, így a mutató is szélsőségesen ingadozik.  
66 Bővebben tárgyalja SZABÓ P. 2007 
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A korrelációszámítás során vizsgáltam az Mezőgazdasági Számlarendszer (KSH, 2007a) 
alapján a termelési támogatások, a nettó állóeszköz felhalmozás és a nettó vállalkozói 
jövedelem kapcsolatát, a közöttük fennálló lineáris kapcsolat szorosságát. A termelési 
támogatások esetében kiemelést igényel, hogy ebbe a kategóriába valamennyi a 
mezőgazdasági szereplőknek jutatott valamennyi támogatás megjelenik. 2004-től a kategória 
legjelentősebb tételét a közvetlen támogatások képezik.  
A vizsgálat alapján egyértelműen megállapítható, hogy a tagság óta a beruházások és a 
jövedelmi helyzet változása ellentétes tendenciát mutat. A SAPARD előcsatlakozási alap 
feltorlódott kifizetései miatt a 2003-as év kiugró nettó állóeszköz felhalmozási értékéhez 
jövedelem szintbeli stagnálás párosul. A belépés után viszont a jövedelemnövekedéssel 
ellentétes (részint korrigáló) folyamat indult meg. A saját számítások alapján megállapítható, 
hogy a termelési támogatások és a nettó állóeszköz felhalmozás között a korreláció erősen 
negatív, a korrelációs együtt hatója -0,87. (lásd 23. melléklet) Az értékcsökkenés számítása 
során figyelembe kell venni a tenyészállatok értékcsökkenését, mely könyvelési értelemben 
nem értékcsökkentő tényező és így kell korrigálni a nettó állóeszköz felhalmozást. Ez a 
korrigált nettó állóeszköz beruházási érték és a támogatások korrelációs együttható értéke -
0,86. Szintén erősen negatív a kapcsolat. Még jelentősebb az eltérés, ha a vállalkozói 
jövedelem tekintetében vizsgáljuk a beruházások alakulását. A két adatsor közötti korreláció 
mértéke -0,94! Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy az összefüggés a támogatások 
összegének növekedése, a jövedelem emelkedése és a beruházások között erősen negatív. 
Azaz a jövedelemnövekedés nem vezet a beruházások növekedéséhez. A folyamatok 
vártnál éppen ellentétesen zajlanak le, hiszen a ilyen mértékű jövedelemnövekedés hatásának 
kimutathatóan kellene érződnie a beruházások szintjén, elősegítve a szerkezetátalakítást és a 
versenyképesség növelését. Mindezt alátámasztja HALMAI 2006-os tanulmánya is. 

5.21. ábra A vállalkozói jövedelem a termelési támogatások és a nettó állóeszköz felhalmozás 
alakulása (millió forint, folyó áron, 2001-2006) 
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Forrás: EUROSTAT és KSH alapján saját szerkesztés 

Ezzel ellentétben a beruházások és a beruházási támogatások között szignifikáns 
kapcsolatot lehet kimutatni. A mezőgazdaság esetében a költségvetésből finanszírozott 
fejlesztési típusú támogatások és a ténylegesen megvalósuló beruházások között igen erős 
0,94 a korrelációs együttható. Az azonos tendenciájú folyamatot részben magyarázza, hogy a 
beruházók igyekeznek, leginkább a kevésbé jövedelmező ágazatokban, célzott fejlesztési 
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támogatások bevonásával a beruházásaikat végrehajtani. Valamint az is, hogy a közvetlen 
támogatások határozottabb megjelenése, a már korábban is jelentős fejlesztéseken, 
gépberuházásokon átesett szántóföldi ágazatokban valósult meg.  
A program felhasználásával többváltozós regressziószámítást is végeztem. Függő 
változóként a nettó állóeszköz felhalmozás, függetlenként az agrárberuházási támogatások, a 
reál kamatláb, a közvetlen támogatások és a piaci jövedelem értékei kerültek 
összehasonlításra. 

5.22. ábra A regresszió vizsgálatba bevont változók alakulása 2000 és 2006 között 
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Forrás: KSH és saját számítás alapján saját szerkesztés 

A piaci jövedelem értékének meghatározása során a nettó vállalkozói jövedelmet 
csökkentettem a támogatások összegével. A reálkamatláb értékét pedig az inflációval korrigált 
jegybanki alapkamat adta. 
A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a nettó állóeszköz felhalmozásra a 
vizsgált elemek közül legnagyobb mértékben a beruházási támogatások hatnak. Igen erős a 
kapcsolat, a korrelációs együttható ebben a relációban 0,93. A nettó vállalkozói jövedelem és 
a termelési támogatások relációjában erősen negatív az összefüggés. (Lásd 25. melléklet.) A 
piaci jövedelem közepesen, míg a nettó piaci kamatláb gyengén negatív kapcsolatban áll a 
nettó állóeszköz felhalmozással. Az R2 többszörös korrelációs együttható négyzetének értéke, 
magyarázó ereje igen nagy, 0,95. A nettó vállalkozói jövedelem és a közvetlen támogatások 
ellenére a nettó állóeszköz felhalmozás a beruházási támogatásoktól függ. Figyelemre méltó, 
hogy a béta-súlyok alapján alig mérhető módon a nettó kamatlábak alakulása is magyarázza a 
nettó állóeszköz felhalmozás alakulását. (Lásd 5.17. táblázat vagy bővebben a 25. melléklet.) 
Tehát a korreláció számítás alapján is a beruházások alakulását a közvetlen támogatások 
helyett a célzott beruházási támogatások befolyásolják. Azaz a beruházások mértékét a 
termeléstől szétválasztott támogatások helyett, Magyarországon az EU-s csatlakozás után 4 
évvel is még mindig a termelési folyamatokat több esetben torzító, beruházási támogatások 
határozzák meg. A jelentős összegű közvetlen támogatás tehát hatástalan a felhalmozásra. 
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5.17. Táblázat A nettó állóeszköz felhalmozással kapcsolatos regressziósziószámítás egyes 
eredményei 
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Forrás: saját számítás 

5.7.7 Támogatásallokációs feszültség 
A vártnál nagyobb mértékben elmaradó beruházásokat részben a jövedelem beáramlásával 
párhuzamosan hazánkban megjelenő elszivárgás problémaköre is magyarázhatja.  
Az emelkedő jövedelmek hatása erőteljesen érezhető a földbérleti díjak emelkedésében. 
(Ez különösen jelentős, hiszen a termelők közel 60 százaléka bérelt területen gazdálkodik.) 
Megállapítható, hogy az ezredforduló óta a földbérleti díjak a jövedelemváltozással 
kapcsolatban kimutatható változásának korrelációs együtthatója, kifejezetten erős, 0,84. 
Ennél sokkal markánsabban jelenik meg ha csak a tagságunk utáni helyezet vizsgáljuk. Itt a 
korrelációs együttható értéke már 0,99! Markánsan jelenik meg, hogy a támogatások 
jelentős része elszivárog a földbérleti díjakon keresztül. Statisztikailag nehezen 
számszerűsíthető, de empirikus forrásokból ismeretes, hogy több olyan bérleti szerződés is 
kötettett, melyben a bérleti díj nagysága a támogatási összeg, több esetben 100%-os, 
függvénye.  
A fenti megállapítást támasztja alá az Agrárgazdasági Kutató Intézet egyik 2008-as 
tanulmánya [CZÁRL ET AL 2008], mely kimutatja, hogy a 2006-os évben a SAPS összegek 
csupán 62%-a maradt a mezőgazdasági üzemeknél. A top-up esetében ez az arány már csak 
46%-os volt. Minkét esetben a legnagyobb elvonási tétel a földtulajdonosok valamint a 
feldolgozás és a kereskedelem részéről lépett fel. Együttes abszorpciós hatásuk a támogatási 
összegek 40-46%-ra volt tehető a vizsgált évben. Lásd 5.18. táblázat. 

5.18. Táblázat A közvetlen támogatások elszivárgásának egy csatornái (2006 – százalék) 

 SAPS top-up összesen* 
mezőgazdasági termelő  62 46 52 
külső földtulajdonos 31 36 32 
idegen/alkalmi munkavállaló 0 1 1 
beszállító 1 3 4 
allokációs veszteség 1 4 3 
feldolgozás, kereskedelem 5 10 8 

Megjegyzés: rizs, virginia és burley dohány, tejtermelés, hízott bika és anyajuh top-up-al 
együtt  
Forrás: Czárl et al 2008 

Nemzetközi kitekintés alapján is hasonló tendencia mutatható ki. Núñez Ferrer 2008-as 
tanulmányában kimutatja, hogy általánosságban a termelőknél a közvetlen támogatások esetén 
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47% marad, és a külső földtulajdonosoknál tőkésedik a teljes támogatás 45%-a. Ugyanakkor a 
nagyobb arányú bérelt területeken gazdálkodó tagállamok (pl. Franciaország, Belgium) esetén 
ez az érték a magyar becsléseket meghaladó, 70-80%-os szintet is elérheti. [WICHERN, 2004] 
Ezzel párhuzamosan az alacsony bérleti hányaddal bíró országok (pl. Írország vagy Dánia) 
esetén, ahol a legalacsonyabb a bérelt területek aránya (18% és 25%) közel 70-75%-os a 
transzferhatékonyság. Ezen túlmenően az ESPON 2004-es becslése alapján az is vélelmezhető, 
hogy – több társadalmi és gazdasági okra visszavezethetően – a közvetlen támogatások 44%-a 
a magas szinten városiasodott régiókba kerül. Ez megfelel a teljes mezőgazdasági terület közel 
egyharmadára jutó összegnek.  

Összegzésként megállapítható, hogy a csatlakozás után a jelentős mértékű 
jövedelemnövekedés ellenére, a beruházásokra csak a célzott agrártámogatások hatnak. Ezek a 
támogatások azonban már rövidtávon mérséklődni fognak. Így valóságossá válhat a hazai 
mezőgazdaság további, drasztikus leépülésének víziója, különös tekintettel arra, hogy a 
beruházások elmaradása révén megvalósuló leépülés nem egyszeri jelenség, a 80-as évek óta 
folyamatosan tart, csak 2004 óta, még erőteljesebb formában, határozottabban jelenik meg. 
[HALMAI, 2003] 
Számítások alapján megállapítható, hogy a közvetlen támogatások révén megjelenő 
jövedelemnövekmény, egyáltalán nem hat automatikusan a beruházásokra. Egyértelműen 
megjelenik az elszivárgás folyamata. Ez önmagában kérdőjelezi meg a közvetlen támogatások 
szükségességét. Így a fentiek alapján a célkitűzésekben megfogalmazott, a támogatások 
hasznosulására vonatkozó hipotézis igazolható.  
Ezen túlmenően a támogatási rendszer változása, a közösségi források megjelenése, a SAPS 
bevezetése, noha jelentős hatással bírt az ágazatra, a ténylegesen bekövetkező folyamatok 
oka mégis csak részben keresendő a pénzügyi transzferekben. Megjelenik a jövedelem és a 
földbérleti díjak növekedésében, de nem magyarázza pl. a külkereskedelmi viszonyok 
alakulását. Másként fogalmazva a közvetlen támogatások rendszeréből történő 100%-os 
részesedés sem javította volna jelentős mértékben az ágazat hatékonyságát, 
versenyképességét, külpiaci pozícióját. A mezőgazdaság általános problémáinak fő forrásait 
továbbra is a szerkezeti torzulásokban, a termelési sajátosságok alakulásában és a történelmi 
determinációkban kell keresni. A támogatási rendszer hatékony működése viszont 
hozzájárulhatna az ágazat makroszintű pénzügyeinek konszolidációjához. Ehhez szükséges a 
támogatási rendszer hatékony működtetésének elősegítése. Növelni kell az ágazaton belül 
felhasznált források arányát, mérsékelni kell a jövedelem átáramlás, kiáramlás folyamatát.   
Felmerül a kérdés az SAPS-SPS áttérés képes-e a magyar ágazat szerkezeti és egyéb 
gyengeségeit fejleszteni? A támogatási rendszer elengedhetetlen módosítására vonatkozó 
döntés az elkövetkezendő időszak legnagyobb fajsúlyú és szinte az utolsó nagy horderejű 
nemzeti agrárpolitikai döntés. Ennek keretében még lehetőség van a nemzeti igények és 
törekvések megfogalmazására. A KAP rendszerében azonban a Közösségi trendek és 
kötelezettségek határozott iránymutatásul szolgálnak. A következő fejezetben az áttérés 
legfontosabb technikai paramétereit és mélyebb összefüggéseit rendszerezem. 
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6 Az SPS áttérés – az adaptáció második szakasza 

6.1 Az áttérés mozgatórugói 
A 15 régi tagállamból 2005. január 1-jén 10 tért át az SPS-re, a többi 5 ország (Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia és Spanyolország) 2006-ban adaptálta az új támogatási 
struktúrát. Az új tagországok közül Málta és Szlovénia 2007-ben váltott a sztenderd 
rendszerről az SPS-re. A hazai bevezetés előreláthatólag 2009-re tervezett, a többi új tagállam 
döntése viszont még nem ismert.  
A Koppenhágai Megállapodás alapján a brüsszeli forrásból finanszírozott közvetlen 
agrártámogatások területalapú, termeléstől függetlenített, egyszerűsített kifizetés (SAPS) 
Magyarországon is 2004. május 1-jétől került bevezetésre. Alapvetően legfeljebb három évet 
biztosított a Szerződés a rendszer működtetésére, amely indokolt esetben kétszer egy évvel 
meghosszabbítható. Azaz a hazai rendszert 2007 és 2009 között kellene/kellett volna 
átalakítani. Lengyelország vezetésével az újonnan csatlakozott tagállamok egy csoportjának 
kezdeményezésére az áttérési időszakot 2011-ig kitolták. Ennek eredményeképp nem 
szükséges az első 5 év után kötelezően áttérniük a tagállamoknak az egységes 
gazdaságtámogatás alkalmazására. 
Ezzel együtt áttérést komplikáló tényezőt képvisel, hogy az SPS eredeti forgatókönyve szerint 
2009-től már függetlenül a támogatási rendszer felépítésétől (SAPS vs. SPS) kötelezően 
alkalmazni kell az SPS-hez kapcsolódó kiegészítő elemeket. Ezek sorában kiemelkedő 
jelentőségű a kölcsönös megfeleltetés nemzeti bevezetésének kötelezettsége. 
Ettől független is szükségszerűvé vált a SAPS mellett alkalmazott nemzeti forrásokból 
finanszírozott jogcímek átalakítása. 2007. május 1-je után (az EU-15 áttérési időszakát 
követően, valamennyi tagállamban) már csak teljes mértékben EU-konform támogatási 
jogcímek működtethetőek. Ezt követően csupán olyan közvetlen támogatások 
alkalmazhatóak, melyek (a termék-specifikus támogatások kivételével) a termeléstől teljesen 
vagy – ágazati szinten eltérő mértékben opcionálisan – részlegesen szétválasztottak. Az új – 
2007-től hatályba lépő – szabályok több területen jelentős szigorításokat tartalmaznak. 
A SPS bevezetésének időpontja és a top-up rendszer átalakítása mellett a KAP hazai 
működtetésére  jelentős hatással van a 2008-as „Health Check” döntés. A „Health Check-kel” 
kapocsaltban külön figyelemre méltó az a törekvés, hogy megfogalmazásra került egy 
átalánytámogatást nyújtó „flat rate” rendszer kialakításának lehetősége. Ennek keretében a 10 
régi tagállamban is, ahol történelmi modell alkalmaznak átalánytámogatási rendszerre 
térhetnének át, amely akár a mai SAPS alapelvei mentén egyszerűbb működését 
eredményezhetne.  
Felmerül tehát a kérdés, ha a reformok sorában az egyre inkább erősebbé és dominánsabbá 
váló egyszerűsítő, átlátható, társadalmilag elfogadható és olcsóbban fenntartható Közös 
Agrárpolitika megjelenése magával vonja az egységes, egyszerűsített támogatáspolitika 
kialakítását, akkor miért kell a részeiben ennek megfelelő SAPS rendszert az újonnan 
csatlakozott országok közül elsőként átalakítani? Van-e reális magyarázata és leginkább 
haszna az áttérésnek, ha a közeljövőben éppen ellenkező trendek várhatóak? 
Az aktuális és a közeljövőre érvényes agárpolitika kialakítása során több fő szempont 
rögzítése és betartása szükséges. Mivel a KAP megváltoztatása már rövidtávon is 
elkerülhetetlen hazánknak egyértelmű és életképes agrár- és vidékpolitikai stratégiába illesztett 
támogatási programot kell követnie és képviselnie, mely – tekintettel a közösségi álláspontra – 
hosszú távon képes stabilizálni és fenntartani a nemzeti érdekeket. Ennek keretében hazánk 
számára alapvető érdeknek mutatkozik a jelenlegi struktúrájú Közös Agrárpolitika és a 
közösségi finanszírozás lehetőségekhez mért lehető legtovábbi működtetése. Olykor görcsös és 
kényszeredett megőrzésének szándékát azonban szükséges előretekintő a közösségi 
elképzelésekkel iteráló gondolkodásmódra váltani. Ennek fényében érdemes értékelni a SAPS 
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– SPS áttérés körül megfogalmazódó technikai, módszertani tényeket, felvetéseket és 
elvárásokat. 

6.2 Az SPS áttérés feltételei 
Az SPS-re történő áttérés során megfogalmazható általános közösségi célok: 

– a piaci döntések meghozatala során a termelői szabadság fokozása; 
– környezeti és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható mezőgazdasági 

termelés elősegítése; 
– az EU tárgyalási pozíciójának erősítése a WTO tárgyalások következő fordulóin; és 
– az üzemenkénti differenciált támogatás fenntarthatóságának biztosítása. 

[SZENTIRMAY, 2007] 

Az áttérés során kiegészítő nemzeti agrárpolitikai célként az alábbi elvekre szükséges fokozott 
figyelmet fordítani: 

– a gazdálkodók biztonságának erősítése, a jelenlegi földhasználati viszonyok 
stabilizálása, kiegyensúlyozott földpiac fenntartása révén a mezőgazdaság termelés 
fejlődésének elősegítése révén; 

– az állattenyésztési ágazatok preferenciájának maximális figyelembevétele; 
– a piaci viszonyokhoz igazodó szerkezetváltás ösztönzése; 
– a vidékfejlesztési prioritások fenntartása és fejlesztése. 

A rendszer hazai kialakítása során több technikai szempontot figyelembe vétele ajánlatos: 
– a tervezési folyamat első lépésében a rendszer által biztosított szabályozási 

rugalmasságokat maximálisan ki kell használni; 
– lényeges elem, hogy a SAPS-ról történő átállás, lehetőség szerint, az érintettek 

számára minél kisebb megrázkódtatással, átállási veszteséggel járjon; 
– az igazságosság, az átláthatóság és végrehajthatóság elveinek alkalmazásán 

keresztül az átállás társadalmi elfogadhatóságának megteremtése; 
– az átállás adminisztrációs terheinek és költségeinek ésszerű korlátok közt tartása, a 

várható jogviták számának csökkentése;  
– a finanszírozhatóság és a pénzügyi tervezhetőség szempontjainak figyelemmel 

kísérése. 

A rendszer kialakítását meghatározó eredeti főbb elemek az alábbiak: 
– alapvetően a 1782/2003/EK tanácsi rendelet szerint az SPS-t regionalizáció 

keretében, regionális modell alkalmazása révén lehet bevezetni. Ennek az a 
magyarázata, hogy SPS esetén meghatározott bázisidőszakkal (2000, 2001 és 2002) 
az újonnan csatlakozott országok nem rendelkeztek67; 

– a 3 millió hektárnál nagyobb, támogatásra jogosult földterülettel rendelkező új 
tagállamokban több régiót kell kialakítani – a 2004-ben csatlakozott államok 
egyikében sem differenciálták régióként a támogatásokat;  

– a referenciaterület a SAPS alkalmazása során támogatásban részesült szántó- és 
gyepterülettel megegyezik; 

– a 10%-os kötelező területpihentetés a rendszer bevezetésével érvénybe lép. A 
kötelező területpihentetési ráta a 1782/2003/EK tanácsi rendeletalapján 10% x 
(GOFR bázisterület / SPS szántóterület); 

– nemzeti tartalék keretében a közvetlen támogatási keret teljes összegének 
legfeljebb 3%-át elkülönítik. A struktúraváltás elősegítése céljából az újonnan 
belépő gazdálkodók számára biztosítanak támogatási jogosultságokat. Az új 

                                                 
67 Az eredeti elképzeléstől eltérően az újonnan csatlakozott tagállamoknak lehetőséget biztosítottak, hogy a 
nemzeti tartalék kibővítésének keretében historikus elemeket is figyelembe vehessenek. 
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tagállamok estében ez feloldható és a közvetlen támogatási keret egy hányada 
áthelyezhető a nemzeti tartalékba. Ennek révén a nemzeti tartalék részeként az 
átállás első évében speciális segítségnyújtás címén, objektív kritériumok alapján, az 
áttérés miatt hátrányt szenvedő gazdálkodók esetében kezelhetők az átmeneti 
feszültségek; 

– a közösségi forrásból származó összes közvetlen támogatás legfeljebb 10%-a 
szintén elkülöníthető, és ebből kiegészítő (addicionális) támogatás nyújtható a 
környezeti, minőségi és marketing szempontból kívánatosnak ítélt gazdálkodási 
gyakorlatot folytató termelőknek; 

– a kölcsönös megfeleltetés teljes mértékben érvénybe lép; 
– önkéntes moduláció 2013-ig, utána kötelező. [1782/2003/EK rendelet] 

6.1. Táblázat Az egységes és az egyszerűsített támogatási rendszerek összehasonlítása 

 SAPS SPS 
Bevezetés ideje átmeneti időszak (eredetileg 

3+1+1 év 2009-ig, majd 
kibővítve 2011-ig) utána SPS 

átmeneti időszak (2005-2007) 
fokozatos áttérés 

Kifizetés jogcíme területalapú kifizetés 
(nincs jogosultság, jogosultságok 
átruházása, nemzeti tartalék) 

területalapú kifizetés  
(támogatási jogosultság alapján)  

Támogatási összeg egy összeg (éves pénzügyi 
boríték és a SAPS 
mezőgazdasági terület 
hányadosa) 

változó összeg (történeti/regionális 
modell szerint) 

Jogosult terület szántóterületek, állandó 
gyepterületek, állókultúrák és 
konyhakertek (azaz 
„mezőgazdasági hasznosítású 
terület”) 

szántóterület és állandó gyepterület 

Területi feltétel „mezőgazdasági hasznosítású 
terület” 2003. június 30-án jó 
mezőgazdasági állapotban tartott 
része objektív kritérium alapján 
kiigazított: 

de SAPS után opció: 
„mezőgazdasági hasznosítású 
terület” azon része amely 2003. 
június 30-án jó mezőgazdasági 
állapotban tartott 

Minimális 
területnagyság 

1 hektár minimális gazdasági 
méret (objektív kritérium) 

0.3 ha minimális támogatható 
terület nagyság de SAPS után opció: 
1 hektár minimális gazdasági méret 
(objektív kritérium) 

Területhasznosítás termelés és termelési tényezők 
alkalmazása nem kötelező 
bármilyen mezőgazdasági célra 
használható 

pihentetési kötelezettség, 
gyepterület korlátozás, zöldség és 
gyümölcs (csak regionális 
modellben korlátozottan) 

Kölcsönös 
megfelelés 
 

jó mezőgazdasági és ökológiai 
állapot 
jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények: 
opcionális 2005-től, de kötelező 
2009-től 

jó mezőgazdasági és ökológiai 
állapot 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények: kötelező, 2005-
2007 között fokozatosan kerül 
bevezetésre 

Forrás: Halmai, 2007 
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6.1. ábra A közvetlen támogatások időbeli változása a régi és az új tagállamokban 
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Forrás: Halmai, 2007 alapján  

6.3 Az új támogatási rendszer bevezetésével összefüggő szabályozási 
kérdések  

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet az SPS rendszer bevezetését illetően az új tagokra 
vonatkozóan több területen is jelentős szabályozási ellentmondást tartalmaz. Mivel a SAPS 
rendszer viszonylag hirtelen és több tekintetben jogszabályi egyeztetés nélkül került 
megalkotásra, számos jogértelmezési kérdés merült fel.  
 
Régiók meghatározása 
A régiók 3 millió hektárban történő felső korlátozását eredetileg, azért vezették be, hogy az 
egységes nagyobb régió kialakítása ne vezessen a támogatások átcsoportosításához. Mivel az 
új tagállamok esetén alkalmazott regionális SPS keretében minden hektár azonos általány 
támogatást kap, a Bizottság lehetővé tette, hogy az a tagállam, amelyik a SAPS-ról tér át az 
SPS-re, teljes területét egy régióként vegye figyelembe.  
 
SPS hibrid modell lehetősége az új tagállamokban 
Az új tagországoknak lehetőségük van arra, hogy az SPS hibrid modelljét válasszák, hiszen a 
hibrid modell a regionális modell egyik változatának tekinthető. Az új tagállamokban a 
megvalósítás szempontjából ez azt jelenti, hogy az SPS alkalmazásának első évében, a 
nemzeti tartalék terhére, az egyes ágazatok helyzetét figyelembe véve, kiegészítő támogatást 
nyújthatnak azoknak a gazdáknak, akiket a regionális modellben alkalmazandó egységes 
területalapú támogatás bevezetése miatt jelentősebb hátrány érne. Ez a támogatás kiegészíti a 
régión belül egységes, területi alapon nyújtott támogatást. Feltétel viszont, hogy objektív 
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kritériumok alapján biztosítani kell a termelők azonos módon történő kezelését és azt, hogy 
senki ne jusson jogosulatlan versenyelőnyhöz. [NYÚJTÓ, 2007] 
 
A nemzeti tartalék mértéke 
Mivel a SAPS rendszerben a differenciálásra használt nemzeti kiegészítő borítékok mértéke a 
teljes nemzeti borítékon belül (SAPS + top-up) is közel 10%, a nemzeti tartalék terhére történő 
differenciálás önmagában még nem tenné lehetővé az új tagállamok részére a hibrid modell 
alkalmazását a meglévő SPS boríték 3%-át kitevő felső korlát miatt. Ezért a hibrid modellt 
alkalmazó új tagországokra a nemzeti tartalékra előírt 3%-os korlát nem vonatkozik.68  
 
Gazdaságok referenciái a hibrid rendszerben 
Az SPS hibrid rendszer bevezetésével kapcsolatban kérdés volt, hogy a közvetlen támogatások 
differenciálása során milyen termelői referencia időszakot lehet figyelembe venni. A kérdéssel 
összefüggésben a Bizottság szakértői megerősítették, hogy a SAPS támogatások nemzeti 
kiegészítése (top-up) esetében használt ágazati borítékok elosztása során keletkezett termelői 
referenciák az SPS rendszerben nyújtandó többlet támogatás objektív kritériumaként 
elfogadhatók. 

6.4 Nemzeti hatáskörben döntést igénylő kérdések  
Nemzeti hatáskörben több releváns és mély hatást kifejtő kérdés eldöntése nyújt a nemzeti 
igényeknek megfelelő mozgásteret. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak. 
 
SPS támogatásra jogosult terület 
A jogosult SPS területbe nem tartoznak bele az állandó kultúrák, az erdők és a nem 
mezőgazdasági hasznosítású területek. A zöldség-gyümölcs termőterület a regionális modell 
esetében külön kérelemre jogosult lehet. Az ültetvény viszont nem. Így az SPS területe kisebb 
kell, hogy legyen, mint a SAPS terület.  
A SAPS rendszerben elvileg azok a területek jogosultak támogatásra, amelyek 2003. június 
30-án jó környezeti állapotban voltak. Mivel ezt az MVH és az FVM nem képes hitelesen 
alátámasztani ezért ezt csak vélelmezhetjük: így csak az a terület kerül kizárásra, amelyen a 
földtörvény hatályos előírásait nem tartották be és az hivatalosan szankcionálva lett. A magyar 
áttérésnél ezt a követelményt lecserélték: az a terület tekinthető támogatható területnek, amely 
az SPS-re történő áttérés évében be lett jelentve és az nem ültetvény illetve erdő. A 
bázisidőszakról folytatott viták során a szakmai konszenzus általában a 2006. évi SAPS – top-
up értékekre vonatkozik. 
Ezzel kapcsolatban reális veszélyként vetődik fel azon területek reaktivizálása, amelyeket 
eddig mezőgazdasági termelésre nem használtak. Itt sajnálatosan a hazai gyakorlat nem tud 
élni a bizottság opcionális, a 2003-as jó mezőgazdasági és környezeti állapot meglétére 
vonatkozó kitételével. Ennek alapján nemzeti döntést igénylő kérdés, hogy mekkora legyen a 
támogatható terület nagysága. A jelenlegi ismeretek alapján valamennyi szomszédos 
országban és hazánkban is az 1 ha minimális területnagyságot tartják elfogadhatónak. 
 
A szántó- és gyepterületek eltérő támogatása  
Az SPS rendszerben különbséget lehet tenni a szántó és a gyepterületek támogatása között. Az 
extenzív állattenyésztési ágazatok számára igen kedvező döntés lehet, ha nem kerül 
differenciálása az összeg. Viszont jogosan érvelnek ez ellen az intenzív művelést folytatók, 
költségeik arányossága végett. Megoldásként több tagországban bizonyos állatsűrűség alatt a 

                                                 
68 Ezzel együtt a nemzeti tartalékból kiosztott többlettámogatási jogosultságokra sem vonatkozik az 5 éves 
elidegenítési tilalom. 
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gyepterületek csökkentett támogatásban részesülnek. Itt azonban bonyolítja a helyzetet az ezen 
extenzív gyepterületek ökológiai jelentősége miatt felmerülő, akár 0 NE (nagyállategység) 
esetén is jogosnak tűnő, arányait tekintve jelentősebb transzfer. 
 
A támogatások nemzeti kiegészítése az SPS rendszerben 
A jogszabályok tág teret biztosítanak a nemzeti kiegészítés kivitelezésére. Alapszabályként 
megfogalmazható, hogy a kifizetett támogatások összegét tekintve nem léphetik túl sem 
termelői, sem ágazati, sem pedig nemzeti szinten a Csatlakozási Szerződésben rögzített 
„phasing-in” adott évre vonatkozó szint + 30 százalékpontot.  
Az elosztást tekintve azonban lényeges különbség van a SAPS és az SPS rendszer között.  
A SAPS rendszerben a közösségi pénzből olyan ágazatok is kapnak területalapú támogatást 
(pl. zöldség-gyümölcs, cukorrépa, ültetvény stb.), mely ágazatok nem kaphatnak nemzeti 
kiegészítő támogatást. Ugyanez máshogy alakul az SPS esetében. Itt megszűnik a korábbi 
különbség, így a nemzeti kiegészítő támogatás egyszerűen társfinanszírozásnak fogható fel, 
amely nem kötelező, de maximális mértéke, a közösségi forráshoz viszonyított aránya 2013-ig 
előre determinált.  
 
Speciális támogatási feltételek  
Szintén nemzeti döntést igénylő kérdés, hogy a speciális állatfajok (szürkemarha, rackajuh 
stb.) külön támogatása az ún. 69. cikk alapján megvalósuljon-e, és miként rendeződjenek a 
jogosultságok értékesítésének speciális feltételei. Miként lehet a cukorrépa termelőket 
támogatni. Valamint miként kelljen az „ún. 10 hónapos szabályt” alkalmazni. Ez utóbbi 
esetében a 1782/2003/EK rendelet (44. cikkének 3. bekezdése) kimondja, hogy a parcelláknak 
legalább 10 hónapig a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk. Pontosabban „a 
parcelláknak – vis major vagy rendkívüli körülmény esetének kivételével – a tagállamok által 
meghatározandó időponttól, de legkorábban az egységes támogatási rendszerben való részvétel 
iránti kérelem benyújtásának évét megelőző naptári év szeptember 1-jétől kezdődő legalább tíz 
hónapos időtartamon át a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk.” [1782/2003/EK 
rendelet]. A technikai lebonyolítás, illetve az ellenőrzés egyszerűsítése végett a 10 hónapos 
szabályt egy időpont váltja fel. Várhatóan 2009. június 15. Így csak ezen a napon kell 
megfelelni a rendelkezésre állási kötelezettségnek. [NYÚJTÓ, 2007] 
 
A támogatások részleges termeléshez való kapcsolása 
Az SPS rendszerre történő áttérés első évében minden termelő részére tételesen meg kell 
állapítani a használatában levő támogatható területhez kötődő, hektáronkénti összegben 
kifejezett támogatási jogosultságot.69  
A hibrid rendszerben az üzemekhez kötődő hektáronkénti összegben kifejezett támogatási 
jogosultság a következő támogatási tételekből tevődik össze: 

– egységes területalapú támogatás (opcionálisan eltérő mértékű szántó, gyep érték); 
– termeléstől függetlenített üzemi szintű támogatás; 
– termeléshez kötött üzemi szintű támogatás; 
– termék-specifikus támogatás.   

Az egyes ágazatokra üzemsorosan meghatározott támogatási összeg kifizethető a termeléstől 
függetlenített formában vagy a termeléshez kötött formában.  
Az első esetben az ágazatra meghatározott üzemi támogatási összeget összeolvasztják a többi 
támogatással és ezzel növelt hektár támogatásként kerül kifizetésre, függetlenül a termeléstől.  

                                                 
69 Kivétel csak a területtel nem rendelkező állattenyésztő gazdaságokra vonatkozik, ahol a támogatás az 
állatlétszámhoz kötődik 
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A termeléshez kötött forma esetében a támogatásnak azt a százalékban meghatározott 
mértékét, amely a rendelet szerint támogatáshoz köthető, termeléshez kötött támogatásként 
lehet kifizetni, a termeléshez nem köthető részt pedig területi általányként.  
Az SPS támogatási rendszer megtervezéséhez döntést igénylő kérdés, hogy a jogszabály adta 
kereteken belül mely üzemsorosan megállapított támogatások kifizetése legyen termeléshez 
kötött, illetve attól függetlenített formában, terület alapon. 
A jogos determináció és a nemzeti döntések függvényében az SPS bevezetésnek az alábbi 
lehetőségei vannak: 

– történelmi (EU 15) 2000-2002 évi referenciák alapján – tőlünk független 
– regionális (EU 27) „SAPS-szerű” átalánytámogatás – opcionális  
– regionális hibrid I. (EU 15) az első kettő kombinációja – opcionális 
– regionális hibrid II. (EU 12) a „klasszikus” regionális + megnövelt nemzeti tartalék 

és kötetlen referencia – ajánlott. [SZENTIRMAY, 2007] 
 
Az áttérés időzítése 
Az áttérés időzítésének helyes megválasztása is meghatározó nemzeti hatáskörben eldöntendő 
kérdés. Alapvetően 2007 és 2009 között kellett volna a Csatlakozási Szerződés értelmében 
áttérni. A határidő kitolása az egyszerűség és végrehajthatóság érdekében ésszerű döntés volt. 
Ugyanakkor több érv szól amellett, hogy a SAPS + top-up hazai formációját minél tovább 
fenntarthassuk és késleltessük az áttérést: 
− A termelők szempontjából nagyobb biztonságot jelent, valamint egyszerűbb és 

kiszámíthatóbb, ha nem változik meg rövid idő alatt többször a támogatási rendszer. 
− Nagyobb mozgástér áll rendelkezésre az SPS támogatási rendszer bevezetésével 

kapcsolatos részletek kidolgozására, előzetes kalkulációkra, társadalmi vitákra és a 
termelők informálásra. 

− A SAPS keretében nem kell alkalmazni a kötelező területpihentetést.70 
− Nem kell alkalmazni a kölcsönös megfeleltetés teljes rendszerét. 
− Hosszabb idő áll az MVH rendelkezésére a technikai háttér felkészítésre. Ez az 

intézményi keretek fejlesztésén túlmenően alapvetően az informatikai rendszer 
szükséges továbbfejlesztésére irányul. 

− Nemzetközi kitekintés alapján a többi SAPS-t alkalmazó tagállam, tekintettel az 
eddigi tapasztalatokra, előnyökre és szerkezeti sajátosságokra, igyekszik minél tovább 
alkalmazni a jelenlegi rendszert. 

A felsorolt érvek ellenére a közösségi agrárpolitikát érintő hatályos jogszabályok alapján adott 
az alkalmazás kötelezettsége. Az átállással kapcsolatban felmerül a kérdés, mikor időszerű az 
időzítés? Az időzítést illetően több kétely is felmerül. Az egyik legjelentősebb az, hogy a 
SAPS hazai bevezetésekor tapasztalt technikai és szakpolitikai nehézségekből 
eredeztethetően a támogatási rendszer módosítása ismét jelentős feszültségeket generálhat. A 
másik a „Health Check” által favorizált általány támogatási rendszer előtérbe helyezésének 
ösztönzése. 

6.5 A magyar SPS tervezet főbb elemei 
Magyarországon az áttérés céldátuma 2009.  
Ennek keretében olyan hibrid SPS bevezetésére kerülne sor, melyben  

– a nemzeti tartalékból az áttérés első évében egyszeri alkalommal kiosztott extra 
támogatási jogosultságok, 

                                                 
70 Bár ezt a régi tagállamok esetében a 2008-as évre (vagy utáni évekre?) felfüggesztik. Elejét véve az 
élelmiszeripari és az energetikai célra történő felhasználás között lévő egyensúly megbillenésnek és az árak 
drasztikus emelkedésének. 
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– az egyszerűsített kifizetési rendszerben nyújtott, a termeléstől 2007-ben, illetve  
– a GOFR-növények esetén 2008-ban leválasztott nemzeti kiegészítő támogatások, 

valamint  
– a cukorrépa- és a zöldség-gyümölcstermelőknek fizetett kompenzációfolytatását 

jelentik. [UDOVECZ, ET AL., 2007]  

Az egységes gazdaságtámogatási rendszer (SPS) támogatási jogosultságait tekintve két fő 
komponenst különböztethetünk meg: 

– az üzemek termeléstől függetlenített, összevont területalapú támogatást, és a 
– különböző, termeléshez kapcsolt közvetlen támogatásokat. 

Az összevont területalapú támogatás történelmi bázis, vagyis szerzett jogon alapszik.  
Az összevont területalapú támogatás lehet  

a.  üzemenként differenciált (történelmi modell vagy 
b.  regionalizált átalány. 

Az SPS referenciaterület az első évben – 2009 – bejelentkezett jogosult terület alapján kerül 
megállapításra. Az SPS referenciaidőszaka az áttérést megelőző teljes év, azaz a 2007. évi top-
up kifizetései képzik a referenciaidőszak megállapításának bázisát. Mivel a 2007. év a 2006. 
évi top-up referenciákat használja, így a „valódi” referenciaév 2006. 

A termeléshez kapcsolt támogatások lehetnek71  
a. opcionálisan termeléshez kapcsolt támogatások,  

– 2007-ben termeléshez kapcsolt nemzeti kiegészítő támogatások 
– összevont jogcímek továbbra is összevontak maradnak 
– húshasznú tehén támogatása – vágási (borjú) akár 100%-a, húshasznú 

anyatehén akár 100%-a és vágási prémium maximum 40%-a 
– anyajuh támogatásai – legfeljebb 50%-a 
– dohány támogatása – 2010-ig 60% 

b. nem opcionálisan termeléshez kapcsolt támogatások (nemzeti kiegészítés nélkül): 
– fehérjenövények kiegészítő támogatása (2009: 33,34 €/ha; 2013: 55,57 

€/ha) 
– durumbúza minőségi támogatása (2009: 24 €/ha; 2013: 40 €/ha) 
– rizs termékspecifikus támogatása (2009: 139,5 €/ha; 2013: 232,5 €/ha) 
– héjas gyümölcsűek támogatása (2009: 72,45 €/ha; 2013: 120,75 €/ha)  
– energianövények támogatása (2009: 45 €/ha; 2013: 45 €/ha) [POTORI, 

2007] 

6.5.1 A támogatási jogosultságok 
A támogatási jogosultságokat az MVH az alkalmazás első évében osztja szét a 2013. évi szint 
100%-os névértékén. A ténylegesen lehívható összeg kisebb lesz ennél részint a „phasing in” 
szakasz 10%-os emelkedése miatt, részint pedig a különböző elvonások (nemzeti tartalék, 
önkéntes moduláció) alkalmazása következtében.  
A támogatási jogosultság két komponensből fog állni.72 A regionális komponens (60%) 
mindenkit megillet, aki az áttérés évében bejelentkezett, a jogosultsági kritériumoknak 
megfelel és rendelkezik az aktiváláshoz szükséges, jogosult területtel. A kiszámítás során a 
2013-ra rendelkezésre álló közvetlen támogatási keretből elkülönítik a regionális támogatási 
borítékot, majd elosztják az áttérés évében bejelentkezett jogosult hektárok számával. Így az 
áttérés évében bejelentett jogosult terület adja majd a SPS referencia területét.  

                                                 
71 KAP 2008. évi egészségügyi felülvizsgálat tényleges tartalmának függvényében ezen jogcímek egyes elemei 
módosulhatnak. Pl. energianövények támogatásának megszüntetése.  
72 A komponensek megállapítása végleges, utólagos módosítás nem lehetséges. 
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A kiegészítő komponens (40%) meghatározása, mely az üzemek közötti differenciálást 
szolgálja, a 2007-ben és 2008-ban kiosztott (tényleges bázis időszak 2006. december 31.73) 
nemzeti támogatási jogosultságok valamint a cukor és a zöldség-gyümölcs termelőknek 
fizetett kompenzáció alapján történik74. A komponens megállapítása során szintén a 2013-as 
keretből indulnak ki. Ebből szintén elkülönítik a 3%-ot meghaladó nemzeti tartalék összegét, 
és a fennmaradó összeget, az MVH korábbi adatbázisa alapján, az egyes üzemekhez külön-
külön jogosultságként rendelik. Ezt utána elosztják az áttérés évében bejelentett jogosult 
hektárszámmal. Az így kapott egységnyi és üzemenként egyedi támogatási összeget 
hozzáadják a regionális komponenshez, melyek együttesen adják az egységnyi támogatási 
jogosultságokat. Egy üzem egységnyi támogatási jogosultságának száma a bejelentett 
támogatásra jogosult terület hektár száma (1 ha = 1 jogosultság), névértéke pedig a regionális 
és a kiegészítő komponens összegével megegyező. Az egységnyi jogosultság maximális 
összege viszont nem lehet nagyobb 5.000 eurónál. Az egységnyi jogosultság kiszámítását az 
alábbi összefüggés szemlélteti: 

bázis) (2009 nagyságaerület Jogosult t
bázis) (2006 komponens Kiegészítõ bázis) (2009 bázis Regionális nagysága gjogosultsá Egységnyi +

=  

 
A minisztériumi tervek alapján a kiegészítő komponens nem kerül időben módosításra, nem 
lesz dinamikus a modell. Így a német példával ellentétben nem egyenlítődnek ki a különböző 
jogosultságok értékei, azaz az üzemenkénti differenciáltság és így a prioritás megosztás is 
állandó marad. 
A normál jogosultságok mellett meg kell említeni  

– a kistermelőkre (<19,45ha szántó) nem vonatkozó 10%-os területpihentetési 
jogosultságot (várhatóan úgyis megszűnik); és a 

– speciális jogosultságot (pl. föld nélküli állattartók, az aktiválás feltétele a 
tevékenység legalább 50%-os szinten tartása – NE-ben kifejezve). 

Az üzemek számára megállapított támogatási jogosultságok aktiválásával hívhatók le. Az 
aktiválás feltétele a jogosultság számával megegyező jogosult terület igazolása, kölcsönös 
megfeleltetés követelményeinek betartása és a még kötelező területpihentetés megtartása. A 
jogosult terület a zöldség és gyümölcs valamint a szőlő és bor reform révén kiterjed 
valamennyi művelés alatt álló földterületre: szántóra, gyepre és ültetvényre. 

6.2. ábra Közvetlen támogatási források tervezett felosztása Magyarországon (2013, %) 
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komponense 

Opcionálisan
termeléshez kapcsolt
támogatások

Nem opcionálisan
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támogatások

Nemzeti tartalék új
belépőknek  

Megjegyzés: a várható „capping” és moduláció hatásai nélkül Forrás: Potori, 2007 

                                                 
73 Az egyes szántóföldi növények történelmi bázisjogosultságát érintő – a termőföld használójának személyében 
bekövetkezett változásokat – módosulásokat a kihirdetéstől számított egy hónap alatt 2007. október 31.-ig kellet 
bejelenteni. [MVH, 2007a] 
74 A szőlőültetvény kompenzáció is szerepelt a komponens elemi között, de a borreform eredményei révén 
várhatóan kikerül. 
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Nemzeti tartalék 
Az SPS bevezetésének évében Magyarország technikailag két nemzeti tartalékot alakíthat ki:  

– a nemzeti tartalékot alapvetően az új belépők számára és szerkezetátalakítási 
programok támogatására kell kialakítani, s erre a célra az éves támogatási összeg 
legfeljebb 3% különíthető el (5 éves elidegenítési tilalom mellett); 

– az új tagországok egy nem maximált mértékű második tartalékot is 
megállapíthatnak a SAPS/SPS átállás negatív hatásainak kezelésére a nemzeti 
tartalék II. formájában, ez a kiegészítő komponensek tartalék, mely biztosítja a 
hibrid modell működtetését. 

Ennek keretében új jogosultságok adhatóak vagy a meglévő regionális átalány jogosultságának 
értéke növelhető maximum 5000 euró/ha-ig. A nemzeti tartalék keretében a hazai ágazati top-
up borítékok referencia-időszaki (2006) kifizetése alapján kerülnek kiosztására a 
jogosultságok, melyek a magyar elképzelés szerint közel 40%-ot tesznek ki. Szlovénia estében 
ez az érték csak 28%-os.75 [SZENTIRMAY, 2007] 
A bevezetést követő második évben már csak az új belépők részesedhetnek jogosultságokból. 
Az új belépők feltételeinek megállapítása lényeges nemzeti hatáskörben lévő szabályozási 
kérdés. Mindenképp érdemes életkorhoz, a használt földterület nagyságához vagy/és 
szakképzettséghez kapcsolni.76  

6.5.2 Jogosultság, mint vagyoni értékű jog 
Alapvető újdonsága az SPS rendszerének, hogy a kiosztott támogatási jogosultságok, 
mezőgazdasági vagyoni értékű jog formájában, a termelő tulajdonává válnak, melyek így 
már forgalomképesek. A forgalomképesség szabályozása és az ágazaton belüli lehatárolása 
végett szükséges bizonyos korlátozások alkalmazása. Az SPS jogosultság területtel vagy 
terület nélkül is eladható, de bérletbe adása csak területtel együtt lehetséges. A támogatási 
jogosultság átruházásakor, tagállami döntés alapján, meghatározott százalékban, a nemzeti 
tartalék terhére történő, visszatartást alkalmazhatnak, vagy adókat illetve illetékeket vethetnek 
ki. Az jogszabályi háttér ismeretében az alábbi korlátozások várhatóak: 

– a három évig fel nem használt jogosultságok teljes egészében elvonásra kerülnek a 
nemzeti tartalék részére; 

– bármely támogatási jogosultság földterület nélkül történő átruházása esetén a 
jogosultság vagy értéke visszatartásának mértéke maximum 30%, az SPS 
alkalmazásának első három évében maximum 50% lehet;  

– bármely támogatási jogosultság földterülettel történő átruházása esetén a 
jogosultság vagy értéke visszatartásának mértéke maximum 10%-os lehet; 

– bármely támogatási jogosultság egész üzemmel történő átruházása esetén a 
jogosultság vagy értéke visszatartásának mértéke maximum 5%-ot tehet ki; 

– adózási és illeték szabályokat nemzeti döntés keretében lehet alkalmazni (pl. 
támogatási jogosultságra vonatkozó illeték szabályozás a termőföld átruházása 
során; a személyi jövedelemadót érintő, a földbérleti díjjal és a vagyonértékű jog 
bérbeadási kedvezményeivel, az őstermelői kedvezményekkel kapcsolatos 
szabályozások). [MIKÓ, 2007; SZENTIRAMY, 2007] 

Lényeges megemlíteni, hogy az elvonás csak a spekulációs céloknak kitett történelmi 
komponenst érinti, a regionálisat nem. Nem lehet szankciókat sem alkalmazni, ha a 
támogatási jogosultság tényleges vagy várható öröklésére kerül sor, illetve akkor, ha a 
jogosultságokat mezőgazdasági tevékenységet kezdő személy vásárolja meg. Az áttérés 

                                                 
75 Szlovénia esetében érdekes, hogy standard rendszert alkalmazó országként kaphatott SAPS-ről SPS-re történő 
áttérést segítő nemzeti mozgásteret.  
76 AZ SAPS – SPS áttérés idején, illetve előtte még nem vizsgálják a jogosultak alkalmasságát.  
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évében várható jogosultságok mértékét az AKI számításai alapján a 6.2. táblázat tartalmazza. 
Az FVM hosszabb időtávú előzetes kalkulációját a 26. melléklet részletezi.   

6.2. Táblázat Közvetlen támogatások tervezett maximuma (2009– nem véglegesített) 

regionális 
komponens 

regionális 
komponens

történelmi 
komponen

s 

történelmi 
komponens

termeléshez 
kapcsolt megnevezés 

közösségi 
rész 

nemzeti 
rész 

közösségi 
rész 

nemzeti 
rész 

közösségi + 
nemzeti 

összesen

Hízott bika  149 €/e 54,7 €/e  203,7 €/e
Húshasznú tehén  34,4 €/e 12,6 €/e 180 €/e 227 €/e
Extenzifikáció  56,1 €/e 20,6 €/e  76,7 €/e
Tehéntej  33,1 €/t 12,1 €/t  45,2 €/t
Anyajuh  3,3 €/e 1,2 €/e 9,5 €/e 14 €/e
Anyajuh kieg.  2,4 €/e 0,9 €/e 0,5 €/e 3,8 €/e
GOFR-növények 92,7 €/ha 33,6 €/ha 49,3 €/ha 18,1 €/ha  193,7 
Dohány – Burley 92,7 €/ha 33,6 €/ha 1178,8 €/ha 432,4 €/ha 1287,5 €/t ~ 4055* 
Dohány – Virginia 92,7 €/ha 33,6 €/ha 1178,8 €/ha 432,4 €/ha 1609,5 €/t ~ 4635* 
Rizs 92,7 €/ha 33,6 €/ha 31,3 €/ha 11,5 €/ha  169,1 
Anyajuh kiegészítés  3,2 €/e 3,2 €/e
Vágási – borjú  45 €/e 45 €/e
Vágási – felnőtt  28,8 €/e 28,8 €/e
Fehérjenövények  50 €/ha 50 €/ha
Durumbúza  292,5 €/ha 292,5 
Rizs  209,3 €/ha 209,3 
Héjas gyümölcsűek  229,4 €/ha 229,4 
Energianövények  45 €/ha 45 €/ha

Megjegyzés: * 1,8 t/ha termésátlaggal számolva 
Forrás: FVM, AKI alapján Potori, 2007 
 
Egyéb rendelkezések  
A „69-es cikkely” szerint az SPS rendelet értelmében lehetőség van bármely ágazathoz 
kapcsolódó támogatás maximum 10 %-ának további termelési feltételhez kötésére az SPS 
rendszer bevezetését követően, konkrét, a tagállam által meghatározott minőségi termelést 
ösztönző szabályok betartása mellett. Ezen addicionális támogatás nyújtása egyes kiválasztott 
szektorokban a környezeti, minőségi és marketing szempontokból kívánatosnak ítélt 
gazdálkodási gyakorlatot folytató termelőknek lehetséges. Hazánkban ezt alapvetően a 
szarvasmarha- és a juhágazatban tervezik, főleg az őshonos állatfajták (szürkemarha, rackajuh) 
esetében lehetséges. 

6.6 Kételyek és problémák az átállás során 
A dolgozat végleges lezárása előtt az átállással kapcsolatban még nem született meg a 
legfelsőbb szintű politikai és szakmai döntés. Azonban ennek hiányában is körvonalazható 
lehet több technikai és teoretikus területet érintő probléma, amelyek jelentős hatást fejthetnek 
ki az átállás hatékonyságára és befolyásolhatják annak időbeli megvalósulását.  

– A bevezetés neuralgikus pontja az ellenőrzés, a nyomonkövetés, a technikai háttér 
megteremtése, a jogosultságok és a kedvezményezettek között bekövetkező 
változások, mozgások térbeli és időbeli alakulásának adminisztrációja. A rendszer 
jelenleg 5, egyes becslések szerint a közeljövőben 5,5 millió hektárnyi terület 
tulajdonosát (ez kb.1,5- 2 millió fő) és használóját (a használók 2/3 bérelt földön 
gazdálkodik) kell rendszerezni. Jelenleg a SAPS rendszerben parcella szinten 
kellett kezelni a területeket, míg az SPS keretében minden egyes hektár területet 
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külön kell adminisztrálni.77 Emellett külön technikai feladványt jelent, hogy a 
jogosultságok szankcionált mozgása esetén külön kell tudni választani az egységnyi 
támogatási jogosultság történelmi és regionális komponensét, hiszen csak a 
történelmi jogosultságra vonatkozhat elvonás.78 Összességében éves szinten a 
termelők (jelenleg közel 205 ezer regisztrált) száma mellett az érintett területek 
minden egyes hektárját (5-5,5 millió egység) és azokhoz kapcsolódó kétféle 
jogosultság adott évi mértékét is külön-külön kell adminisztrálni.  

– Ehhez járul hozzá a „termelők” számának radikális növekedése. Az érintettek 
jelentős körében tapasztalható az a törekvés, mely az elérhető jövedelem 
maximalizálására irányul. Ennek érdekében a bérleti rendszer eddigi kényelmét 
feladva több földtulajdonos (több esetben látszat)termelőként jelenhet meg a 
rendszerben. Ez részint többlet adminisztrációs terhet jelent az MVH-nak, részint 
mérsékli a szerkezetátalítás eredményező birtokpolitika hatását növeli a bérelt 
területen gazdálkodók termelési kitettségét és bizonytalanságát.  

– Szintén a bonyolult szabályozási kérdések közé tartozik a szükséges jogszabályi 
háttér megteremtése. Alapvető különbség a SAPS és az SPS között, hogy eddig a 
területhez kapcsolódó támogatási jogosultságokat üzemi szinten kell kezelni, a 
nyilvántartás alapegysége a mezőgazdasági termelő, illetve a mezőgazdasági 
üzem. Mivel az EU szabályozási filozófiája az üzemre épül, problémát jelent, hogy 
a nemzeti szabályozás az üzemet, mint gazdasági (vagyoni), jogi egységet még nem 
kezeli. Ezzel együtt a szankciók is üzemi szinten jelennek meg, ami magával vonja 
a termelők büntetésminimalizálási igényét.  

– Ezzel párhuzamosan, jogdogmatikai tekintetben, tisztázni kell több jogszabályt, 
illetve törvényt. Például: 
o A polgári törvénykönyv (1959 IV. tv.) relációjában szükséges megteremteni, 

hogy a támogatási jogosultság, mint vagyoni jog tulajdonként jelenhessen meg, 
szabadon forgalmazható, bérelhető (az áttérést követően a haszonbérlet 
felmondása után a jogosultságnak is vissza kell kerülnie a bérbeadóhoz) és 
örökölhető legyen. Öröklés során, a hagyatéki vagyon része vagyoni értékű jog; 
a területről és támogatási jogosultságról csak együttesen lehessen lemondani.  

o Az általános forgalmi adóról szóló törvény (2007. évi CXXVII. tv.) esetében 
mivel, a támogatási jogosultság része a termőföld tulajdonának, a termőfölddel 
együtt történő átruházása esetén ÁFA mentességet kell biztosítani. 

o A kisajátításról szóló törvény (2007. évi CXXIII. tv.) keretében a kisajátított 
ingatlan tulajdonosa mellett, a vagyoni értékű jog birtokosát (földbérlő) is 
teljes, azonnali és feltételen kártalanítás illetné meg. 

o A termőföldről szóló (1994. évi LV. tv) módosításában rendelkezni kell a 
földbérlet időtartamának minimális (5 év) meghatározásáról.79 [MIKÓ, 2007] 

– Nehézséget jelentenek a párhuzamosan működő hivatalos nyilvántartások. A 
kettős nyilvántartásban részt vesz a földhivatal, amely földhasználatot a helyrajzi 
szám alapján tartja nyilván és az IIER, mely a jogosultságok keletkeztetése 
érdekében a mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági területét parcella szinten 
azonosítja. Az egyszerűbb működtetés érdekében az IIER adatbázisa alkalmazandó, 

                                                 
77 Az osztrák példa alapján a kezelést megkönnyítendő lehetőség nyílik üzemi szinten csoportosítani a területeket 
és ezt követően az üzem használatában lévő területek alszámon keresztül rendszerezni. Az újonnan használatba 
vett területek esetén pótszámot alkalmazható. [NYÚJTÓ, 2007] 
78 Ausztriában a kezdet óta megduplázódott az ügyletszám, miközben csak 10%-ot tett ki a szankciókkal mozgó 
jogosultságok száma. [NYÚJTÓ, 2007] 
79 Ezen kívül feltétlenül korrigálni szükséges az illetékről (1990. XCIII. Tv.), a csődeljárásról és felszámolásról 
(1991. évi IL. tv.), állami vagyonról (2007. évi CVI. tv.), az államháztartásról (1992. XXXVIII. Tv.) szóló 
törvényeket. 
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már csak azért is, mert az IIER-ben a ténylegesen jogosult területet tartják nyilván, 
amely a támogatások tekintetében pontosabb, mint a földhivatali. 

– Ezzel együtt nehézséget okoz, hogy a földhasználati megállapodások még a 
földhivatali helyrajzi számokon és nem parcellaazonosítókon nyugszanak. Jelentős 
a nem hivatalos megállapodások és a tisztázatlan földhasználat aránya. Rendezetlen 
a minimális földbérlet ideje (5-10 év?). És továbbra is erős a földtulajdonosok azon 
törekvése, hogy a közvetlen támogatások lépcsőzetességével arányosan emelkedő 
földbérleti díjat állapítsanak meg, támogatásfüggő szerződést kössenek. 

– Reális a veszélye annak, hogy a tulajdonosok a támogatási jogosultságok 
megszerzése érdekében felmondják, még az áttérés előtt, az aktuális bérleti 
szerződéseiket, illetve nem hosszabbítják meg a lejáró megállapodásokat. Ez a 
bérelt területeken gazdálkodó társas és egyéni vállalkozások többségét 
kedvezőtlenül érintené. A legjelentősebb kibocsátással rendelkező társas 
vállalkozások számára kardinális kérdés, hogy miként reagálnak a földtulajdonosok 
a támogatási jogosultságok vagyoni értékű jogként történő megjelenésére? 
Különösen azért, mert ezen vállalkozások, a hatályos törvények értelmében, nem 
tulajdonolhatnak jogi személyiségként területet, tehát meg sem tudják venni, ha ez 
szükséges lenne. 

– Ugyankor ezzel együtt felmerül, miként alakul a jogosultság nélküli területek 
értékesítési és bérleti díja? Valamint minként lehet a történelmi jogosultságok 
révén akár szélsőségesen eltérített jogosultságokat összehasonlítani, és értéküket 
objektíven kifejezni? A jogosultság nélküli, másodlagos és egyben nyomott áras 
földpiac veszélye jelentős változásokat generálhat a jelenlegi bérletek területén, 
nehéz helyzetbe hozva a bérbevevőket és jogviták özönét generálva.  

– A KAP egészségügyi átvilágítása során megfogalmazott fokozódó mértékűre 
tervezett moduláció és „capping” hatásai elől menekülve, erősödhet a gazdasági 
társaságok aprózódásának folyamata. A holdingszerű működés, a gazdasági 
tevékenységek át,- és kiszervezése révén optimalizálhatók a rendszer büntetési 
tételei. E folyamatot erősíti, hogy a kölcsönös megfeleltetés keretében elmarasztalt 
büntetések üzemi szinten jelennek meg. Tehát egy vegyes összetételű 
gazdálkodónál, reálisan merül fel a környezetvédelmi és állatjóléti büntetéseknek 
fokozottan kitett állattenyésztési üzletág leválasztása és önálló gazdálkodó 
egységként való feltüntetése. Így az egész üzemre vetítve elkerülhető egy kisebb 
hiba következtében az egész gazdaságot súlytó jelentősebb pénzügyi szankció. 

6.7 Az áttérés körül megfogalmazható érvek és ellenérvek 
Az áttérés számos területen vet fel megválaszolásra váró kérdéseket, több végrehajtási 
probléma is felmerül. Mindezek ismeretében szükséges tisztázni és rendszerezni, hogy milyen 
érvek és ellenérvek szólnak a bevezetés ellen és mellett? Érdemes-e minél előbb bevezetni? 
Milyen következmények várhatóak rövid- és középtávon? 
 
Érvek az SPS bevezetése mellett 

– A hibrid SPS bevezetése lehetővé teszi, hogy az átmeneti jelleggel működő SAPS 
keretében kialakított és működtetett nemzeti prioritások, hangsúlyok 
fennmaradjanak. Olyan rendszert szükséges kialakítani, mely biztosítja a korábbi 
ágazati preferenciákat, és amely elősegíti, hogy a támogatások az ágazatban töténő 
hasznosulásának maximalizálást. Ennek révén az egyes ágazati eltérítések, arányok 
és referenciák tovább vihetők, a későbbi agárpolitikai fejlemények és módosulások 
számára bázist jelenthetnek.    
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– 2009-től a SAPS + top-up rendszerben maradás esetén a top-up folyamatosan 
elfogy, 2012-re teljesen megszűnik. 2009-ben a tej top-up, 2010-ben a 100%-ra 
beállított állattenyésztési borítékok csökkennek (anyatehén, hízott bika, anyajuh) 

– A támogatási jogosultságok vagyoni értékű jogként történő bevezetése jelentős 
felértékelődést és pénzügyi stabilitást eredményezhet a termelőknél. Az önálló, 
„szabadon” forgalmazható jogokat ugyanis a vállalkozások tőkésíthetik, a 
mérlegben feltüntethetik. Ennek eredményeként jegyzett tőkéjük megnövekszik, 
emelkedik a vállalkozás értéke, melynek révén nőhet a hitelképességük, 
likviditásuk és (bár az aktiválás miatt csak korlátozott mértékben) tőketranszferre 
tehetnek szert.   

– A jelenlegi átmeneti rendszerben jelentkező spekulációs és egyéb bizonytalanságot 
fokozó folyamatok egy része kivédhető illetve mérsékelhető. Az SPS bevezetése 
szigorú feltétel- és szabálykövetést feltételez melynek révén, az átállás évétől a 
belépési korlátok, és a bent maradási feltételek mérsékelik, és egyes esetekben 
kizárják az esetleges spekuláció, visszaélés lehetőségét. Kizárólag új gazdálkodók 
kaphatnak jogosultságot a nemzeti tartalék terhére. Előzetesen rögzített 
feltételekkel lehet jogosultsághoz jutni és azokat aktiválni. A kölcsönös 
megfeleltetés növeli a földhasználat stabilitását, növeli a jövedelem megtartásának 
és ágazaton belüli hasznosulásának lehetőségét, miközben mérsékli a kalandor 
„gazdálkodók” megjelenését.  

– Az előbbi tényezőkkel párhuzamosan az SPS révén tisztul, és stabilabbá válik a 
hazai földpiac. A korábbi időkben elmaradt a termőfölddel kapcsolatos viszonyok 
rendezése. Az átállás lehetőséget teremt a struktúraváltás, struktúra optimalizálás 
felgyorsítására, melynek révén stabilizálódhat a földpiac. A zsebszerződések, a 
szóbeli megállapodások vagy a rövid idejű (egy évre kötött) bérleti szerződések 
megszűnése, csökkenése érezhető átrendeződést fog okozni.  

– Az SPS rehabilitációs, revitalizációs lehetőséget is biztosít. Az állattenyésztési 
ágazat számára az SPS keretében rögzített üzemenként differenciált korábbi 
jogosultságok továbbvitele elősegíti az ágazat hatékonyságbeli fejlődését, piaci 
pozícióinak megerősítését. A „flat rate” rendszerű elosztás késletetése és a nemzeti 
vidékfejlesztési program ésszerű elosztása révén a jelenlegi ismereteink szerint az 
utolsó jelentős lehetőség adódik az újraszervezésre és EU-konform, akár a 
világpiaci körülmények között is versenyképes állattenyésztési ágazat kialakítására.  

– Az SPS bevezetése mellett érvként fogalmazható meg, hogy az átállás lehetőséget 
teremt a magyar agrárpolitikának, hogy a régi tagállamok által gerjesztett és 
vezérelt, az EU-15 érdekeinek megfelelően befolyásolt közösségi agrárpolitika fő 
áramlatához csatlakozzon, az aktuális döntésekben dominánsabb szerephez 
jusson. Mérsékelje a másodlagos tagság jelentette kiszorítottság, kullogás és 
lemaradás képzetét. Ennek révén a hazai agrár(támogatási-)politika formálóinak 
nagyobb és több lehetőségük nyílhatna arra, hogy a régi tagállamok tömörüléséhez 
kapcsolódóan hatékonyabban képviseljék és valósítsák meg a hazai igényeket és 
elvárásokat. 

– Ennek részeként a régi tagállamok rendszeréhez történő közelítés lehetőséget 
teremt arra is, hogy a KAP-ot érintő változásokat, a jövőbeli kialakítást, melyek a 
költségvetés 2013 utáni módosulásából és további hangsúlyeltolódásából fakadnak, 
eredményesebben tudjuk befolyásolni.  

 
Érvek az bevezetése ellen: 

– Az SPS társadalmi és szakmai elfogadottsága nem egyértelmű. Részint a kellő 
elméleti megalapozottság, részint a szükséges párbeszéd hiánya okán nem született 
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meg az elvárt és egyöntetű szakmai támogatottság. Nem készültek 
hatástanulmányok a bevezetés következményeit és hatásait illetően. Megoszlanak 
az érdekek a bevezetés körül, igen erős a lobbytevékenységet folytató tömörülések 
és érdekcsoportok nyomása a számukra kedvező döntés érdekében. (Pl. 
összhangban az általános agrárpolitikai érdekekkel, az állattenyésztés részéről 
meggátolni törekedtek a szántó és gyep területek jogosultságának differenciálását.) 

– Az SPS bevezetése technikai értelemben is kiforratlan. Mind az alkalmazásához 
szükséges informatikai rendszer, mind a működést lehetővé tevő jogszabályi 
háttér több eleme hiányzik vagy részben hiányos, hatékony működtetésre 
alkalmatlan. A konkrét előkészítés és működtetés jogszabályai mellett, a tágabb 
értelemben kapcsolódó törvények és miniszteri rendeletek (vagy ezek módosításai) 
sem születtek meg, több esetben késedelmes ezek létrehozása, módosítása. (Vö 5.6. 
fejezet) 

– A bevezetés szükségességét alapvetően megkérdőjelezi a „Health Check” által 
megfogalmazott azon megállapítás, mely szerint egyszerűsített „flat rate” típusú, 
általány összegű támogatás bevezetése lenne kívánatos a régi tagállamokban. A 
egyszerűsítés, a társadalmi elfogadottság és a környezeti kihívásoknak történő 
megfelelés igénye fokozottan előtérbe emeli a hagyományos a termelési 
teljesítményhez valamilyen módon kapcsolódó jövedelemtranszferek 
megkérdőjelezését. Ennek keretében a történelmi referencia értékek idejemúlttá 
válnának és a támogatások jogosultsága környezeti teljesítmények, pozitív 
társadalmi-környezeti externáliák előállításán alapulna. Ennek révén kivédhetőek 
vagy legalább mérsékelhetőek a KAP transzferek eliminálására, mérséklésére tett 
törekvések (egyes tervvariációkról lásd pl. DEFRA 2005), bár a költségcsökkentés 
érveit csak igen alaposan alátámasztott érvekkel és hatásokkal lehet mérsékelni. A 
csökkentés ténye, jelenlegi ismereteink szerint, határozottan vélelmezhető. 

 
A bevezetés során fellépő lehetőségek és veszélyek 

– Reális veszélye van annak, hogy nem születik időben döntés a bevezetés feltételeit 
illetően. Ez részint a szakminisztériumi döntéshozókon, részint a kapcsolódó 
jogszabályok révén a társminisztériumokon és a döntés előkészítésben 
résztvevőkön múlik. A késedelmes döntés eredményeként, az elhúzódó bevezetés 
következtében éppen az előnyök, a kedvező helyzet elszalasztása valósulhat meg, 
hiszen a későn meghozott döntés sok esetben már fölösleges. Kérdésessé válhat a 
2009-es bevezetés ütemezése. (Legkésőbb 2008. augusztus 1.-ig kell bejelenteni a 
Bizottságnál) Szakértői vélemények szerint a bevezetés időzítése feszített, némi 
egyszerűsítési korrekció és gyakorlati végrehajtási késedelem mellett kivitelezhető.   

– Reális veszélye van annak, hogy az időben megszületett döntések intézményi 
végrehajtását a háttérapparátus, az MVH nem képes végre hajtani. Az informatikai 
háttér felállítása során tapasztalt bonyodalmak és késlekedések előrevetítik a 
rendszer szoftveres gyengeségeiből fakadó determinációkat. Ezek párosulva a 
hardveres fejletlenséggel és olykor a humántőke felkészületlenségével komoly 
akadályt jelenthetnek a szakszerű és idejében megkezdett működésnek. A rendszer 
korlátainak (pl. a jogosultak azonosítása, a jogosultságok áramlásának nyomon 
követése, a kereszt megfeleltetéshez kapcsolódó lekérdezéseinek) markáns 
megjelenése esetén reális opcióként merül fel az agrárpolitikai döntésekre történő 
negatív visszacsatolás. Ennek keretében a technikai korlátok miatt bizonyos 
részelemek vagy azok egyes csoportjai kikerülnek a megvalósítás folyamatából, 
megváltoztatva az eredeti elgondolást, s annak lényegét.  
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– Problémás területként jelenik meg részint az egységnyi támogatások maximálisan 
5000 eurós határértéke, részint a helyi adottságok és igények következtében 
megjelenő „szétterítési hatás”. Földterület maximalizálás vagy inkább 
optimalizálás a cél? A maximalizálás révén a megnövekvő földterületek által 
növelhető a regionális komponenshez kötődő támogatás. Ugyanakkor ezzel együtt 
egységnyi területen csökken a történelmi komponens, ami párosulva a nem EU-
konform termelő szervezetek leválasztásával, szerkezet és veszteség 
optimalizálásával nem várt hatásokat eredményezhet.  

– A nemzetközi környezetre lehet mind lehetőségként, mind pedig veszélyként 
tekinteni. Amennyiben elsőként és páratlanul képesek lennénk megvalósítani az 
átállást, akkor az jelentősen erősíthetné az agárdiplomáciai esélyeinket, növelve 
érdekérvényesítő képességünket. Azonban a nem megfelelő időzítés, illetve a 
végrehajtás terén bekövetkező késedelmek, valamint a hibás konstrukciók 
következtében határozottan megnő a veszélye a szakmai amortizációnak és 
nemzetközi – a közösségen belüli, szakpolitikai marginalizálódásnak.  

– A támogatási rendszer átalakítása magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a 
KAP rendszerében 2013 után várható eseményekre sikeresen felkészüljön az 
ágazat. A vidékfejlesztési forrásokkal kiegészülve az átgondolt és társadalmilag 
egyezetett mezőgazdasági támogatási politika – amennyiben ezt teljesíti a SAPS 
akkor ez is megfelelő – képes lehet az ágazat elmaradottságát, versenyképességi 
hátrányát csökkenteni, és szinte utolsó lehetőségként felkészíteni az agráriumot a 
2013 után várható eseményekre. Mivel prognosztizálható a KAP kiadási 
fejezetének csökkentése, illetve vidékfejlesztési célkora történő áttranszformálása, a 
jelenlegi támogatási döntéseknek mérhetetlen jelentőségük van a fenntartható és 
életképes mezőgazdaság kialakításában. 

– A változásokra történő felkészítés meghatározó eleme lehetne az SPS rendszer 
dinamikus kialakítása. Jelentős alkalmazkodási és fejlődési folyamatot váltana ki a 
befele forduló, nehézkes és a több tekintetben rugalmatlan ágazatból. Így a statikus 
működés révén a 2013 után várható bizonytalansági tényezőkre egyáltalán nem 
készül(het) fel az ágazat.  

– Ezzel együtt a nemzetközi és a közösségen belüli trendek figyelembevételével 
jelentős piaci lehetőségeket lehet foganatosítani, növelve a nemzetközi folyamatok 
kedvező és kedvezőtlen hatásaira tett válaszreakciók értékét és hatékonyságát. 
Pontosabban fogalmazva, határozott, felelős támogatási rendszer és az e köré épülő 
szatellit szabályok révén növelhető, stabilizálható a magyar termelés piaci 
pozíciója, kiaknázhatóak a feltörekvő stratégiai elemek (alternatív energiaforrások: 
bioetanol, biogáz, genetikailag módosított növények) nyújtotta lehetőségek. Ennek 
révén növekszik annak a lehetősége, hogy a magyar agrárium markánsabban és 
egyöntetűbben reagáljon a fokozódó globális nyomás jelentette kihívásokra – 
önmaga hasznára felhasználva azokat.  
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AZ SPS jelenlegi formájának SWOT – analízise 
erősségek gyengeségek 

nemzeti prioritások fennmaradása 
pénzügyi stabilitás 
tisztuló földpiac 
szerkezeti stabilitás 
spekuláció mérséklése 

EU törekvés mellőzése 
statikus felépítés 
szerkezeti átalakulás mérséklődése 
ágazati rugalmasság csökkenése 
 

lehetőségek veszélyek 
versenyképesebb mezőgazdaság 
versenyképesebb állattenyésztés  
markánsabb agrárdiplomácia 
korrigált SAPS is elegendő lehetett volna 

késedelmes döntés 
a 2009-es bevezetés bizonytalansága 
kivitelezési nehézségek 
jogszabályi hiányosságok 

A SPS áttéréssel kapcsolatban megfogalmazható tények alapján kijelenthető, hogy az áttéréssel 
kapcsolatban megfogalmazott hipotézis, feltételekkel de, igaz. Az egységes támogatási 
rendszer átvétele eredményeként ténylegesen mérséklődhetnek a mezőgazdaság jelenlegi 
feszültségeit és javulhat az ágazat versenyképessége. Az áttérést azonban, figyelemmel a régi 
tagállamok több esetben negatív tapasztalatira, fokozott körültekintéssel kell végrehajtani. A 
hatékonyabb végrehajtás érdekében több területen is javaslatokat fogalmazok meg a következő 
fejezetben. 

6.8 A támogatási rendszert érintő főbb javaslatok 
A támogatási rendszer hazai működésének első éveire vonatkozó adatokból kiindulva 
megállapítható, hogy a szerkezeti sajátosságok kezelésének további, markánsan megjelenő 
hiánya jelentős és visszafordíthatatlan stratégiai illetve szakmai veszteséget okozhat. 
Különösen érvényes ez a többi tagállam teljesítményéhez és adottságaihoz viszonyítva. A 
hazai termelési paramétereket az EU-15 és az EU-10 országainak átlagos értékeivel összevetve 
szembeötlik, hogy a szabályozatlanság, a kellő szakpolitikai koncepció és a piaci folyamatokra 
adott gyors válaszreakciók hiánya révén akár csekély mértékű versenyképességi hátrány is 
jelentős gazdasági áldozatokat követel. Ennek megfelelően szükséges lenne, a lehetőségekhez 
mérten, az egyik utolsó nemzeti szakpolitikai döntés keretében, olyan egyedi jegyekkel 
kialakítani a még formálható hazai SPS rendszerét, amely növelné a hazai agrárium 
stabilitását és versenyképességét. Megnyugtatóan tisztázni lehetne a hazai termelés 
fenntartását és hatékonyságának növelését szolgáló intézkedéseket, miközben elősegítené a 
vidéki társadalom szociális és gazdasági folyamatainak konszolidációját, tartós stabilitását.  
Lényeges, hogy a tagság előtti gondolkodásmódban bennragadt hazai szakpolitikai 
intézkedések egyértelműen sugallják a mezőgazdasági termelést favorizáló, attól függő és a 
vidéki térségek szociális problémáit határozottan kezelő támogatási retorika megvalósítását. 
Ugyanakkor jelenleg egyre nehezebben lehet emellett az álláspont mellett érvelni. 
Az európai adófizető szemszögéből ez a gondolkodásmód már egyáltalán nem elfogadható. 
Ennek tudatában a KAP körül megfogalmazódó kételyek és kétségek mérséklése, kivédése 
érdekében a Közösség megközelítése eltolódik a közjavak és társadalmi funkciók 
finanszírozásának irányába. Miközben egyértelmű a legitimáció hiánya. A hazai hibrid SPS 
rendszer favorizálása, a történelmi referenciák erőteljese dominanciája révén ugyan nem 
csökken jelen pillanatban a támogatás összege, de fokozottan nő a jövőbeli instabilitása. A 
közösség irányában történő viszonylagosan elfogadható legitimitást szolgáló SAPS eljárás 
feladása kétséges eredménnyel járhat. 
A hazai célok és érdekek szem előtt tartása mellett kitapintható az a törekvés, hogy jelenleg a 
hazai döntéshozatal a közösség fő sodrásába nehezen beilleszthető metódust kíván 
alkalmazni. Szükséges leszögezni, hogy a közösségi források mezőgazdaságot érintő jelentős 
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része, a közvetlen támogatások, várhatóan alapvetően (de fokozatosan csökkenő mértékben) a 
termeléssel és egyre inkább a környezeti állapotokkal kapcsolatos költségek és 
szolgáltatások ellentételezésére fognak szolgálni és nem az egyes régiókban felmerülő 
szociális és gazdasági feszültségek adományjellegű kezelésére.  
Noha több tekintetben is érvelhető a támogatások terén tapasztalható nemzeti hátrányok 
csökkentésének igénye, a közösségi rendszer előnyeinek hosszabbtávú kiaknázása érdekében 
több tekintetben is finomításokra lenne szükség. Ezért mindképp szükségesnek tartom néhány 
alapvető elem felülvizsgálatát. 
 
A SAPS tovább működtetése? 
Bár már megszületni látszik a döntés, de az SPS bevezetésével kapcsolatban megfogalmazott 
ismeretek és ezek következtetési mentén reálisan felmerül az áttérés szükségességének 
megkérdőjelezése. A SAPS rendszer megtartása és átalakítása mellett is több politikai, 
gazdaság és társadalmi érv szól. Ezek több idősíkban helyezkednek el. De ettől függetlenül, 
nem látszik biztosítva, hogy ha a SAPS nem tudott kedvezően hatni a szerkezeti folyamatokra, 
akkor miként lesz képes ezt a SPS megtenni? A SAPS mellett szólnak: az egyszerűség, 
átláthatóság, végrehajthatóság, fajlagosan alacsony adminisztrációs költségek, közösségi 
elvárások. Ellene a nehéz helyzetben lévő szerkezetek segítése, történelmi eredmények 
rögzítése, ágazat- és piactisztítási folyamatok. Ezek tényleges megvalósulását illetve 
szükségességük kérdését csak később lehet szakszerűen megválaszolni. Lehetséges 
alternatívát jelentene a SAPS továbbműködtetése a „69-es cikkellyel” kiegészülve. Ennek 
révén a fokozottan problémás állattenyésztési ágazatok számára továbbra is lehet címkézett, 
speciális (a moduláció és esetleg a „capping” által is finanszírozott) forrásokat biztosítani. Ez 
talán olcsóbb, elfogadható és nemzetközileg is védhetőbb variáció lehetne. 
Ez viszont csak teoretikus opció. Az SPS bevezetésnek kapcsán a következőkben több olyan 
nemzeti illetve közösségi szinten meghozandó módosítást is megfogalmazok, melyek révén 
növelhető a támogatások legitimációja és felhasználásának hatékonysága. 
 
Dinamikus SPS 
Dinamikus SPS alkalmazása lehetőséget teremthetne arra, hogy az ágazat alkalmazkodjon a 
regionális támogatási elvekhez. Ennek keretében rugalmasabb és hatékonyabb szerkezeti 
átalakulás mehetne végbe, növekedhetne a transzparencia, kiegyenlítődnének a 
jogosultságkülönbség révén átalakult földpiaci árak. Hasonlatosan a német SPS felépítéséhez 
ahol 2009-ben 60-40% regionális történelmi arány 4 év alatt 2013-ra, évente 10 %-os 
módosítással teljesen regionálissá alakul át. A hazai megvalósítás során is két lépcsőben 
lehetne ezt megvalósítani. Egy néhány éves átmeneti időt követően 3-4 év alatt teljesen 
regionálissá alakulhatna át a hibrid modell. Ennek, a rendszer körül 2008 elején is meglévő 
bizonytalanságok következtében, reális esélye csak 2013 után van.  
Így elébe vagy legalább együtt lehetne menni a HC által felvetett „flat rate” kialakítással. Igaz 
mindez jelentős áldozatokat is követelhetne: a szétterítési hatás következtében az 
állattenyésztési ágazat prémiumai csökkennének, további nehéz helyzetbe sodorva egyes 
állattenyésztési szegmenseket. Ezen kívül – szintén a német tapasztalatok alapján – jelentős 
tranzakciós költség vonzattal kellene számolni. Ami 2013-ra akár, nemzeti forrásból 
finanszírozandó, 100-130 millió eurót is kitehetne. 
 
Jogosultak köre: minimális birtoknagyság és minimális gazdasági teljesítmény 
Hazánkban a kis területen gazdálkodó gazdaságok, családi gazdaságok és őstermelők 
alapvetően önellátásra termelnek, kiegészítő vagy egyedüli jövedelemforrásként tekintve a 
mezőgazdasági termelésre. Ezen gazdaságok jelentős része nem éri el a támogatás 
folyósításának minimális határát jelentő 1 ha-t, így ők eleve kiesnek a KAP hatóköréből. 
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Ennek ellenére a hazai jogosultak 83%-a nem kapott az első uniós évben 1250 eurónál több 
támogatást. (Lásd. 6.3 táblázat)Az EU-10 átlagában ez már 93%-ra emelkedett, míg a régi 
tagállamokban alig haladta meg az 50%-ot. Mindez hazánk esetében a közvetlen támogatások 
összegének 18%-át érintette, az EU-10 esetében már 39%-át. Viszont a régi tagállamokban 
esetében ennek a támogatási csoportnak a részesedése mintegy 3%-os.  
Természetesen abban a tekintetben nem hasonlíthatóak össze az új és a régi tagállamok értékei, 
hogy az újak esetén csak 30 százalékos volt a támogatási összeg. Azonban ha az átlagos 
hektáronkénti értékből indulunk ki, már megállapítható, hogy a jelenleg 1250 eurós közösségi 
támogatásnál kevesebben részesedők átlagos területe 3,4 hektár. Ha 2013-ra feltételezzük, 
hogy közel 260-eurós támogatást kapnak a gazdák, akkor is ezen területek termelői átlagosan 
alig kapnak többet 1000 eurónál.  

6.3. Táblázat Az alacsony támogatási összegek megoszlásának aránya az összesített értékhez 
képest (százalékban) 

 Támogatási összeg Jogosultak száma 
 EU25 EU-15 EU-10 HU EU25 EU-15 EU-10 HU 
<1250€/összes 4,91 3,28 39,12 18,15 62,76 50,12 93,12 83,72 
<2000€/összes 7,25 5,40 46,11 23,74 69,68 58,55 96,39 89,30 
<5000€/összes 15,37 13,46 55,60 35,73 81,46 74,28 98,70 95,31 

Forrás: saját szerkesztés, EB 2007 alapján  

A hatékonyság növelése és az elaprózottság mérséklése érdekében alapvetően szükséges lenne 
az elszivárgó támogatások arányát mérsékelni. A legkevesebb támogatási összegben 
részesedők esetén (eltekintve az intenzív kultúrák kis területeken történő művelésétől) 
határozottan fennáll az ágazaton kívüli, nem a versenyképességet fokozó felhasználás 
veszélye. Valamint e gazdálkodók mezőgazdasági kibocsátása igen csekély jelentőségű a 
Közösség szemszögéből. 
Ezért felvetődik a kérdés, hogy erre a körre vonatkozóan csökkenteni kellene a közösségi 
támogatásokat.  
A jelenlegi KAP struktúrát és prioritásokat tekintve ennek két alapvető megvalósítási módja 
lehet. Vagy emelni kellene a minimális birtoknagyságot, vagy (esetleg és) a gazdaság európai 
méretegység (EUME) értékéhez kellene kapcsolni a kifizetéseket.  
Az EUME értékének alkalmazása azért lehet indokolt, mert a Közösség terminológiája 
alapján kialakított mutató minden tagállamban értelmezhető és alkalmazható. Ennek révén 
egyértelműen összehasonlíthatóak az egyes termelőegységek eredményei. A csökkentés révén 
a bázisidőszakban tényeleges és értékelhető értékesítési céllal árutermelést folytató 
gazdaságok támogatását lehetne erősíteni. Ennek révén kivédhető az a jogosan felmerülő 
indok, hogy miért kell a közösségi adófizetők pénzéből támogatni csak a saját fogyasztásukra, 
termelő vagy elhanyagolható kibocsátással rendelkező „termelőket”? Ez EU-25 szintjén 
körülbelül 2,5 -2,7 milliárd eurónyi megtakarítást jelente és összesen 4,3 millió termelőt 
érintene, mely az összes kedvezményezett 62%-a.  
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Ennek nem feltétlenül kell a kistermelők teljes mértékű kizárásának kényszerét jelentenie, csak 
a közösségi érdekek fényében történő szelekcióját. Az érintett, igen népes és politikailag aktív 
népesség további társadalmi, gazdasági és szociológiai problémáinak kezelésére igénybe 
lehetne venni „phasing out” szakasz idejére, de leginkább azt követően, egyfajta re-
nacionalizálás keretében megvalósítható, nemzeti forrásból történő, finanszírozást.  

előnyök hátrányok 
igazolható és fenntarthatóbb KAP nemzeti ellenérdekeltség 
kisebb költségvetési kiadás társadalmi feszültségek 
kedvezőbb strukturális folyamatok, különösen:  
 - birtok racionalizáció, -egyesítés 
 - a kis tételű SPS jogosultságokkal való 

hazárdírozás mérséklése 

nemzeti finanszírozási feszültségek:  
- eltérő nemzeti finanszírozási képesség, 
- eltérő értékelési érdekek, objektivitás 

hiánya 
 
Amennyiben figyelembe vesszük a hazai 2005-ös megyei kifizetési arányokat és kifizetési 
adatokat közel 10 milliárd forint átcsoportosítását tette volna lehetővé, ha az 1-5ha-os területek 
után nem került volna sor a kifizetésre.  

6.4. Táblázat 1-5 hektáros jogosult területek támogatási összegei 

 1-5 ha (darab) aktuális támogatási 
összeg (18 904Ft) 

Top-up 
(19 142Ft) 

Bács-Kiskun  11 801 669 258 312 677 684 226
Baranya  1 870 106 051 440 107 386 620
Békés  8 037 455 794 344 461 532 762
Borsod-Abaúj-Zemplén  3 954 224 239 248 227 062 404
Csongrád  6 435 364 941 720 369 536 310
Fejér  2 823 160 097 976 162 113 598
Főváros és Pest  4 302 243 975 024 247 046 652
Győr-Moson-Sopron  2 991 169 625 592 171 761 166
Hajdú-Bihar  10 990 623 264 880 631 111 740
Heves  3 435 194 805 720 197 258 310
Jász-Nagykun-Szolnok  5 205 295 185 960 298 902 330
Komárom-Esztergom  946 53 649 552 54 324 996
Nógrád  1 329 75 370 248 76 319 154
Somogy  2 896 164 237 952 166 305 696
Szabolcs-Szatmár-Bereg  16 081 911 985 672 923 467 506
Tolna  2 603 147 621 336 149 479 878
Vas  1 541 87 393 192 88 493 466
Veszprém  1 805 102 365 160 103 653 930
Zala  1 750 99 246 000 100 495 500
Összesen:  90 794 5 149 109 328 5 213 936 244

Forrás: MVH alapján saját számítás 

Amennyiben az egyszerűsítés kedvért átlagos terület nagysággal számolunk és átlagosan 3 
hektáros területet tekintünk viszonyítási alapnak, akkor az alábbi megállapításra juthatunk. Ha 
megemeljük a minimális birtokméret nagyságát 5 hektárra, akkor közel kilencvenezer 
jogosult nem részesülne a közösségi támogatásból, ami esetükben mintegy 5,1 milliárd 
forintos megtakarítás jelentett volna 2005-ben a SAPS keretéből. Ezt az összeget egyéb 
jogcímek alapján lehetne újra osztani. Ez csupán a teljes SAPS kifizetés 6,5 %-a mégis a 
jogosultak több mint 44%-át érinti. A társadalmi felháborodás és a szociális feszültségek 
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enyhítésére érdekében azonban nemzeti forrásból továbbra is fennmaradhatna a top-up 
jogcíme.  
Ennek a folyamatnak több kedvező hatása is lenne.  
− Amennyiben korrigáljuk a területi értékeket és az intenzív kultúrákkal foglakozó 

termelőket kivesszük a rendszerből, a fennmaradó kis területen termelők körében 
jelentős birtokkoncentráció és tulajdoni racionalizálás érhető el. 

− Mindez érezhető és jótékony hatékonyságnövelést eredményezhet, ami állami 
birtokegyesítési programmal kiegészülve rendezettebb földpiacot eredményezne. 

− Növelhető lenne a támogatások felhasználásának hatékonysága. A pontosabban 
pozícionált és ésszerűbb kifizetési kritérium révén az ágazatban maradna a 
támogatások jelentős része, és növekedne a társadalmi elfogadottság.  

− Az SPS átállás során a felszabaduló összeget a nemzetei tartalék II. keretében lehetne 
a kedvezményezettek között objektív kritériumok alapján szétosztani.  

− Csökkenne az adminisztráció, helyszíni ellenőrzés igénye, mérséklődne a tranzakciós 
költségek szintje.  

Hátrányként kell ugyanakkor megemlíteni: 
− jelentős a veszélye a napi politikai frázisokkal is megtűzdelt társadalmi 

elégedetlenségnek és békétlenségnek és ezek következményeinek;  
− a költségvetés túlfeszítettsége révén reális a nemzeti kiegészítés errodációjának 

valószínűsége. 
Az SPS átállás során a felszabaduló összeget a nemzetei tartalék II. keretében lehetne a 
kedvezményezettek között objektív kritériumok alapján szétosztani.  
 
Jogosult területek  
A KAP legitimációjának kardinális eleme, hogy a mezőgazdasági tevékenységnek a 
társadalom irányában növekvő színvonalú szolgáltatásokat kell folytatnia. Növelni kell a 
társadalom számára biztosított közjóléti szolgáltatások színvonalát. Amennyiben a 
mezőgazdaság hagyományos termelési sajátosságait figyelmen kívül hagyjuk és csak a 
társadalom számára elérhető pozitív externáliák előállítására összpontosítunk felmerül a 
kérdés, hogy miért csak a hagyományos mezőgazdasági területeket tekintjük a KAP működési 
alapjának. Amennyiben a jelenlegi prioritásokat felváltja a vidékfejlesztés, a társadalmi jólét, 
a környezetvédelem és természeti erőforrások megőrzésének elsődleges célja, akkor szükséges 
lenne a jogosult területek körét kibővíteni. Ennek keretében az erdőkre is kiterjeszthető lenne a 
környezeti célokért fizetett támogatások.  
Igaz alapos elgondolást igényel, a jogosultság mértékének és feltételeinek (kölcsönös 
megfeleltetési elemek) meghatározása. A gördülékenyebb megvalósítás és a spekulációs 
folyamatok kivédése érdekében azonban mindenképpen ajánlatos lehet differenciált összegű 
rendszer kialakítása. 
Hazai példából kiindulva a hazai termőterület 23%-a erdő (1.777 ezer ha). Ha a 2013-as 
jogosultsági keretösszeget (1,313 milliárd euró)vesszük alapul és csak hektáronként 100 eurós 
összegből indulunk ki akkor a jelenlegi struktúra fenntartása mellett, erősebb moduláció (20%) 
kiaknázását feltételezve, lehetővé válhatna az erőterületek közfunkcióinak finanszírozása.  
 
Moduláció 
A moduláció keretében az 5%-os jelenlegi elvonási szint csak a régi tagállamokra érvényes. A 
2005-ös megoszlásai adatok alapján, ha feltételezzük a moduláció alkalmazását az új 
tagállamokban az alábbi megállapításokat tehetjük.  
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6.5. Táblázat Az 5000 euró alatti és feletti közvetlen támogatások és jogosultak számának 
megoszlása, illetve a moduláció 2 módozata (2005) 

 CZ HU PL SK EU 25 EU 15 EU10 
támogatási összeg nagysága ezer € 
5000€ alatt 18 821 112 980 565 106 5 500 5 000 794 4 179 573 821 221
5000€ felett 194 187l 203 234 138 898 77 290 27 504 122 26 848 384 655 738
támogatások megoszlása %       
5000€ alatt 8,8% 35,7% 80,3% 6,6% 15,4% 13,5% 55,6%
5000€ felett 91,2% 64,3% 19,7% 93,4% 84,6% 86,5% 44,4%
jogosultak száma ezer db       
5000€ alatt 14,1 193,9 1 378,4 10,5 5 654,9 3 639,3 2 015,7
5000€ felett 4,6 9,5 7,8 1,8 1 287,9 1 261,3 26,6
jogosultak megoszlása %       
5000€ alatt 75,2% 95,3% 99,4% 85,4% 81,4% 74,2% 98,7%
5000€ felett 24,8% 4,7% 0,6% 14,6% 18,5% 25,7% 1,3%
moduláció 5% 9 709 10 162 6 945 3 865 1 375 206 1 342 419 32 787
moduláció 13% 25 244 26 420 18 057 10 048 3 575 536 3 490 290 85 246

Megjegyzés: a „phasing in” szakaszban nem vonatkoznak az EU-10-re a moduláció előírásai 
Forrás: Európai Bizottság 2007f alapján saját szerkesztés 

A 6.5. táblázat alapján látható, hogy a régi tagállamokban illetve az újak közül Szlovákia és 
Csehország esetében jelentős a moduláció hatása. Annak ellenére, hogy viszonylag alacsony 
az érintettek száma – 18 és 26% között változik, mégis jelentős hatása van a támogatási 
összegre. Összeg szerint ugyanis ezen országok esetén a modulációval érintett támogatások 
nagysága meghaladja a 80%-ot. Ez a közösség egészét tekintve már 5%-os szinten közel 1,5 
milliárd  euró újraosztását jelent. A „Health Check-kel” párhuzamosan felvetett fokozatos 
növelés eredményként viszont már 3,5 milliárd euróra emelkedne.  
Elgondolkodtató az elvonás, hiszen jelentős hasznot generál egyéb területeken, de kérdéses, 
hogy biztosan ezt a réteget kell-e az elvonással súlytani? Talán érdemes lenne a moduláció 
emelésével párhuzamosan az elvonás alsó határát is emelni. 

6.6. Táblázat Moduláció csak 10 ezer euró támogatási összeg felett. (2005 - ezer euró) 

  CZ HU PL SK EU 25 EU 15 EU10 
10 000€ feletti jogosultak 
száma db 3,16 4,78 3,82 1,40 769,90 755,48 14,42

megoszlás 16,9% 2,4% 0,3% 11,3% 11,1% 15,4% 0,7%
10 000€ felettiösszeg ezer € 183 932 170 052 112 129 74 427 23 834 650 23 262 973 571 677
megoszlása 86,3% 53,8% 15,9% 89,9% 73,3% 75,0% 38,7%
5%  moduláció 9 197 8 503 5 606 3 721 1 191 733 1 163 149 28 584
13% moduláció 23 911 22 107 14 577 9 676 3 098 505 3 024 186 74 318
Forrás: Európai Bizottság 2007f alapján saját szerkesztés 

Ennek keretében elérhető lenne, hogy a támogatások a viszonylag aktív, de nem túl tehetős 
réteghez jussanak, ténylegesen betöltve alapvető funkciójukat. Magyarország esetében ez 
közel 10%-kal növelné a moduláció hatálya alól kikerülő összeg nagyságát, és a 2013-as 
névértéken számolva, (összesen 1,31 milliárd euró) az 5% modulációt feltételezve is közel 7 
millió euró maradna a címzetteknél, 13% esetén ugyanakkor mintegy 18 millió euró.   

6.9 A „Healt Check” várható hatásai az SPS alkalmazására 
A moduláció hatásának és esetleg korrekciójának hatása után szükséges elemezni a „Health 
Check” egyéb várható hatásait is. Ezek között kiemelkedő a „capping” hatásának elemzése. 
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THRUSTON (2007a, b) vélekedése szerint (Vö. 3.10. táblázat) ha a „capping” hatása csupán 
38080 termelőre terjedne ki, akkor 5 millió eurónyi támogatást lehetne átcsoportosítani. Ez a 
termelők 0,2%-át érintené. A megtakarítás pedig 1,6% lenne. Máshogy alakulnak az összegek, 
ha a jelenlegi kifizetés arányában viszonyítjuk a várható 2013-as összeget. Ennek keretében a 
2005-ös arányokat tekintve az összes támogatási 21%-a került a legfelső 4 támogatási 
kategóriába. Amennyiben ezt extrapoláljuk 53 millió eurónyi elvonással kalkulálhatunk. Ez a 
teljes összeg 4,1%-a, az érintett kategória 19,5%-a. 

6.7. Táblázat A „capping” hatásának várható eredménye 

 2005-ös összeg 2005-ös arány 2013-as összeg „capping” jelenlegi 
arány mellett 

> 100 és < 200  41 590 13,15% 172 821 372 17 282 137 
> 200  és < 300   11 971 3,79% 49 743 800 12 435 950 
> 300 és < 500  7 107 2,25% 29 532 135 13 289 461 
> 500  5 812 1,84% 24 150 945 10 867 925 
Összesen  316 210 21,02% 1 313 982 621 53 875 473 

Forrás: saját számolás Európai Bizottság 2007f alapján 

A moduláció és a „capping” hatásai mellett nem törpülnek el az egyéb, a tervezet során 
megfogalmazott törekvések. A Közösség az egyszerűsítés mellett törekszik, a legitimációs és 
az elosztási kérdések megoldásának elősegítésére. Ennek keretében a most megfogalmazott 
lépések egy későbbi reformlépcső bevezetéseként hatnak. Erősítik a tagállamokban, a nagy 
valószínűséggel radikálisabb agrárpolitikai döntések elfogadási, alkalmazási képességét. Noha 
nem várhatók az intervenciós rendszer átszabásához hasonló radikális átalakítási folyamatok, 
de mindenképpen egyértelmű, hogy a Bizottság igyekszik a gyors reagálás irányába is 
elmozdulni. Ez nem a fő elemek módosítását jelenti, hanem az apróbb, de olykor ágazatoknak 
igen fájdalmas, lépések megtételét. Ennek fényében szükséges értékelni a hazai vetület egyes 
szegmenseit.  
Elsőként merül fel a hazai SPS bevezetésének kétséges iránya. Hazai szemszögből és az SPS 
működtetésének relációjában kiemelt jelentőségű a Bizottság regionalizációs törekvése, és 
ezzel párhuzamban a teljes szétválasztás előtérbe helyezésének gondolata. A hazai 
implementáció során ennek megkerülése zajlik. De látni kell a tendenciát, mely legkésőbb 
2013 után ennek a megszűnését eredményezheti. (Igaz, az addig tartó 4 évben legalább 
maximalizálni lehet a támogatás nagyságát.) 
Ezzel párhuzamosan tisztító jelleggel és a piaci folyamtokra kedvező irányba ható 
folyamatként az intervenciós rendszer alapos felülvizsgálata, szükségszerű leépítése, illetve 
területpihentetés megszüntetése várható. A kínálat bővülése magában hordozza az árak 
konszolidációjának, sőt akár csökkenésének a lehetőségét is. Egyértelműen beleillik ebbe a 
folyamatba a növények energetikai célú hasznosítását támogató extra támogatás 
megszüntetése. Kezelve ezzel a jelenlegi termékpiaci zavarok egyik legfőbb okát.  
Kedvező lehet ugyanakkor a hazai termelők számára is a Közösség által ösztönzött termelői 
kockázatkezelési törekvés. Ennek keretében a moduláció révén felszabaduló összegek egy 
része a váratlan természeti csapások negatív hatásának kezelését szolgálják. Ez várhatóan 
eredményesebb lehet, mint az ad hoc jellegű hazai intézkedésfolyamat.  
 
 

                                                 
80 Ha feltételezzük, hogy a 2005-ben az 50 és 100 ezer eurónyi támogatáshoz jutó valamennyi alanya (430) a 
capping hatása alá kerülne, akkor sem haladná meg összesen a 910 termelőt 
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7 Új és újszerű tudományos eredmények  
 

1. A közvetlen támogatás, mint a KAP-reform központi elemének vizsgálata.  
 

A közös agrárpolitika, mint az Európai Közösség egyik legjelentősebb közös politikája az 
elmúlt közel két évtizedben jelentős változásokon ment keresztül. Ennek keretében, a sürgető 
belső és külső kihívásokra adott válaszreakciók kialakítása érdekében megfogalmazott 
reformszakaszok eszköztárában kiemelt szerephez jutottak a közvetlen támogatások. Már az 
első reformszakasz keretében hathatós eszközként működtek az ár- és jövedelempolitika 
szétválasztásának céljait megvalósító közvetlen transzferek, a növekvő feladatok miatt viszont 
finomításokra volt szükség. Az 1999-es reformlépcső során megvalósuló részleges 
kompenzáció előzménye volt a 2003-as felülvizsgálat során bevezetett egységes 
gazdaságtámogatásnak. Ez a merőben új szemléletű támogatási rendszer, kellő lendületet 
kölcsönöző az ágazatnak, annak érdekében, hogy miközben fenntartja versenyképességét és 
termelési potenciálját képes legyen megfelelni az aktuális környezeti, társadalmi és gazdasági 
elvárásoknak.  
Egyértelműen kirajzolódik, hogy a KAP eredeti problémáinak, a magas árak révén realizált 
jövedelem kezelése során reális lehetőségként merült fel az árak radikális csökkentése, és a 
KAP visszafejlesztése. A közvetlen támogatások alkalmazása révén ugyanakkor oly módon 
mérséklődtek az eredeti nehézségek, hogy közben a rendszer képes megfelelni a változó 
funkcióknak, és megvalósíthatóvá válnak az agrárpolitikai célkitűzések.  
Ezzel egyidejűleg szemléletesen rámutat a dolgozat arra, hogy egyre erősebben jelenik meg a 
támogatási politika relációjában az aktuális kihívásoknak történő megfelelés igénye és a 
legitimációs kétségeket eloszlatásának szükségessége. A dolgozat a felmerülő nehézségek 
tükrében rendszerezi a legutolsó reformdöntés keretében megvalósult eredményeket. A 
szétválasztott, egységes területalapú támogatás bevezetése radikális változást eredményezett. 
Új alapokra helyezte a támogatási rendszert, amely így képes a jövőbeli változásoknak, a 
2007-es „Health Check” során megfogalmazott elvárásoknak megfelelni.   
 

2. Az egységes támogatási rendszer nemzeti implementációjának átfogó, újszerű 
elemzése és rendszerzése 

 
Az egységes gazdaságtámogatási rendszer (SPS) több lehetőséget is biztosít a nemzeti 
implementációra. A KAP 2003. évi felülvizsgálata során megfogalmazott elvek és törekvések 
megvalósulása, így eltérő rendszerek, kvázi „külön” KAP-ok formájában valósul meg. Az 
uniformizált KAP keretében kiemelkedő jelentősége van a nemzeti implementációnak. Az 
eltérő adaptálási lehetőségek rendszerezése és értékelése alapján kijelenthető, hogy a hazai és a 
közösségi célkitűzések és elvárások leginkább megvalósítható konstrukcióját a hibrid modell 
alkalmazása jelentheti. A támogatási rendszert alkalmazó tagország tapasztalati, különösen 
Németország dinamikus hibrid modellje, mentén plasztikusan szemléltethető a hibrid modell 
működése.  
Ezek alapján egyértelműen bizonyított, hogy a hibrid működés révén válik lehetővé – a 
történelmi jogosultságok bebetonozása helyet, azok csupán részleges megőrzése révén – 
lendületet és dinamikát vinni a rendszerbe. Továbbá ezáltal ösztönözhető a szerkezeti 
átalakítás, a modernizáció és a hatékonyságnövelés. Ezáltal biztosítható a fenntartható és 
hosszabbtávon is versenyképes működés alapja. A német példa mélyreható és részletes 
elemzése ugyanakkor rávilágít a dinamikus kialakítás szükségességére. A regionális elvek 
határozottabb érvényesülése előnyként hasznosulhat a „Health Check” és a költségvetési 
ciklus hatására valószínűsíthető változások kezelésekor.  
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A hatásmechanizmus pontos elemzése alapján egyértelműen kirajzolódik a hibrid modell 
alkalmazása során megjelenő rövid távú korrekció hatása: egyes szántóföldi kultúrák (egyes 
gabonafélék, hüvelyesek) és állattenyésztési ágazatok (szarvasmarha, juh) visszaszorulása. 
Ugyanakkor, az is megállapított, hogy számos területen igazolható feszültségek árnyalják az 
egységes támogatási rendszer bármely modellvariációjának bevezetésének eredményességét. 
Fokozódó tranzakciós költségek, allokációs problémák jelentősen befolyásolják az adaptációs 
mozgásteret. 
 

3. A hazai támogatás rendszer szerkezeti átalakulásának bemutatása, elemzése az 
EU adaptáció során 

 
A közvetlen támogatások hazai adaptációja átfogó átrendeződéssel járt. Az újszerű támogatási 
filozófia gyökeresen új, a korábbiaktól olykor lényegesen eltérő jogcímeket, eltérő szemléletet, 
szabályozást és működtetést kívánt. A vizsgálatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy 
jelentősen átalakult a támogatások szerkezete. Egyes jogcímek (pl. beruházási támogatások) 
jelentősége és költségvetési támogatottsága drasztikusan csökkent, míg a KAP elvek mentén 
alakuló kifizetések (pl. közvetlen támogatás, vidékfejlesztés) markánsan megerősödtek.  
Ezzel párhuzamosan átalakult a költségvetés szerkezete: jelentős forrást képvisel a közösségi 
költségvetési transzfer. Ugyanakkor az is egyértelműen kimutatható, hogy a jelentős közösségi 
hozzájárulás ellenére, a magyar makrogazdasági és államháztartási gondok közegében 
rendkívüli mértékben lecsökkent a nemzeti támogatások összege.  
 

4. A közvetlen támogatások adaptációs hatásainak rendszerezése 
 
A közvetlen támogatások jelentősége miatt a mezőgazdaság tárgyalási fejezete vált a 
csatlakozási tárgyalások egyik leglényegesebb és legfajsúlyosabb területévé. A végleges 
konstrukció során adaptációs veszteséget könyvelhettünk el a támogatási összeg lépcsőzetes 
növekedése miatt. A sajátos feltételrendszer ellenére plasztikusan leképezhetők a támogatottak 
körének sajátosságai. Nemzetközi kitekintésben az új tagállamok közül a hektáronkénti és az 
elérhető összes támogatási összeg hazánkban a második legnagyobb. Továbbá megállapítható, 
hogy a szerkezeti adottságok révén jogosultak hazai megoszlása követi az EU-10-ek trendjét. 
Kiemelkedően magas a legalacsonyabb támogatási kategóriában lévők aránya. A jogosultak 
83,7%-a 3,4ha-os átlagos üzemméret után 1250 eurónál kevesebb támogatást kapott. 
Ugyanakkor ez csak a támogatási összeg 18%-át tette ki. Ezzel együtt kimutatható, hogy 
alacsony a termelésben aktív szerepvállalók aránya: 2005-ben az 5000 eurónál magasabb 
kifizetési összeg, a teljes összeg 64%-a, a jogosultak 4,7%-hoz jutott.  
A több évre kiterjedő mélyreható vizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy jelentős 
mértékben nominálisan nőtt a támogatások összege és ezzel együtt az ágazati jövedelem is. 
Erős korreláció mutatható ki a földbérleti díjak emelkedése és a közvetlen támogatások között. 
Csökkent illetve az elvárt szinttől elmaradt a beruházások növekedése és erősen negatív 
korreláció számszerűsíthető a közvetlen támogatások relációjában. A támogatások révén 
realizált jelentős jövedelemnövekedés ellenére automatikusan nem növekedtek a beruházások. 
A beruházások alakulására leginkább a célzott fejlesztési támogatások hatottak. Így ezen 
ösztönzők mérséklődése nyomán a csatlakozás óta negatív mértékű a nettó állóeszköz 
felhalmozás. Tény, hogy alacsony a közvetlen támogatások transzferhatékonysága, nőtt az 
ágazatból történő (input és output oldali) elszivárgás, különösen a földtulajdonosok irányában. 
Nem került sor a szerkezeti torzulások kezelésére. Összességében ágazati szinten stagnálás, 
visszafejlődés mutatható ki. Egyértelmű az exportpiacok szűkülésének folyamata és az import 
radikális bővülése.  
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Az adaptáció első szakaszában a közösségi támogatások és a piaci intézkedések megjelenése 
együttesen és/vagy külön-külön képesek voltak kezelni az ágazat problémáinak egyes 
szegmenseit. De összességében képtelenek voltak kilendíteni az ágazatot a lassulási pályából, 
átfogó, az aktuális versenyképességi, környezetvédelmi és társadalmi elvárásoknak megfelelő 
átalakulási és revitalizálciós folyamatot indítani.  
 

5. Az egységes gazdaságtámogatási rendszer hazai alkalmazási alapkérdéseinek 
újszerű rendszerezése 

 
Az utolsó, nagy jelentőséggel bíró, önálló agrárpolitikai döntés keretében kerül megvalósításra 
a közvetlen támogatások második adaptációs szakasza. Újdonságként jelenik meg a szabadon 
forgalmazható, de korlátozottan forgalomképes üzemekhez kapcsolt támogatási jogosultság. 
Alapos elemzés révén egyértelműen megfogalmazható, hogy a tervezett magyar konstrukció 
egy sajátos hibrid modell keretében végletekig igyekszik elérni, hogy a jelenlegi 
transzferarányok és összegek az új rendszerben is megmaradjanak és eközben többek között 
stabilizálódjon az ágazat pénzügyi helyzete és rendeződjenek a tisztázatlan földtulajdoni 
viszonyok. Mindeközben lehetőleg egyik ágazatot se érjék jelentősebb veszteségek.  
Ennek keretében egyedi hibrid (60% regionális és 40% történelmi komponenssel) modell 
bevezetése tervezett. Addig azonban több igen nagy jelentőségű tényező tisztázására és 
szabályozására van szükség. A támogatások legitimációja, a hatékonyság növelés és a 
szerkezetátalakítás elősegítése érdekében feltétlenül szükségesnek tartom a jogosultak körének 
újragondolását, a minimális birtoknagyság megemelést és/vagy üzemi eredmény formájában új 
támogatási feltétel állítását. Emellett a jogosultak körének pontosítására és átstrukturálásra van 
szükség, melyek hatása dinamikus modellváltozat révén tovább fokozható. A tervezett áttérés 
2009-es céldátumához közeledvén lényeges ezek egyértelmű és átgondolt megvalósítása. 
A kidolgozás véglegezése és végrehajtása során azonban kétséget kizáró módon alapelveket 
kell tisztázni: következetes ugyanakkor nyitott és rugalmas agrárpolitika nélkül kétséges a 
támogatások hazai működtetésének eredményessége. Továbbra is súlyos problémát jelent – 
különösen a „Health Check” tükrében – a közösségi legitimáció tisztázatlansága. Szükséges 
leszögezni, hogy önmagában egyik támogatási rendszer sem képes önmagában 
szerkezetátalakítási, versenyképességi változásokat véghezvinni, így a támogatási rendszer 
továbbra is csak eszköz marad az agrárpolitika számára. 
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8 Következtetések és javaslatok  
 

1. A közvetlen támogatások az agrárpolitikák figyelmének előterében 
 
A közvetlen támogatások fejlődése az elmúlt évszázad közepéig nyúlik vissza. Számos 
amerikai és európai tudós finomította a közvetlen jövedelemtranszferek működési- és 
hatásmechanizmusait elemző kutatásokat. Jelentőségét bizonyítja, hogy a KAP 1990-es évek 
eleji reformtörekvések során egyértelműen jelent meg, mint reformtényező. A KAP 
átalakulásának és jövőbeli fejlődésének továbbra is lényeges, és elengedhetetlen elemét képezi 
a közvetlen támogatások alkalmazása. A vonatkozó elméleti források alapján újszerű 
rendszerzés révén végigvezethetők – a közvetlen támogatások megjelenésének és 
működésének kezdeti elemeitől, az agrárpolitikai cél és eszközkonfliktusokon keresztül 
egészen a szétválasztás ökonómiájának kibontakozásig – azon főbb stációk, melyek 
meghatározták a közvetlen támogatások fejlődését. Ennek keretében bizonyítást nyert, hogy a 
KAP rendszerében is elengedhetetlen eszközként kell alkalmazni a közvetlen 
jövedelemtranszfereket. 
 

2. A KAP reform átfogó elemzése 
 
A KAP 1992-es reformlépcsője során az ár- és a jövedelempolitika szétválasztásával és az azt 
kiegészítő mennyiségi szabályozással megvalósított kínálatkorlátozással igyekeztek hatásokat 
kifejteni. A közvetlen támogatások ekkor teljes mértékben kompenzálták a kieső jövedelmet. 
A felmerült nehézségek kezelésére az 1999-es reformszakasz által alkalmazott a részleges 
finanszírozás már hatásosabb eszköznek bizonyult. Az új és versenyképes mezőgazdáságot 
hirdető törekvések azonban jelentősebb és mélyrehatóbb hatásokat kívántak. Így a közvetlen 
támogatások fejlődését tekintve jelentős előrelépést jelentett a teljes szétválasztásra való 
törekvés, a termeléstől való függetlenítés és az üzemekhez kapcsolt jogosultságok 
megjelenése. Az SPS bevetése mégsem tisztázza és rendezi egyértelműen a támogatások 
megítélését. Fokozottan nő az igény a jelenlegi támogatási elvek felülvizsgálatára, erősödik a 
beazonosítható és az állampolgárok számára is „hasznos” társadalmi szolgáltatások iránti 
igény. A legitimációs problémák mellett az SPS nem ad egyértelmű és mindenki számára 
elfogadható, megnyugtató választ a kor kihívásaira. 
 

3. Az EU támogatási rendszer ellentmondásos adaptációs hatásai 
 
A támogatási rendszer hazai adaptációjának hatásait jelentősen befolyásolta a fokozatosan 
növekvő támogatási összegek átvétele. A csökkentett támogatási összegek mellett lehetőség 
nyílott egyszerűsített végrehajtási rendszer alkalmazására, nemzeti társfinanszírozásra és 
áttérési időszakot. A rendszer a kezdeti időszakban is szignifikáns nehézségekkel szembesült. 
Ezek rendeződése után megmaradt az a felismerés, hogy a támogatási rendszer önmagmában 
képtelen kezelni az ágazat feszültségeit. Tehát az első évek eredményeit tekintve 
eredményesen megvalósult az intézményi adaptáció, de a hatások tekintetében már sokkal 
árnyaltabb a helyzet. Hosszabb időtáv relációjában is egyértelműen megjelenik, hogy nem 
csökkent az ágazat pozícióvesztése, továbbra is csúszik a szerkezetátalakítás, mérséklődött a 
beruházások volumene. Mindez annak ellenére, hogy évente növekvő összegű pénzügyi 
transzfer áramlik az ágazatba. Jelentős szerepe van ebben annak, hogy az állam csak minimális 
szinten képes kiegészíteni a közösségi forrásokat. Ennek révén nem kerültek kihasználásra a 
top-up lehetőségek, s ezzel párhuzamosan az önálló nemzeti jogcímek alkalmazása 
gyakorlatilag csak virtuális.  
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4. Változó feltételek a hazai implementáció számra 
 
Jelentős, és gyakorlatilag az utolsó önálló agrárpolitikai döntés, a közvetlen támogatások 
második adaptációs szakaszának megvalósítása. Alapvető újdonságként, a jelenlegi rendszertől 
lényegesen eltérő felépítés keretében, új elemként jelenik meg a szabadon forgalmazható, de 
korlátozottan forgalomképes támogatási jogosultság. A jogosultság üzemhez kapcsolása és a 
szabályozás további főbb elemei révén jelentős korrekciós, kiigazítási hatás prognosztizálható. 
Stabilizálódhat az ágazat pénzügyi pozíciója, a tisztázatlan földtulajdoni viszonyok 
rendeződése várható, kedvezőbb szerkezetátalakítási folyamatok kezdődhetnek. Ugyanakkor 
nehézségként legitimációs problémák, agrárpolitikai rugalmatlanság prognosztizálhatók. 
Növeli az átvételi folyamat eredményességét, hogy miként képes az átvétel tekintetében 
megfelelni a hazai rendszer a közeljövő várható kihívásainak. Ezek közül is nagy jelentőségű a 
„Health Check”, igaz még csak formálódó, elemei révén bekövetkező módosulások kezelése. 
Ezek közül kiemelkedő a Bizottság regionális elosztási rendszert előtérbe helyező törekvése, a 
teljes szétválasztás erősítése, a kölcsönös megfeleltetés egyszerűsítése. A támogatások 
összegét tekintve várhatóan nagymértékben erősödni fog a moduláció hatása és új elemként 
megjelenik a nagy támogatási összegeket megcsapoló „capping” intézkedése.  
 

5. Javaslatok 
 
A tagállamok közvéleményében tovább fokozódik a támogatási filozófia megreformálásának 
igénye. Ezért széleskörű elemzés alapján, mind a hazai, mind a közösségi támogatási 
rendszerek keretében több javaslat is megfogalmazható, melyek révén növelhető a támogatási 
rendszer hatékonysága, emelhető társadalmi támogatottsága, és biztosíthatók a fenntartható 
gazdálkodás és a környezeti állapotok megóvásának céljai. 
Alapvetően a mezőgazdaságnak továbbra is nagy szüksége van a közösségi transzferekre. 
Ehhez új alapokra és/vagy védhető érvekre van szükség. Ennek keretében növelni kell a 
mezőgazdaságot érintő támogatások hasznosulását, egyértelműen ki kell fejezni a társadalom 
számára értékelhető eredményeket.  
 
Minimális birtoknagyság 
A kivitelezés többrétű lehet, de a közvetlen támogatások pontosabb pozícionálása: minimális 
birtoknagyság emelése (1ha-ról 5ha-ra) vagy a termelési értékhez (1 vagy 2 EUME) való 
kötése növelhetné a legitimáció alapját. Ezen termelők esetében jelentős a tranzakciós 
költségek aránya, viszont alacsony e termelők termelésre kifejtett hatása. A rendszerből 
kikerülő alacsony mezőgazdasági aktivitású, leginkább szociális problémákkal erősen sújtott 
területen élők vagy gazdálkodók szociális jellegű támogatása a közösség irányában kevéssé 
érvelhető. Itt szükséges az elengedhetetlen szerkezeti átrendeződés végrehajtása. A bevezetés 
elfogadhatósága és végrehajthatósága végett a több éves „phasing out” idejére speciális, 
dinamikus és címzett támogatások vagy átmeneti közvetlen transzferek révén enyhíthetők a 
feszültségek. Lényeges, hogy az érdekeltség fokozása és az eltérő nemzeti sajátosságok 
leképezése miatt elengedhetetlen a nemzeti társfinanszírozás bevezetése.  
 
Jogosultságok feltételeinek pontosítása 
Növelhető lenne mind a társadalmi elfogadottság, mind a szakmai érdekek teljesülése, ha 
csökkenne a támogatások adomány jellege. A jogosultak körének pontosítása és átstrukturálása 
jelentősen javíthatná a szűken vett szakmai célok megvalósulását. Ezzel együtt szigorúbb vagy 
szigorodó feltételek alkalmazása révén sokkal jobban hasznosulnának a támogatások és 
csökkenhetne az elszivárgások mértéke. Így növekedne a társadalom számára is előnyös 

 132 



közjavak előállítása, valamint fokozódna a szerkezetátalakítási és fejlesztési folyamat, 
melynek révén erőteljesebbé válhatna a revitalizációs folyamat.  
 
Dinamikus SPS kiépítése 
Érthető és elfogadható az a szakmai álláspont, hogy a jogosultságok történelmi és regionális 
aránya ne változzon az SPS működésének ideje alatt, hiszen akkor a termelők 
maximalizálhatják a támogatások révén elérhető jövedelmeiket. A statikus felépítés eme 
legfontosabb érve mellett azonban elengedhetetlen az ágazat rövid távú érdekein kívül 
hosszabb távú stratégiai célokat is figyelembe venni. Jelentős ugyan a kiindulási alapokban 
levő eltérés, de a német példához hasonlóan a dinamizmus bevezetése révén fokozható lenne a 
szerkezetátalakítás, a szektorban meglévő tisztulás folyamata. Megfelelő arányok és akár 
kiegészítő, kompenzációs eszközök alkalmazásával együtt növelhető lenne a termelők 
agrárpolitikai folyamatokban végbemenő változásokra adott válaszreakcióinak rugalmassága, a 
törvényszerűen nem mindig kedvező átalakulási folyamatok kezelésének eredményessége. 
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9 Összefoglalás  
 

A Közös Agrárpolitika, mint az Európai Közösség egyik legjelentősebb közös politikája az 
elmúlt közel két évtizedben jelentős változásokon ment keresztül. Ennek keretében, a sürgető 
belső és külső kihívásokra adott válaszreakciók kialakítása érdekében megfogalmazott 
reformszakaszok eszköztárában, kiemelt szerephez jutottak a közvetlen támogatások. Már az 
első reformszakasz keretében hathatós eszközként működtek az ár- és jövedelempolitika 
szétválasztásának céljait megvalósító közvetlen transzferek, de a növekvő feladatok miatt 
további finomításokra volt szükség. Az 1999-es reformlépcső során megvalósuló részleges 
kompenzáció előzménye volt a 2003-as felülvizsgálat során bevezetett egységes 
gazdaságtámogatásnak. Ez a merőben új szemléletű támogatási rendszer, kellő lendületet 
képes kölcsönözni az ágazatnak, annak érdekében, hogy miközben fenntartja 
versenyképességét és termelési potenciálját képes legyen megfelelni az aktuális környezeti, 
társadalmi és gazdasági elvárásoknak.  

A KAP hazai adaptálása folyamatában is kiemelt jelentőségű a támogatások és ezen belül is a 
közvetlen támogatások adaptációjának kérdése. Mivel a hazai támogatási rendszer több 
tekintetében is eltérő szerkezeti sajátossággal rendelkezett, szükséges volt a közvetlen 
támogatások elméleti alapjait, működési mechanizmusát és a KAP reformok fejlődése során 
betöltött szerepét, megjelenési formáit mélyreható elemzés alapján összegezni és jellemezni.  

Ezt követően az egységes gazdaságtámogatási rendszer átfogó és részletes bemutatásra került 
sor, melyen keretében a felépítés, illetve nemzeti implementáció sajátosságainak újszerű 
rendszerezése valósult meg. A nemzeti implementációk sorában a hibrid modellt alkalmazó 
Németország példáján keresztül plasztikusan szemléltethetők a modell sajátosságai: az 
előnyként megfogalmazató szerkezeti átalakítás, a modernizáció, a hatékonyságnövelés és 
nehézségei: kérdéses szerkezeti átalakulás, modernizáció, hatékonyságnövelés és legitimációs 
problémák további fennmaradása. 

A hazai agrárcsatlakozási tárgyalások előzményeinek, feltételeinek és eredményeinek 
elemzését követően a hazai támogatási rendszer átfogó átrendeződéssel járó adaptációjának 
értékelésére került sor. A csatlakozási szerződés értelmében a KAP teljes átvételének során a 
közvetlen kifizetések fokozatosan növekvő rendszerben, nemzeti forrásból kiegészítve 
egyszerűsített rendszerben kerülnek kifizetésre. A csatlakozás előtti és után szerkezet 
összevetése alapján megállapítható, hogy az alapvetően újszerű támogatási filozófia, cél és 
eszközrendszer hatására jelentősen átalakult a támogatások szerkezete. Egyes jogcímeknek (pl. 
beruházási támogatások) jelentősége és költségvetési támogatottsága drasztikusan csökkent, 
míg a KAP elvek mentén alakuló kifizetések (pl. közvetlen támogatás, vidékfejlesztés) 
markánsan megerősödtek. Változott az agrárköltségvetés szerkezete, jelentősen nőtt a 
közösségi finanszírozás. A támogatások zökkenőmentes és szabályszerű kifizetése, ellenőrzése 
érdekében új intézményrendszert, szakigazgatási szervezet és ahhoz kapcsolódó informatikai 
hátteret kellett kiépíteni.  

A hazai rendszer értékelése előtt szükséges leszögezni, hogy a hazai adaptációt jelentősen 
meghatározta a Közösség sajátos és újszerű, a támogatások összegére vonatkozó, támogatási 
álláspontja. A fokozatosan emelkedő támogatási összeg mellett nemzeti mulasztások miatt is 
már a kezdeti időszakban több nehézség felmerült.  

Ennek ellenére, több, a támogatásokkal kapcsolatban megfogalmazható hatás került a 
dolgozatban kimutatásra. Összegzéséként megállapítható, hogy jelentős mértékben nőtt 
nominálisan a támogatások összege és ezzel együtt az ágazati jövedelem is. Ugyanakkor a 
támogatások hatására emelkedtek a földbérleti díjak, erősödött az ágazatból történő 
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jövedelemelszivárgás. Az ágazati beruházásokat tekintve a jövedelem növekedésével ellentétes 
folyamat zajlott le. Nem került sor a szerkezeti torzulások kezelésére, ágazati szinten továbbra 
is jellemző a stagnálás és a visszafejlődés. Továbbá egyértelmű a külpiaci pozíciók 
hosszabbtávú időszakban kimutatható gyengülése. Ezek megállapítása után tényként 
kezelhető, hogy a támogatási rendszer önmagmában képtelen kezelni az ágazat feszültségeit. 
Nem képes mértékben hatni a szerkezeti folyamatokra és ennek révén pozitív tendenciájú 
változásokat elérni. 

Ennek ismeretében sajátos megvilágításba kerül az átmeneti egyszerűsített rendszert felváltó 
egységes gazdaságtámogatás hazai átvételének jelentősége. Új elemként jelenik meg, eltérően 
a jelenlegi rendszertől, a szabadon forgalmazható, de korlátozottan forgalomképes támogatási 
jogosultság. A jogosultság üzemhez kapcsolása, a jogosultság aktiválása és forgalmazása, 
valamint egyéb a szabályozási elemek hatására jelentős korrekció és kiigazítás jelezhető előre. 
A 2009-ben bevezetni tervezett magyar konstrukció hibrid modell keretében törekszik 
megtartani a jelenlegi transzferarányokat.  

Széleskörű elemzés alapján megállapítható, hogy mind a hazai, mind a közösségi támogatási 
rendszerek relációjában több javaslat is megfogalmazható, melyek révén növelhető a 
támogatási rendszer hatékonysága, növelhető a transzferhatékonyság, emelhető és 
stabilizálható a társadalmi támogatottsága legitimációja és biztosíthatók a fenntartható 
gazdálkodás, a környezeti állapotok megóvásának céljai. Mivel a mezőgazdaságnak továbbra 
is szüksége van a közösségi transzferekre nélkülözhetetlen újraszabályozni a támogatási 
jogosultság feltételeit. Új alapokat és minimális feltételeket kell meghatározni: a jogosultak 
körének újragondolását, a minimális birtoknagyság megemelést és/vagy üzemi eredmény 
formájában új támogatási feltétel kialakítását. Módosított és szigorodó feltételek alkalmazása 
révén sokkal jobban hasznosulnának a támogatások, és mérsékelhető lenne a 
transzferallokációs probléma mértéke. Ezen felül jelentős előnnyel járna, a dinamikus hibrid 
modellek alkalmazása a dinamizmus bevezetése révén fokozható lenne a szerkezetátalakítás, a 
szektorban végbemenő tisztulás folyamata. Megfelelő arányok és akár kiegészítő, 
kompenzációs eszközök alkalmazásával együtt növelhető lenne a termelők agrárpolitikai 
folyamatokban végbemenő változásokra adott válaszreakcióinak rugalmassága. 
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− A 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az 

államháztartás hároméves kereteiről  
− A 2004.évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság  2005. évi költségvetéséről  
− A 2005. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről  
− A 2006. évi CXXVII. törvény  a Magyar Köztársaság  2007. évi költségvetéséről  
− T/3860. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről  
− 2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 
Rendeletek 
− 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a 

vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének 
meghatározásáról.  

− 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és 
vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről 

− 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 

− 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 

− 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 

− 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 
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− 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi 
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről  

− 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz 
kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről 

− 28/2007. (IV.20.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről 

− 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi 
kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről 

− 54/2007. (VII. 2.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet, illetve az 
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top-
up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM 
rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről 

 
Egyéb források  

 
− europa.eu 
− ec.europa.eu 
− www.europarl.europa.eu 
− eur-lex.europa.eu/ 
− epp.eurostat.ec.europa.eu 
− www.toad.eesc.europa.eu 
− www. euractiv.hu,  
− www.euractiv.com 
− www.caphealthcheck.eu 
− www.farmsubsidy.org 
− www.oecd.org 
− www.fvm.gov.hu 
− www.mvh.gov.hu 
− www2.pm.gov.hu 
− www. mnb.hu 
− www.spss.hu 
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6. melléklet: Az egységes támogatás nemzeti felső határai1 (millió euró) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgium 411 580 593 607 614 612 612 612 612
Dánia  943 1 016 1 021 1 027 1 031 1 031 1 031 1 031 1 031
Németország 5 148 5 647 5 696 5 744 5 770 5 774 5 774 5 774 5 774
Görögország 838 2 144 2 171 2 176 2 178 1 989 1 989 1 989 1 989
Spanyolország 3 266 4 635 4 650 4 664 4 672 4 674 4 674 4 674 4 674
Franciaország 7 199 8 236 8 283 8 330 8 356 8 364 8 364 8 364 8 364
Írország 1 260 1 335 1 338 1 341 1 342 1 341 1 341 1 341 1 341
Olaszország 2 539 3 792 3 814 3 836 3 848 3 869 3 869 3 869 3 869
Luxemburg 33 37 37 37 37 37 37 37 37
Hollandia 387 428 834 846 853 853 853 853 853
Ausztria  613 634 737 743 746 745 745 745 745
Portugália 452 504 571 572 573 573 573 573 573
Finnország 467 562 564 566 567 566 566 566 566
Svédország 637 671 755 760 763 763 763 763 763
Egyesült Királyság 3 698 3 944 3 961 3 977 3 986 3 976 3 976 3 976 3 976
Csehország  229 295 378 470 559 645 73 816 902
Észtország 23 27 40 51 61 71 81 91 101
Ciprus 9 13 18 22 27 31 35 40 44
Lettország 34 44 61 76 90 104 118 132 146
Litvánia 92 114 155 193 231 267 304 341 377
Magyarország 351 446 540 673 803 929 1 056 1 183 1 309
Málta 1 1 2 2 3 3 3 4 4
Lengyelország 725 981 1 264 1 573 1 870 2 156 2 441 2 726 3 011
Szlovénia 36 44 59 74 88 102 116 130 144
Szlovákia 98 127 161 201 239 276 312 349 385
Bulgária -- - 200 241 281 321 402 482 532
Románia - - 442 531 622 711 888 1 066 1 243
EU-15 27 892 34 165 35 025 35 226 35 334 35 164 35 164 35 164 35 164
EU-12 1 597 2 091 3 320 4 104 4 872 5 614 5 829 7 357 8 199
EU-27 29 489 36 257 38 344 39 330 40 206 40 778 40 993 42 521 43 363
KAP 1. pillér2 
költségvetés 44 596 45 306 44 753 44 954 45 405 45 867 45 880 46 356 46 840

SPS a KAP 1. 
pillér %-ában 66% 80% 86% 87% 89% 89% 89% 92% 93%

Megjegyzés: 1 A tej, a cukor, az olívaolaj, a gyapot, a dohány és a banán közvetlen 
támogatásokkal együttesen. 

 2 A moduláció hatását is tartalmazza 
Forrás: 864/2004 EK Rendelet, 118/2005 EK rendelet, 247/2006 EK rendelet, 2007-2013 
pénzügyi előirányzat, Agra Focus  
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7. melléklet: A közvetlen támogatások implementációja az EU-27 tagállamaiban (2007. novemberi állapot) 

Tagállam SPS 
bevezetése Régiók Modell SPS / 

SAPS 
Tejprémium 

szétválasztása Kapcsolt kifizetések megmaradnak
A KAP reform második hullámának 

implementációja (dohány, gyapot, olíva olaj, 
komló) és cukor reform 

2005 
Északi terület 

Flandria 
Brüsszel 

SPS történelmi 2006 
- anyatehén-prémium 100% 
- borjú vágási prémium 100% 
- vetőmag (néhány fajta) 100% 

- dohány szétválasztási foka: 1 
Belgium 

2005 Déli terület 
Vallonia SPS történelmi 2006 - anyatehén-prémium 100% - vetőmag 

(néhány fajta) 100% - dohány szétválasztási foka: 1 

Bulgária   SAPS   - 
Cseh 

Köztársaság   SAPS   - szétválasztott cukortámogatás 

Dánia 2005 egy régió 

SPS statikus 
hibrid átalakul 

tisztán 
regionális 
modellé 

2005 -speciális húsmarha prémium 75% 
- juh- és kecske prémium 50% - 

Németország 2005 

Tartományok: 
(Berlin 

Brandenburghoz, 
Bréma Alsó-

Szászországhoz, 
Hamburg pedig 

Schleswig-
Holstein-hoz 

tartozik) 

SPS dinamikus 
hibrid átalakul 

tisztán 
regionális 
modellé 

2005  - maláta támogatás 25% kapcsolt 
- dohány szétválasztási foka: 0.4 

Észtország   SAPS   - 
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A KAP reform második hullámának 
implementációja (dohány, gyapot, olíva olaj, 

komló) és cukor reform 
Tagállam SPS 

bevezetése Régiók Modell SPS / 
SAPS 

Tejprémium 
szétválasztása Kapcsolt kifizetések megmaradnak

- A 69. cikk alkalmazása = 2%-os plafon a dohánynál, 
= 4%-os plafon az olívaolajnál, =10%-os plafon a 
cukor esetén - 2%-os elvonás az olívaolaj szektorban 
TÉSZ-ek általi munkaprogramokra (1782/2003 110 
(i) cikk 865/2003 8. cikk. Annex VII point H and I: - 
dohány és az olívaolaj szétválasztási foka: 1 

Görögország 2006 - SPS történelmi 2007 

- vetőmag - A 69. cikk alkalmazása = 
10%-os plafon szántóföldi növényeknél, 
= 10%-os plafon a marha ágazatban, = 
5%-os plafon a juh- és kecske ágazatban.

Spanyolország 2006 - SPS történelmi 2006 

- vetőmag 100% - szántóföldi növények 
25% - juh- és kecske prémium 50% - 
anyatehén prémium 100% - borjú vágási 
prémium 100% - bika vágási prémium 
40% - A 69. cikk alkalmazása = 7%-os 
plafon a marha ágazatban, = 10%-os tej 
támogatási plafon - tengerentúli területek 
100% 

- dohány szétválasztási foka: 0.4 - olívaolaj 
szétválasztási foka: 0.936 - A 69. cikk alkalmazása = 
5%-os plafon a dohány ágazatban, = 10%-os plafon a 
gyapjú ágazatban, = 10%-os plafon a cukornál 

Franciaország 2006 - SPS történelmi 2006 

- szántóföldi növények 25% - juh- és 
kecske prémium 50% - anyatehén 
prémium 100% - borjú vágási prémium 
100% - bika vágási prémium 40% - 
vetőmag (néhány fajta) – tengerentúli 
területek 100% 

- 10%-os elvonás az olívaolaj szektorban TÉSZ-ek 
általi munkaprogramokra (1782/2003 110 (i) cikk 
865/2003 8. cikk 
- maláta támogatás 25% kapcsolt Annex VII point H 
and I: - olívaolaj szétválasztási foka: 1 - dohány 
szétválasztási foka: 0.4 

Írország 2005 - SPS történelmi 2005 Nincs - 

Olaszország 2005 - SPS történelmi 2006 

- vetőmag 100% 
- 69. cikk alapján a minőségi termelés 
érdekében 
= 8%-os plafon a szántóföldi 
növényeknél, 
= 7%-os plafon a marha ágazatban, = 
5%-os plafon a juh- és kecske ágazatban 

- A 69. cikk alkalmazása 
= 8%-os plafon a cukor esetében 
- 5% elvonás az olívaolaj szektorban TÉSZ-ek általi 
munkaprogramokra (1782/2003 110 (i) cikk 865/2003 
8. cikk) Annex VII H és I: - az olíva olaj 
szétválasztási foka megnőtt 1-re 
- dohány szétválasztási foka: 0.4 
- Puglia tartományban, a dohány szétválasztási foka 
100% 
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A KAP reform második hullámának 
implementációja (dohány, gyapot, olíva olaj, 

komló) és cukor reform 
Tagállam SPS 

bevezetése Régiók Modell SPS / 
SAPS 

Tejprémium 
szétválasztása Kapcsolt kifizetések megmaradnak

Ciprus   SAPS   - 
Lettország   SAPS   - szétválasztott cukortámogatás 
Litvánia   SAPS   - szétválasztott cukortámogatás 

Luxemburg 2005 egy régió SPS statikus 
hibrid 2005 Nincs - 

Magyarország   SAPS   - szétválasztott cukortámogatás 
Málta 2007 egy régió SPS regionális  Nincs - 

Hollandia 2006 - SPS történelmi 2007 
- borjú vágási prémium 100% 
- bika vágási prémium 100% 
- rostlen vetőmag 100% 

- 

Ausztria 2005 - SPS történelmi 2007 
- anyatehén prémium 100% 
- borjú vágási prémium 100% 
- bika vágási prémium 40% 

- dohány 100% szétválasztott 
- maláta támogatás 25% kapcsolt 

Lengyelország   SAPS   - szétválasztott cukortámogatás 

Portugália 2005 - SPS történelmi 2007 

- anyatehén prémium 100% 
- borjú vágási prémium 100% - bika 
vágási prémium 40% - juh- és kecske 
prémium 50% - vetőmag 100% 
- tengerentúli területek 100% 
- A 69. cikk alkalmazása 
= 1% (szántóföldi növények, rizs, marha 
és 
huh ágazatban) 

- A 69. cikk alkalmazása = 10%-os plafon az olívaolaj 
ágazatban, = 10%-os plafon a cukor esetében - dohány 
szétválasztási foka 0,5 
- olívaolaj szétválasztási foka: 1 

Szlovénia 2007 egy régió SPS regionális  
- speciális húsmarha prémium 75% 
- juh- és kecske prémium 50% 
- A 69. cikk alkalmazása 
= 10 % marha ágazat 

- maláta támogatás 25% 
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A KAP reform második hullámának 
implementációja (dohány, gyapot, olíva olaj, 

komló) és cukor reform 
Tagállam SPS 

bevezetése Régiók Modell SPS / 
SAPS 

Tejprémium 
szétválasztása Kapcsolt kifizetések megmaradnak

Szlovákia   SAPS   - szétválasztott cukortámogatás 

Finnország 2006 
három régió 
(referencia 

hozamon alapszik) 

SPS dinamikus 
hibrid átmenet 

átalány 
támogatási 

modellé 

2006 

- juh- és kecske prémium 50% - speciális 
húsmarha prémium 75% - A 69. cikk 
alkalmazása = 2.1%-os plafon a 
szántóföldi növényeknél, = 10%-os 
plafon a marha ágazatban  - vetőmag 
(timothy seed) 

- 

Románia   SAPS   - 

Svédország 2005 
három régió 
(referencia 

hozamon alapszik) 

SPS statikus 
hibrid 2005 

- speciális húsmarha prémium 74.55% - 
A 69. cikk alkalmazása = 0.45% a összes 
plafonnál 

- 

2005 Anglia 

SPS dinamikus 
hibrid átmenet 

átalány 
támogatási 

modellé 

2005 Nincs - 

2005 Anglia - mocsár 

SPS dinamikus 
hibrid átmenet 

átalány 
támogatási 

modellé 

 Nincs - 

2005 Anglia - SDA 
mínusz mocsár 

SPS dinamikus 
hibrid átmenet 

átalány 
támogatási 

modellé 

 Nincs - 

2005 Skócia SPS történelmi  - A 69. cikk alkalmazása = 10%-os 
plafon a marha ágazatban - 

2005 Wales SPS történelmi  Nincs 

Egyesült 
Királyság 

2005 Észak Írország SPS statikus 
hibrid  Nincs 

- 

- 

Forrás: Európai Bizottság, 2007k 
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8. melléklet Mezőgazdasági jövedelmek alakulása a tagállamokban 2001 és 2006 között, 
2000=100 

Tagállam 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ausztria 113,9 107,2 107,2 107,5 107,2  114,2 
Belgium 96,70 86,60 89,50 89,80 88,60 90,90
Dánia 115,3 99,60 87,30 91,0 95,0  100,5 
Egyesült Királyság 107,0 118,1 137,6 128,1 123,5  123,8 
Finnország 98,60 97,50 96,90 95,30 108,5  101,7 
Franciaország 100,9 97,70 95,90 93,50 87,40 94,90
Görögország 103,8 100,6 93,50 85,30 81,70 83,10
Hollandia 93,40 79,60 85,50 80,10 84,40 99,0 
Írország 98,60 96,70 98,00 90,40 104,1  93,40
Olaszország 98,0 96,60 96,70 98,0 94,0  89,90
Luxemburg  100,8 101,9 93,80 91,0 86,30 89,70
Németország 127,0 108,9 83,0 125,2 113,8  119,7 
Portugália  106,4 101,4 123,0 142,5 128,8  130,4 
Spanyolország  108,0 104,8 118,3 110,6 99,40 99,60
Svédország 107,8 119,2 118,0 106,4 99,10 100,3 
Csehország 127,2 99,60 87,30 138,8 143,3  152,5 
Ciprus 112,1 112,3 107,5 96,90 94,90 96,80
Észtország 116,7 109,2 154,8 226,5 237,1  226,7 
Lengyelország 115,0 103,9 102,9 199,6 163,4  170,0 
Lettország 120,5 116,0 126,2 206,7 212,3  222,6 
Litvánia 92,60 86,0 96,60 150,4 191,4  203,8 
Magyarország  107,9 91,40 93,40 148,6 153,9  160,8 
Málta 113,5 113,8 109,2 110,7 109,1  103,3 
Szlovákia 113,6 106,7 100,3 129,7 120,9  119,9 
Szlovénia 86,30 117,6 88,90 141,3 143,9  140,0 
Forrás: Eurostat, 2007 
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9. melléklet: Földbérleti díjak alakulása új (többéves) bérlet esetén 1999-2005 
 

Szántóföld Rét, legelő 

Földbérleti díj 
(euró/ha) 

Földbérleti díj 
(euró/ha) 

Tartomány 

1999 2005 

Bérletdíj 
változása 

(%) 1999 2005 

Bérletdíj 
változása 

(%) 
Nyugat-német 
tartományok 285 295 3 163 146 -10 

Baden-Württemberg 206 256 24 128 113 -12 
Bajorország 292 269 -8 176 162 -8 
Hessen 177 211 19 84 89 6 
Alsó-Szászország 326 337 3 173 148 -14 
Észak-Rajna-Vestfália 372 394 6 195 182 -7 
Rheinland-Pfalz 190 201 6 98 85 -13 
Schleswig-Holstein 314 296 -6 198 174 -12 

Kelet-német 
tartományok 119 140 18 61 69 13 

Brandenburg 81 86 6 54 64 18 
Mecklenburg-
Előpommeránia 105 147 40 61 70 15 

Szászország 106 135 27 61 75 23 
Szász-Anhalt 167 186 11 67 71 6 
Türingia 120 165 37 68 65 -4 
Forrás: DESTATIS 2006 

 
 

 161



 
10. melléklet: Mezőgazdasági területek bérletdíjának alakulása egyes tagállamokban (euró/ha, 2002 és 2005 között) 
 

Ország művelési ág/terület 2002 2003 2004 2005 
Ausztria szántóterület 266,57 267,45 274,00 285,00 
 rét, legelő 140,31 144,63 143,00 153,00 
Belgium szántóterület 197,00 200,00 200,00 203,00 
 rét, legelő 184,00 186,00 186,00 191,00 
Dánia mg.-i terület 310,88 329,88 359,30 377,00 
Egyesült Királyság Skócia 172,56 160,03 .. .. 
 Észak-Írország 275,70 260,12 .. .. 
Franciaország szántóterület 131,49 130,70 130,31 .. 
Görögország mg.-i terület 477,44 501,69 516,70 515,00 
Hollandia szántóterület 420,69 408, 87 409,00 .. 
 rét, legelő 354,04 374,92 375,00 .. 
Luxemburg mg.-i terület 170,35 170,66 .. .. 
Svédország mg.-i terület 107,85 109,75 109,93 .. 
Spanyolország mg.-i. terület 145,50 154,10 155,00 .. 
 szántóterület 167,90 178,70 179,60 .. 
 rét, legelő 67,50 68,50 69,70 .. 
Litvánia szántóterület 13,44 13,50 .. .. 
Magyarország mg.-i terület 45,48 52,99 57,10 63,40 
 szántóterület 48,48 56,09 60,80 88,80 
 rét, legelő 18,46 21,39 21,40 22,30 
Málta mg.-i terület 87,39 83,82 .. .. 
 szántóterület 87,39 83,82 .. .. 
Szlovákia mg.-i terület 13,33 13,67 14,18 14,70 
Forrás: saját szerkesztés, EB DG AGRI alapján  
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11. melléklet: A 10 tagjelölt országok fő gazdasági mutatói - 2004 
 

GDP vásárlóerő-paritásban1

 
Terület 
(1 000 
km2) 

Népesség 
(millió/fő) 

Népsűrűség 
(fő/km2) milliárd 

euró 

egy főre 
jutó GDP 
(euró/fő) 

egy főre jutó 
GDP az EU 
átlagában 

(%) 

GDP % 
változás 

(%) 

Infláció 

(%) 

Kereskedelemi 
mérleg  

(millió euró) 

Ciprus 9,2 0,7 129,9 12,7 19 700 91,9 4,2 1,9 -657 
Csehország 78,8 10,2 132,2 88,3 16 400 84,3 4,6 2,6 -666 
Észtország 45,2 1,4 31,1 9,4 12 000 77,0 8,1 3,0 -245 
Lengyelország 312,6 38,2 122,1 204,2 11 000 58,0 5,3 3,6 -1 789 
Lettország 64,5 2,4 37,1 17,2 9 800 63,8 8,7 6,2 -361 
Litvánia 65,3 3,4 54,8 18,1 11 000 63,0 7,3 1,1 -865 
Magyarország 93,0 10,1 108,6 82,3 13 800 67,7 4,8 6,8 -3 281 
Málta 0,3 0,4 1271,5 4,5 16 400 77,6 0,1 2,7 149 
Szlovákia 49,0 5,4 109,8 33,8 12 200 69,6 5,4 7,5 -920 
Szlovénia 20,3 2,0 99,2 26,2 18 000 90,5 4,4 3,6 1 364 
EU-10 738,2 74,2 68,2 496,7 14 030 74,3 5,3 3,1 -7 271 
EU-25 3973,2 457,2 115,7  10 472,4 22 500 100,0 2,4 2,2 -50 542 
Megjegyzés: 1. P.P.S.: Purchasing Power Standars. A számítás módszerét az Európai Bizottság Regular Report (1999) c. dokumentuma 

tartalmazza 
Forrás: Eurostat 2005 
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12. melléklet: A 10 tagjelölt országok fő mezőgazdasági mutatói - 2004 
 

A mezőgazdaságban, 
erdészetben, 
halászatban 

foglalkoztatottak 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek kereskedelme az EU-n belül 

 

Mezőgazda
ságilag 

hasznosított 
terület (1 
000 ha) 

Üzemek 
száma (1 
000 db) 

Egy 
üzemre 

jutó 
hasznosít

ott 
terület 
(ha) 

száma 
(1 000 

fő) 

megoszlása a 
teljes 

foglakoztatás-
ban (%) 

A mg. 
output 
értéke 
(millió 
euró) 

A mg. 
inputértéke 

(millió 
euró) 

Hozzá 
adott érték 
bázisáron 

(millió 
euró) 

A mg. 
GDP 

részesedése 
(%) 

A mg. 
részesedése 
az összes 

állandósult 
tőkében 

(%) 

Részesedés 
az importból 

(%) 

Részesedés 
az exportból 

(%) 

Külkeresked-
elmi mérleg 
(millió euró)

Mezőgazda
sági árak 

árváltozása 
(%) 

Háztartási 
jövedelem 

élelmiszerre 
fordított 

aránya (%) 

 2004 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 
Csehország 3 631 46 79,4 208 4,4 3 623 2 368 1 255 1,4 1,3 3,1 3,2 – 12 3,9 24,8 
Ciprus 158 45 3,5 17 5,1 595 281 314 2,5 2,5 7,1 18,4 – 23 4,2 22,2 
Észtország 770 37 21,6 32 5,5 473 274 199 2,2 0,0 3,9 4,9 – 3 4,4 26,7 
Lengyelország 16 301 2 172 6,6 2 409 17,6 14 283 8 309 5 974 3,1 1,7 5,5 10,8 404 6,6 25,8 
Lettország 1 642 127 11,8 136 13,3 703 418 285 2,6 4,5 6,0 9,5 – 2 7,6 29,4 
Litvánia 2 604 272 9,2 234 16,3 1 381 866 516 2,9 5,3 4,3 8,5 29 2,7 35,2 
Magyarország 5 862 773 5,6 205 5,3 6 567 4 036 2 531 3,1 3,4 2,1 10,0 471 5,8 26,1 
Málta 10 11 1,0 3 2,3 123 65 58 1,3 0,0 4,8 6,0 15 -0,7 20,6 
Szlovákia 1 935 72 29,8 109 5,1 1 914 1 268 646 2,0 0,6 1,5 2,7 13 -0,7 24,8 
Szlovénia 491 77 6,3 91 9,7 1 104 605 499 1,9 13,1 1,5 4,9 14 0,1 20,2 
EU-25 162 393 9 871 15,8 9 653 5,0 330 455 162 783 167 672 1,6 : 6,0 6,0 – 2 490 1,6  
EU-15 128 989 6 284 20,2 6 208 3,8 299 688 144 292 155 396 1,6 : 6,0 6,0 – 3 396 1,1  

Forrás: Eurostat 2005, 2006 
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13. melléklet: A keleti kibővítés költségvetési tervezete 2004-2006 (millió euró, 1999-es 
árakon) 

 
Tervezet: 10 tagjelölt csatlakozása 2004-ben 2004 2005 2006 

Kötelezettségvállalási előirányzat    
 - mezőgazdaság 2 048 3 596 3 933
 - regionális politika 7 067 8 150 10 350
 - belső politikák 1 176 1 096 1 071
 - adminisztráció 503 558 612
Összes kötelezettségvállalási előirányzat 10 794 13 400 15 966
Összes kötelezettségvállalási előirányzat - 1999-es berlini 
tervezet 11 610 14 200 16 780

Kifizetés előirányzat – (bővítés) 5 686 10 493 11 840
Kifizetés előirányzat – 1999-es berlini tervezet 8 890 11 440 14 220
Forrás: Európai Bizottság (2002c) 
 
14. melléklet: Az ágazat termelése és bevétele 2007-ben 
 
Növénytermesztés 

teljesítménye 2002 alapszint KAP KAP közvetlen 
kifizetéssel 

Tagjelöltek tárgyalási 
álláspontja 

Csehország 100 102 147 147 147 
Észtország 100 102 110 107 113 
Magyarország 100 98 147 147 147 
Lettország 100 103 102 92 96 
Litvánia 100 97 97 85 85 
Lengyelország 100 102 118 123 123 
Szlovákia 100 106 130 136 136 
Szlovénia 100 101 109 108 108 
KKEO-8 100 101 125 127 128 
Bulgária 100 101 117 121 121 
Románia 100 100 111 116 116 
KKEO-10 100 101 121 124 124 
EU-15 100 100 99 99 99 
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Állattenyésztés 
teljesítménye 2002 alapszint KAP KAP közvetlen 

kifizetéssel 
Tagjelöltek tárgyalási 

álláspontja 
Csehország 100 101 129 130 139 
Észtország 100 86 139 160 182 
Magyarország 100 92 88 87 96 
Lettország 100 86 151 166 155 
Litvánia 100 82 113 133 128 
Lengyelország 100 94 131 130 148 
Szlovákia 100 97 112 112 113 
Szlovénia 100 108 92 99 98 
KKEO-8 100 95 120 121 133 
Bulgária 100 104 81 81 80 
Románia 100 93 36 132 131 
KKEO-10 100 95 108 119 129 
EU-15 100 97 97 97 99 
 
 

Ágazati jövedelem 2002 alapszint KAP KAP közvetlen 
kifizetéssel 

Tagjelöltek tárgyalási 
álláspontja 

Csehország 100 101 160 221 246 
Észtország 100 88 155 241 354 
Magyarország 100 94 116 169 194 
Lettország 100 84 159 265 344 
Litvánia 100 79 105 206 218 
Lengyelország 100 97 135 188 229 
Szlovákia 100 99 145 248 264 
Szlovénia 100 106 96 133 134 
KKEO-8 100 96 130 189 223 
Bulgária 100 104 100 161 177 
Románia 100 99 90 179 186 
KKEO-10 100 97 120 186 212 
EU-15 100 102 102 102 103 
Megjegyzés:  
1. "alapszint", amely feltételezi, hogy a belépés elmarad és a közép- és keleteurópai országokban az 
agrárpolitika változatlan marad, 
2. "KAP" a közös agrárpolitika érvényesítése, közvetlen kifizetések nélkül. A termelési kvóták, friss 
referencia-időszakra alapoznak, 
3. "KAP közvetlen kifizetéssekkel," a közös agrárpolitika érvényesítése, teljes körű közvetlen 
kifizetésekkel. A termelési kvóták, friss referencia-időszakra alapoznak, 
4. " Tagjelöltek tárgyalási álláspontja ", a tagjelölt országok álláspontja, a közös agrárpolitika 
érvényesítése, teljes körű közvetlen kifizetésekkel és kvótákkal. A közvetlen kifizetések és kvóták a 
Tagjelölt Országok álláspontjára alapoznak, amelyet 2001. július előtt terjesztettek be.  
A növénytermesztés és az állatállomány teljesítménye nem foglalja magába a közvetlen kifizetéseket 
(bruttó hozzáadott érték a piaci árakon). Az ágazat bevétele magába foglalja a közvetlen kifizetéseket 
(bruttó hozzáadott érték alapáron). 
Forrás: EB, 2002e 
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15. melléklet: A Csatlakozási Szerződés által megállapított referencia értékek – 2002 
 

Referenciaértékek és -területek  Cseh-
ország Ciprus Észt-

ország 
Lengyel-
ország 

Lett-
ország 

bázisterület  ha 2 253 598 79 004 362 827 9 454 671 443 580szántó 
referenciahozam t/ha 4,20 2,30 2,40 3,00 2,50

durumbúza tradicionális terület ha 6 183
bázisterület ha  rizs 
referenciahozam t/ha  

hüvelyes növények bázisterület ha      
komló nemzeti garantált terület ha      
héjas gyümölcsűek országos garantált terület ha      
szárított takarmány 

nemzeti garantált mennyiség
t 27 942  13 538 

cukor “A” kvóta t 441 209 1 580 000 66 400
 “B” kvóta t 13 653 91 926 105

“A” kvóta t 24 911izoglükóz              
“B” kvóta t 1 870
rövid szálú t 2 866 42 462len és kender 
hosszú szálú t 1 923 30 924

1 313
360

burgonya keményítőkvóta t 33 660 0 250 144 985 5 778
körte határérték t 11 0 0- 
őszibarack határérték t 1 287 6 0 
paradicsom határérték t 12 000 7 944 194 639 
bor újratelepítési jog 1000 ha 2 000,0   

Virginia t 350  22 200 
Burley t    12 633

dohánykvóta 

Basmas, Kuba Lulak t     
 
 

összes*** 1000 
ha 2 682 143 145 200 624 483 8 964 017 695 395

feldolgozói 1000 
ha 2 613 239 141 337 537 118 8 500 000

tejkvóta 

közvetlen értékesítés 1000 
ha 68 904 3 863 87 365 464 017

468 943

226 452
tartalék**** 1000 ha 55 788 0 21 885 416 126 33 253
Tejzsír referencia g/kg 42,1 34,6 43,1 39,0 40,7

speciális vágómarha egyed 244 349 12 000 18 800 926 000 70 200
anyatehén prémium egyed 90 300 500 13 416 325 581 19 368
vágási prémium - felnőtt egyed 483 382 21 000 107 813 1 815 430 124 320
vágási prémium - borjú egyed 27 380 0 30 000 839 518 53 280

marhahús 

nemzeti boríték 1 000 € 8 776 017 308 945 1 134 510 27 300 000 1 330 680
anyajuh egyed 66 733 472 401 48 000 335 880juh- és kecskehús 
nemzeti boríték 1 000 € 71 000 441 000 31 000 355 000

18 437
19 000
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A Csatlakozási Szerződés által megállapított referencia értékek – 2002 - folytatás 

Referenciaértékek és -területek  Litvánia Magyar-
ország Málta Szlovákia Szlovénia

bázisterület  ha 1 146 633 3 487 792 4 565 1 003 453 125 171szántó 
referenciahozam t/ha 2,70 4,73 2,02 4,06 5,27

durumbúza tradicionális terület ha 6 805*
bázisterület ha 3 222rizs 
referenciahozam t/ha 3,1

hüvelyes növények bázisterület ha  1 954   
komló nemzeti garantált 

terület ha      
héjas gyümölcsűek országos garantált 

terület ha      
szárított takarmány nemzeti garantált 

mennyiség t 650 49 593 13 310 
cukor “A” kvóta t 103 010 400 454 189 760 48 157
 “B” kvóta t 1 230 17 672 4 816

“A” kvóta t 127 627 37 522izoglükóz              
“B” kvóta t 10 000 5 025
rövid szálú t 3 463 2 061 189len és kender 
hosszú szálú t 2 263  73

 
 

burgonya keményítő kvóta t 1 211 729
körte határérték t  1 031   
őszibarack határérték t  1 616 147 
paradicsom határérték t  130 790 27 000 29 500 
bor újratelepítési jog 1000 ha   1 000,0  

Virginia t  5 768 1 598 
Burley t  6 587 117

dohánykvóta 

Basmas, Kuba 
Lulak t     

 

 
összes*** 1000 ha 1 646 939 1 947 280 48 698 1 013 316 560 424
feldolgozói 1000 ha 1 256 440 1 782 650 48 698 990 810

tejkvóta 

közvetlen 
értékesítés 1000 ha 390 499 164 630 22 506

467 063

93 361
tartalék**** 1000 ha 42 780 57 900 42 780 27 472
Tejzsír referencia g/kg 38,5 39,9 38,5 37,1

speciális vágómarha egyed 150 000 94 620 3 201 78 348 92 276
anyatehén prémium egyed 47 232 117 000 454 28 080 86 384
vágási prémium - felnőtt egyed 367 484 141 559 6 002 204 062 161 137
vágási prémium - borjú egyed 244 200 94 439 17 62 841 35 852

marhahús 

nemzeti boríték 1 000 € 4 942 267 2 936 076 10 637 4 500 535 2 964 780
anyajuh egyed 17 304 1 146 000 8 485 305 756juh- és kecskehús 
nemzeti boríték 1 000 € 18 000 1 212 000 9 000 323 000

84 909
86 000

*  csak 4 305 ha tradicionális terület 
Forrás: Agra Focus, Csatlakozási Szerződés, a Tanács adaptációs határozata (2004. 03.22),  
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16. melléklet: A mezőgazdaság bruttó kibocsátásának és hozzáadott értékének változása 
(folyó áron) 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 
Bruttó kibocsátás milliárd Ft 
Nemzetgazdaság összesen 35 514,9 38 640,6 42 074,3 45 503,1 
mezőgazdaság, vadgazdálkodás és 
halászat összes tevékenysége 1 762,7 1 708,8 1 911,5 1 831,4 

agrárgazdaság összes tevékenysége 4 015,3 4 014,7 4 212,6 4 031,0 
Hozzáadott érték milliárd Ft 
Nemzetgazdaság összesen 14 873,4 16 235,6 17 564,4 18 891,6 
mezőgazdaság, vadgazdálkodás és 
halászat összes tevékenysége 657,3 668,0 816,5 789,0 

agrárgazdaság összes tevékenysége 1 213,5 1 215,1 1 341,0 1 304,0 
Bruttó termelési érték alakulása  
1989=100% 69,3 60,3 67,5 67,0 
előző év=100% 95,6 94,3 112,0 99,3 

Forrás: KSH 2007a 
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17. melléklet: Az állattenyésztés és a növénytermesztés alakulása a visegrádi országban. 
1990-2005 

Növénytermesztés 1
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Megjegyzés: kertészettel együtt  
Forrás: Osztrogonácz et al., 2006 
 
 
18. melléklet: Állatállomány változása 

Megnevezés Szarvas
-marha 

ebből 
tehén Sertés ebből 

anyakoca Juh ebből 
anyajuh Tyúkféle ebből tojó

2000. összesen  805  380  4 834 348 1 129 897  30 716 14 261
2001. összesen  783  368  4 822  343  1 136  849 34 343 16 606
2002. összesen  770  362  5 082  381  1 103  854 32 206 16 849 
2003. összesen  739  350  4 913  327  1 296  956 37 502 16 286 
2004. összesen  723  345  4 059  296  1 397  1 088 32 814 15 445 
2005. összesen  708  334  3 853  277  1 405  1082 31 902 15 483 
2006. összesen  702  322  3 987  290  1 298  1 030 30 303 14 815 
2007 augusztus 1.  716 322 4 120 278 1 285 992 35 081 12 510
Forrás: KSH, 2007a, b 
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19. melléklet: A gazdaságok megoszlása EUME méretkategóriái szerint 
gazdasági szervezetek egyéni gazdaságok gazdasági szervezetek egyéni gazdaságok 
2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 2005 2000 2003 Méretkategóri

a, EUME 
a gazdasági egységek száma (darab) 

2005 
az SFH-érték aránya % 

< 1 433 480 422 762 226 606 302 562 218 0,0 0,0 0,0 24,4 20,2 20,1
1 ≤ 2 226 333 294 90 373 68 166 58 103 0,0 0,1 0,1 12,3 10,1 9,4
2 ≤ 6 582 735 705 72 217 59 070 42 203 0,3 0,3 0,3 23,4 20,8 20,4
6 ≤ 40 1 459 1 936 2 168 25 900 26 180 24 538 3,3 4,5 5,2 30,2 35,2 36,8
40 ≤ 100 774 1 129 1 150 1 144 1 690 1 591 6,2 8,8 9,3 6,5 10,0 10,1
100 ≤ 1 608 1 587 1 653 194 188 144 90,2 86,3 85,1 3,2 3,7 3,2
nem 
besorolható 3 300 1 613 1 505 6 480 4 012 8 098  

összesen  8 382 7 813 7 897 958 534 765 608 706 895 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SFH értéke 
millió Ft 248160 247417 246488 316 922 293366 267623

Forrás: Lacka, 2007 
 
 

 171



20. melléklet: Közvetlen területalapú támogatás állapota megyék szerinti bontásban. 2004, Ft 

Beérkezett Kifizetett 
TOPUP SAPS Megye Darab Terület 

(ha) Darab Terület 
(ha) (Ft) Darab Terület 

(ha) (Ft) Összesen (Ft) 

TOP-up az 
összes %-

ában 

SAPS az 
összes %-

ában 

Bács-Kiskun  26 709 493 967 18 332 273 704 2 171 250 887 26 668 446 353 7 265 204 297 9 436 455 184 7,75% 9,29%
Baranya  5 106 231 771 4 310 192 082 1 333 332 998 5 100 224 195 3 653 337 106 4 986 670 104 4,76% 4,67%
Békés  18 614 448 746 17 107 338 411 2 429 191 151 18 592 416 882 6 714 483 643 9 143 674 794 8,67% 8,58%
B-A-Z 10 853 296 254 6 311 192 094 1 393 954 440 10 838 281 270 4 585 265 305 5 979 219 745 4,98% 5,86%
Csongrád  13 509 300 413 11 436 181 599 1 632 132 632 13 493 258 280 4 186 345 009 5 818 477 641 5,83% 5,35%
Fejér  6 967 283 198 6 061 226 310 1 577 592 968 6 963 272 931 4 446 553 126 6 024 146 094 5,63% 5,68%
BP + Pest 11 451 346 287 8 443 213 947 1 492 016 178 11 430 327 882 5 329 692 939 6 821 709 117 5,33% 6,81%
GY-M-S 7 706 240 498 6 539 181 740 1 257 303 822 7 696 232 647 3 770 505 900 5 027 809 722 4,49% 4,82%
Hajdú-Bihar  22 512 432 537 19 986 250 082 1 858 907 196 22 479 407 288 6 640 422 178 8 499 329 374 6,64% 8,49%
Heves  9 577 204 026 3 715 111 547 786 101 268 9 570 164 032 2 666 465 966 3 452 567 234 2,81% 3,41%
J-N-SZ 12 353 396 550 10 531 295 045 2 105 804 937 12 338 387 062 6 315 112 824 8 420 917 761 7,52% 8,07%
Kom-E 2 624 107 964 2 295 84 032 588 546 047 2 619 105 701 1 723 170 196 2 311 716 243 2,10% 2,20%
Nógrád  2 910 79 590 1 983 40 719 278 906 339 2 895 72 584 1 170 250 267 1 449 156 606 1,00% 1,50%
Somogy  7 587 259 031 5 633 208 550 1 446 203 733 7 581 247 656 4 031 881 172 5 478 084 905 5,16% 5,15%
SZ-SZ-B 30 454 327 994 23 046 202 944 3 997 177 474 30 376 306 054 4 964 843 977 8 962 021 451 14,27% 6,35%
Tolna  7 296 221 481 6 292 187 995 1 305 838 706 7 289 216 340 3 520 966 987 4 826 805 693 4,66% 4,50%
Vas  3 730 151 049 3 200 119 694 829 364 853 3 728 146 453 2 384 829 956 3 214 194 809 2,96% 3,05%
Veszprém  4 827 172 097 3 064 112 727 773 568 098 4 816 162 746 2 648 168 005 3 421 736 103 2,76% 3,38%
Zala  4 021 141 250 3 428 107 770 746 393 131 4 018 136 860 2 216 539 141 2 962 932 272 2,67% 2,83%
Mindösszesen:  208 806 5 134 703 161 712 3 520 992 28 003 586 858 208 489 4 813 216 78 234 037 994106 237 624 852  

Forrás: MVH, 2007b alapján saját szerkesztés 
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21. melléklet: Közvetlen területalapú támogatás állapota megyei és területnagyság szerinti bontásban (2005, darab) 
 
   < 0,3 ha   0,3-1 ha 1-5 ha 5-20 ha 20-50 ha 
megye  benyúj.   jováh.  elut. elbírált benyúj.  jováh. elut. elbírált benyúj. jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált benyúj. jováh. elut.  elbírált  
Bács-Kiskun  27 0 27 27 2 237 2 087 150 2 237 12 013 11 801 212 12 013 9 019 8 966 53 9 019 2 053 2 043 10 2 053 
Baranya  0 0 0 0 253 243 10 253 1 877 1 870 7 1 877 1 816 1 809 7 1 816 576 576 0 576 
Békés  18 9 9 18 376 292 84 376 8 147 8 037 110 8 147 7 088 7 058 30 7 088 1 726 1 722 4 1 726 
Borsod-Abaúj-Zemplén 42 9 33 42 2 405 2 274 131 2 405 4 033 3 954 79 4 033 2 569 2 540 29 2 569 902 896 6 902 
Csongrád  8 2 6 8 334 266 68 334 6 536 6 435 101 6 536 4 971 4 947 24 4 971 1 012 1 004 8 1 012 
Fejér  15 1 14 15 238 220 18 238 2 865 2 823 42 2 865 2 385 2 376 9 2 385 704 700 4 704 
Főváros és Pest 11 0 11 11 584 525 59 584 4 416 4 302 114 4 416 4 022 3 971 51 4 022 1 326 1 311 15 1 326 
Győr-Moson-Sopron 4 0 4 4 331 295 36 331 3 047 2 991 56 3 047 2 855 2 848 7 2 855 812 809 3 812 
Hajdú-Bihar  23 0 23 23 601 533 68 601 11 151 10 990 161 11 151 7 749 7 722 27 7 749 1 770 1 765 5 1 770 
Heves  100 1 99 100 2 737 2 542 195 2 737 3 491 3 435 56 3 491 2 079 2 067 12 2 079 596 588 8 596 
Jász-Nagykun-Szolnok 122 7 115 122 561 535 26 561 5 251 5 205 46 5 251 3 980 3 975 5 3 980 1 279 1 278 1 1 279 
Komárom-Esztergom 0 0 0 0 90 79 11 90 953 946 7 953 968 964 4 968 311 310 1 311 
Nógrád  16 5 11 16 217 192 25 217 1 363 1 329 34 1 363 762 754 8 762 275 274 1 275 
Somogy  9 8 1 9 988 965 23 988 2 920 2 896 24 2 920 2 278 2 273 5 2 278 671 671 0 671 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15 0 15 15 3 124 2 963 161 3 124 16 317 16 081 236 16 317 8 291 8 247 44 8 291 1 743 1 736 7 1 743 
Tolna  5 0 5 5 284 246 38 284 2 678 2 603 75 2 678 2 845 2 832 13 2 845 779 777 2 779 
Vas  0 0 0 0 84 63 21 84 1 560 1 541 19 1 560 1 296 1 292 4 1 296 369 369 0 369 
Veszprém  3 1 2 3 731 698 33 731 1 830 1 805 25 1 830 1 340 1 335 5 1 340 427 426 1 427 
Zala  3 1 2 3 134 125 9 134 1 759 1 750 9 1 759 1 257 1 255 2 1 257 390 389 1 390 
Összesen:  421 44 377 421 16 309 15 143 1 166 16 309 92 207 90 794 1 413 92 207 67 570 67 231 339 67 570 17 721 17 644 77 17 721 
 50-100 ha  100-500 ha 500-1000 ha  1000 ha <   
megye  benyúj.  jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált benyúj. jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált   
Bács-Kiskun  673 672 1 673 601 601 0 601 38 35 3 38 48 48 0 48   
Baranya  252 252 0 252 266 266 0 266 19 19 0 19 47 47 0 47   
Békés  639 639 0 639 536 533 3 536 44 44 0 44 40 40 0 40   
Borsod-Abaúj-Zemplén 396 396 0 396 430 428 2 430 31 31 0 31 45 45 0 45   
Csongrád  336 336 0 336 255 255 0 255 21 21 0 21 36 36 0 36   
Fejér  332 332 0 332 347 347 0 347 31 31 0 31 50 50 0 50   
Főváros és Pest 499 498 1 499 509 508 1 509 44 44 0 44 40 40 0 40   
Győr-Moson-Sopron 294 292 2 294 295 295 0 295 28 28 0 28 40 40 0 40   
Hajdú-Bihar  660 654 6 660 483 482 1 483 30 30 0 30 45 45 0 45   
Heves  249 248 1 249 284 283 1 284 18 18 0 18 23 23 0 23   
Jász-Nagykun-Szolnok 532 532 0 532 534 533 1 534 36 36 0 36 58 58 0 58   
Komárom-Esztergom 135 135 0 135 137 137 0 137 17 17 0 17 13 13 0 13   
Nógrád  124 124 0 124 136 136 0 136 9 9 0 9 8 8 0 8   
Somogy  318 318 0 318 318 317 1 318 30 30 0 30 55 55 0 55   
Szabolcs-Szatmár-Bereg 584 584 0 584 342 342 0 342 20 20 0 20 18 18 0 18   
Tolna  338 337 1 338 311 310 1 311 24 24 0 24 32 32 0 32   
Vas  154 154 0 154 218 218 0 218 21 21 0 21 28 28 0 28   
Veszprém  219 219 0 219 229 229 0 229 22 22 0 22 26 26 0 26   
Zala  202 202 0 202 238 238 0 238 17 17 0 17 21 21 0 21   
Összesen:  6 936 6 924 12 6 936 6 469 6 458 11 6 469 500 497 3 500 673 673 0 673   

Forrás: MVH, 2007b  
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Közvetlen területalapú támogatás állapota megyei és területnagyság szerinti bontásban (2006, darab) 
   < 0,3 ha   0,3-1 ha 1-5 ha 5-20 ha 20-50 ha 
megye  benyúj.   jováh.  elut. elbírált benyúj.  jováh. elut. elbírált benyúj. jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált benyúj. jováh. elut.  elbírált  

1Bács-Kiskun      1 571 1 512 59 1 571 11 914 11 882 32 11 914 8 759 8 742 17 8 759 2 112 2 111 2 112
Baranya      160 158 2 160 1 819 1 815 4 1 819 1 646 1 643 3 1 646 597 597 0 597 
Békés      32 23 9 32 7 628 7 602 26 7 628 6 544 6 538 6 6 544 1 781 1 780 1 1 781 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 1 1 2 2 086 2 075 11 2 086 4 043 4 029 14 4 043 2 637 2 630 7 2 637 932 929 3 932 
Csongrád  4 906 1 105 1 102 3 1 105 1 1 0 1 127 114 13 127 6 712 6 668 44 6 712 4 906 4 896 10
Fejér      109 104 5 109 2 514 2 502 12 2 514 2 254 2 254 0 2 254 726 726 0 726 
Főváros és Pest 3 1 2 3 336 4 143 15 4 158 1 442 1 436 7 1 442 330 6 336 4 571 4 547 24 4 571 4 158

0 Győr-Moson-Sopron     219 216 3 219 2 877 2 868 9 2 877 2 631 2 629 2 2 631 828 828 828 
Hajdú-Bihar  1 0 1 7 388 1 886 1 881 5 1 886 1 111 96 15 111 10 369 10 335 34 10 369 7 388 7 380 8
Heves  2 1 1 2 2 416 2 386 30 2 416 3 326 3 310 16 3 326 1 983 1 983 0 1 983 639 639 0 639 
Jász-Nagykun-Szolnok     207 3 793 5 3 798 1 296 1 295 1 1 296 199 8 207 4 681 4 667 14 4 681 3 798

0 Komárom-Esztergom     33 33 0 33 1008 1004 4 1008 908 907 1 908 322 322 322 
Nógrád      103 101 2 103 1 303 1 288 15 1 303 830 826 4 830 282 278 4 282 
Somogy      839 835 4 839 2 971 2 961 10 2 971 2 136 2 133 3 2 136 702 702 0 702 
Szabolcs-Szatmár-Bereg     2 179 2 136 43 2 179 16 061 16 006 55 16 061 8 081 8 081 1 8 081 1 809 1 809 0 1 809 
Tolna  2 487 786 786 0 786     176 169 7 176 2 273 2 269 6 2 273 2 487 2 483 4
Vas      51 49 2 51 1 584 1 582 2 1 584 1 254 1 253 1 1 254 402 401 1 402 
Veszprém  2 2 428 0 2 2 579 573 6 579 1 845 1 837 8 1 845 1 371 1 368 3 1 371 428 426 
Zala      61 60 1 61 1 786 1 782 4 1 786 1 272 1 271 1 1 272 437 436 1 437 
Összesen:  11 4 7 11 11395 11169 226 11395 89285 88954 333 89285 65043 64953 91 65043 18512 18484 29 18512 
 50-100 ha  100-500 ha 500-1000 ha  1000 ha <   
megye  benyúj.  jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált benyúj. jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált   
Bács-Kiskun  739 738 1 739 648 647 1 648 35 35 0 35 48 48 0 48   
Baranya  274 274 0 274 271 271 0 271 19 19 0 19 44 44 0 44   
Békés  686 686 0 686 567 567 0 567 48 48 0 48 43 43 0 43   
Borsod-Abaúj-Zemplén 400 400 0 400 475 475 0 475 33 33 0 33 43 43 0 43   
Csongrád  369 369 0 369 277 277 0 277 25 25 0 25 32 32 0 32   
Fejér  345 345 0 345 379 378 1 379 33 33 0 33 48 48 0 48   
Főváros és Pest 531 528 3 531 562 561 1 562 55 54 1 55 45 44 1 45   
Győr-Moson-Sopron 320 320 0 320 317 317 0 317 36 36 0 36 36 36 0 36   
Hajdú-Bihar  691 689 2 691 550 550 0 550 40 40 0 40 41 41 0 41   
Heves  266 265 1 266 290 290 0 290 20 19 1 20 20 20 0 20   
Jász-Nagykun-Szolnok 587 587 0 587 548 547 1 548 36 36 0 36 57 57 0 57   
Komárom-Esztergom 154 153 1 154 148 148 0 148 16 16 0 16 13 13 0 13   
Nógrád  140 139 1 140 144 144 0 144 10 10 0 10 8 8 0 8   
Somogy  331 331 0 331 329 329 0 329 33 33 0 33 53 53 0 53   
Szabolcs-Szatmár-Bereg 619 619 0 619 379 379 0 379 19 19 0 19 18 18 0 18   
Tolna  322 321 1 322 331 331 0 331 20 20 0 20 33 33 0 33   
Vas  172 172 0 172 217 217 0 217 27 27 0 27 29 29 0 29   
Veszprém  229 229 0 229 243 243 0 243 30 30 0 30 21 21 0 21   
Zala  205 205 0 205 242 242 0 242 23 23 0 23 19 19 0 19   
Összesen:  7380 7370 10 7380 6917 6913 4 6917 558 556 2 558 651 650 1 651   

Forrás: MVH, 2007b  
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Közvetlen területalapú támogatás állapota megyei és területnagyság szerinti bontásban (2007, darab) 
   < 0,3 ha   0,3-1 ha 1-5 ha 5-20 ha 20-50 ha 
megye  benyúj.   jováh.  elut. elbírált benyúj.  jováh. elut. elbírált benyúj. jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált benyúj. jováh. elut.  elbírált  
Bács-Kiskun      1 571 1 512 59 1 571 11 914 11 882 32 11 914 8 759 8 742 17 8 759 2 112 2 111 1 2 112 
Baranya      160 158 2 160 1 819 1 815 4 1 819 1 646 1 643 3 1 646 597 597 0 597 
Békés      32 23 9 32 7 628 7 602 26 7 628 6 544 6 538 6 6 544 1 781 1 780 1 1 781 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 1 1 2 2 086 2 075 11 2 086 4 043 4 029 14 4 043 2 637 2 630 7 2 637 932 929 3 932 
Csongrád  1 1 0 1 127 114 13 127 6 712 6 668 44 6 712 4 906 4 896 10 4 906 1 105 1 102 3 1 105 
Fejér      109 104 5 109 2 514 2 502 12 2 514 2 254 2 254 0 2 254 726 726 0 726 
Főváros és Pest 3 1 2 3 336 330 6 336 4 571 4 547 24 4 571 4 158 4 143 15 4 158 1 442 1 436 7 1 442 
Győr-Moson-Sopron     219 216 3 219 2 877 2 868 9 2 877 2 631 2 629 2 2 631 828 828 0 828 
Hajdú-Bihar  1 0 1 1 111 96 15 111 10 369 10 335 34 10 369 7 388 7 380 8 7 388 1 886 1 881 5 1 886 
Heves  2 1 1 2 2 416 2 386 30 2 416 3 326 3 310 16 3 326 1 983 1 983 0 1 983 639 639 0 639 
Jász-Nagykun-Szolnok     207 199 8 207 4 681 4 667 14 4 681 3 798 3 793 5 3 798 1 296 1 295 1 1 296 
Komárom-Esztergom     33 33 0 33 1008 1004 4 1008 908 907 1 908 322 322 0 322 
Nógrád      103 101 2 103 1 303 1 288 15 1 303 830 826 4 830 282 278 4 282 
Somogy      839 835 4 839 2 971 2 961 10 2 971 2 136 2 133 3 2 136 702 702 0 702 
Szabolcs-Szatmár-Bereg     2 179 2 136 43 2 179 16 061 16 006 55 16 061 8 081 8 081 1 8 081 1 809 1 809 0 1 809 
Tolna      176 169 7 176 2 273 2 269 6 2 273 2 487 2 483 4 2 487 786 786 0 786 
Vas      51 49 2 51 1 584 1 582 2 1 584 1 254 1 253 1 1 254 402 401 1 402 
Veszprém  2 0 2 2 579 573 6 579 1 845 1 837 8 1 845 1 371 1 368 3 1 371 428 426 2 428 
Zala      61 60 1 61 1 786 1 782 4 1 786 1 272 1 271 1 1 272 437 436 1 437 
Összesen:  11 4 7 11 11395 11169 226 11395 89285 88954 333 89285 65043 64953 91 65043 18512 18484 29 18512 
 50-100 ha  100-500 ha 500-1000 ha  1000 ha <  
megye  benyúj.  jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált benyúj. jováh.  elut. elbírált benyúj. jováh. elut. elbírált  
Bács-Kiskun  739 738 1 739 648 647 1 648 35 35 0 35 48 48 0 48  
Baranya  274 274 0 274 271 271 0 271 19 19 0 19 44 44 0 44  
Békés  686 686 0 686 567 567 0 567 48 48 0 48 43 43 0 43  
Borsod-Abaúj-Zemplén 400 400 0 400 475 475 0 475 33 33 0 33 43 43 0 43  
Csongrád  369 369 0 369 277 277 0 277 25 25 0 25 32 32 0 32  
Fejér  345 345 0 345 379 378 1 379 33 33 0 33 48 48 0 48  
Főváros és Pest 531 528 3 531 562 561 1 562 55 54 1 55 45 44 1 45  
Győr-Moson-Sopron 320 320 0 320 317 317 0 317 36 36 0 36 36 36 0 36  
Hajdú-Bihar  691 689 2 691 550 550 0 550 40 40 0 40 41 41 0 41  
Heves  266 265 1 266 290 290 0 290 20 19 1 20 20 20 0 20  
Jász-Nagykun-Szolnok 587 587 0 587 548 547 1 548 36 36 0 36 57 57 0 57  
Komárom-Esztergom 154 153 1 154 148 148 0 148 16 16 0 16 13 13 0 13  
Nógrád  140 139 1 140 144 144 0 144 10 10 0 10 8 8 0 8  
Somogy  331 331 0 331 329 329 0 329 33 33 0 33 53 53 0 53  
Szabolcs-Szatmár-Bereg 619 619 0 619 379 379 0 379 19 19 0 19 18 18 0 18  
Tolna  322 321 1 322 331 331 0 331 20 20 0 20 33 33 0 33  
Vas  172 172 0 172 217 217 0 217 27 27 0 27 29 29 0 29  
Veszprém  229 229 0 229 243 243 0 243 30 30 0 30 21 21 0 21  
Zala  205 205 0 205 242 242 0 242 23 23 0 23 19 19 0 19  
Összesen:  7380 7370 10 7380 6917 6913 4 6917 558 556 2 558 651 650 1 651  

Forrás: MVH, 2007b  
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22. melléklet: Egyes főbb adatok közvetlen támogatásokkal kapcsolatos korrelációs együtthatói  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 korreláció 
termelési 2004-től közvetlen támogatások 23 547 31 770 30 381 41 238 121 594 167 047 188 461   
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz 
felhalmozása  49784 48548 57254 50087 37874 40022 34663 -0,90 
nem mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz 
felhalmozása  101469 147408 157435 180362 114173 139552 106273 -0,42 
bruttó állóeszköz felhalmozás 151253 195956 214689 230449 152047 179574 140936 -0,56 
értékcsökkenés  49784 48548 57254 50087 37874 40022 34663  
nettó állóeszköz felhalmozás 4950 32018 45845 55582 -42865 -22486 -73708 -0,87 
állatok buttó állóeszköz felhalmozása 34016 33557 32191 28778 27982 30475 31756  
korrigált nettó állóeszköz felhalmozás -29066 -1539 13654 26804 -70847 -52961 -105464 -0,86 

Forrás: KSH a,b, Eurostat adatok alapján saját számítás 
 
 
23. melléklet: Az ágazat egyes főbb adatainak korrelációs összefüggése az egyéb termelési támogatásokkal  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 teljes 2004-től 
Mezőgazdasági kibocsátás 1 283 610 1483579 1 482 497 1 416 725 1 646 487 1 416 963 1 585 934   
 - folyó termelő felhasználás 790 540 947 804 972 136 927 034 1 020 853 946 219 988 030   
Bruttó hozzáadott érték 493 070 535 774 510 361 489 691 625 633 570 744 597 905 0,82 -0,67 
 - értékcsökkenés 146 302 163 938 168 844 174 867 194 912 202 061 214 643 0,95 0,94 
 - egyéb termelési adók 3 510 6 091 6 230 5 102 3 130 3 056 3 013   
+egyéb termelési támogatások 23 547 31 770 30 381 41 238 121 594 167 047 188 461   
Termelési tényezők jövedelme 366 805 397 515 365 668 350 960 549 186 532 674 568 709   
 - munkavállalói jövedelem 135 948 153 836 164 538 166 906 177 945 146 368 182 017   
 - kifizetett földbérleti díjak 37 570 33 187 34 845 32 808 36 072 41 643 43 750 0,85 1,00 
 - kamatkiadások 27 257 26 629 21 259 23 797 37 974 25 090 24 370   
+kamatbevételek 6 176 6 646 5 596 6 020 9 309 6 397 7 119   
Vállalkozói jövedelem 172 206 190 510 150 622 133 470 306 503 295 969 325 690 0,93 0,47 
Forrás KSH a alapján saját szerkesztés 
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24. melléklet: Agrárberuházások, a közvetlen támogatások és a nettó állóeszköz felhalmozás korrelációs összefüggései 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
agrárberu-
házások 

támogatása

termelési 
2004-től 
közvetlen 

támogatások

nettó 
állóeszköz 

felhalmozás 

agrárberuházások támogatása 30 004 57 097 66 315 57 191 23 257 15 309 7 825  - -0,85 0,94 
nettó vállalkozói jövedelem 172 206 190 510 150 622 133 470 306 503 295 969 325 690 -0,88 0,93 -0,95 
nettó állóeszköz felhalmozás 4 950 32 018 45 845 55 582 -42 865 -22 486 -73 708 0,94 -0,87  - 
termelési 2004-től közvetlen 
támogatások 23 547 31 770 30 381 41 238 121 594 167 047 188 461 -0,85  - -0,87 

reál kamatláb (%) 1,63 1,67 3,68 3,95 4,66 3,40 2,92 -0,05 0,33 -0,12 
piaci jövedelem* 148 659 158 740 120 241 92 232 184 909 128 922 137 229 -0,37 0,17 -0,51 

Megjegyzés: piaci jövedelem a támogatásokkal csökkentett nettó vállalkozói jövedelemmel egyenlő  
Forrás: KSH a, b, www.mnb.hu 
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25. melléklet Többváltozós regresszió számítás 
 

  
nettó 

állóeszköz 
felhalmozás 

piaci 
jövedelem 

beruházási 
támogatás 

nettó 
vállalkozói 
jövedelem 

reál 
kamatláb 

termelési, 
20004-től 
közvetlen 
támogatás 

Pearson Correlation nettó állóeszköz felhalmozás 1,000 -,513 ,937 -,948 -,120 -,873
  piaci jövedelem -,513 1,000 -,371 ,509 -,119 ,167
  beruházási támogatás ,937 -,371 1,000 -,879 -,044 -,852
  nettó vállalkozói jövedelem -,948 ,509 -,879 1,000 ,245 ,934
  reál kamatláb -,120 -,119 -,044 ,245 1,000 ,330
  termelési, 2004-től közvetlen támogatás -,873 ,167 -,852 ,934 ,330 1,000
Sig. (1-tailed) nettó állóeszköz felhalmozás . ,120 ,001 ,001 ,399 ,005
  piaci jövedelem ,120 . ,206 ,122 ,400 ,360
  beruházási támogatás ,001 ,206 . ,005 ,463 ,007
  nettó vállalkozói jövedelem ,001 ,122 ,005 . ,298 ,001
  reál kamatláb ,399 ,400 ,463 ,298 . ,235
  termelési, 2004-től közvetlen támogatás ,005 ,360 ,007 ,001 ,235 .
N nettó állóeszköz felhalmozás 7 7 7 7 7 7
  piaci jövedelem 7 7 7 7 7 7
  beruházási támogatás 7 7 7 7 7 7
  nettó vállalkozói jövedelem 7 7 7 7 7 7
  reál kamatláb 7 7 7 7 7 7
  termelési, 2004-től közvetlen támogatás 7 7 7 7 7 7

 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,976(a) ,952 ,857 18294,299

a  Predictors: (Constant), termelési, 20004-től közvetlen támogatás, piaci jövedelem, netto kamatlab, beruházási támogatás 
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ANOVA(b) 
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13347249533,460 4 3336812383,365 9,970 ,093(a)
  Residual 669362739,397 2 334681369,699   
  Total 14016612272,857 6    

a  Predictors: (Constant), termelési, 20004-től közvetlen támogatás, piaci jövedelem, reál kamatláb, beruházási támogatás 
b  Dependent Variable: netto állóeszköz felhalmozás 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval for B 

    B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound B Std. Error 

1 (Constant) 47388,253 68641,689  ,690 ,561 -247953,099 342729,606
  piaci jövedelem -,432 ,286 -,264 -1,509 ,270 -1,664 ,800
  beruházási támogatás ,985 ,768 ,473 1,282 ,328 -2,321 4,291
  reél kamatláb 484,258 7905,860 ,011 ,061 ,957 -33531,910 34500,426
  termelési, 20004-től 

közvetlen támogatás -,293 ,252 -,430 -1,162 ,365 -1,376 ,791

a  Dependent Variable: nettó állóeszköz felhalmozás 
Forrás: saját számítás, SPSS 15.0 felhasználásával 
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26. melléklet Az SPS becsült értékei 2009-2013 között 
SPS boríték lebontása -  modell javaslat (euró) 2009 2010 2011 2012 2013 
SPS keret eredeti (a) 807 366 000 933 966 000 1 060 666 000 1 187 266 000 1 313 966 000 
termeléshez kötött komponensek (b ) 39 647 115 32 438 587 37 072 670 41 706 754 46 340 838 
0,5 % klasszikus tartalék (c=(a-b)*0,005) 3 838 594 4 507 637 5 117 967 5 727 796 6 338 126 
SPS felosztható (EU) (d=a-b-c) 763 880 290 897 019 776 1 018 475 363 1 139 831 450 1 261 287 036 
üzemsoros eltérítésre alkalmas komponens (e) topup nélkül 271 130 069 329 439 424 374 045 195 418 614 423 463 220 194 
területpihentetés miatti eltérítés-csökkentés (GOFR 8,5%-a) (f ) 14 815 780 17 398 076 19 753 758 22 107 510 24 463 193 
az 5000 euró/ha szabály miatti dohány korrekció 1 623 682 4 766 700 5 412 106 6 056 984 6 702 390 
üzemsoros eltérítésre alkalmas komponens ugarral és dohánnyal korrigálva (g ) 254 690 607 307 274 648 348 879 330 390 449 929 432 054 611 
zöldség-gyümölcs kompenzáció (h)  4 756 000 4 756 000 4 756 000 4 756 000 4 756 000 
cukor kompenzáció (i)  41 010 000 41 010 000 41 010 000 41 010 000 41 010 000 
a SAPS területre eső SPS támogatás (j=d-g-h-i) (5 000 000 ha) 463 423 683 543 979 128 623 830 033 703 615 521 783 466 425 
ebből szőlő kompenzáció (50 000 ha) (k) 4 634 237 5 439 791 6 238 300 7 036 155 7 834 664 
SPS regionális komponens (4 950 000 ha) (l=j-k) 458 789 447 538 539 337 617 591 732 696 579 366 775 631 761 
Top - up (m) 300 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 
ebből termeléshez kötött rész (n) 19 823 558 13 902 251 9 268 168 4 634 084 0 
ebből az üzemsoros eltérítésre jutó rész (o) 111 901 391 114 334 655 75 074 246 37 085 431 0 
ebből a regionális komponensre és a szőlőre jutó rész (p) 168 275 051 171 763 094 115 657 587 58 280 485 0 
termeléshez kötött összes (q=b+n) ) 59 470 673 46 340 838 46 340 838 46 340 838 46 340 838 
üzemsoros eltérítésre alkalmas komponens összes (r=g+o) top-up-pal 366 591 998 443 774 079 449 119 440 455 699 854 463 220 194 
SAPS területre jutó összes (s=j+p) 631 698 735 715 742 222 739 487 620 761 896 006 783 466 425 
ebből szőlő kompenzáció összes (50 000 ha) (t) 6 316 987 7 157 422 7 394 876 7 618 960 7 834 664 
SPS regionális komponens (4 950 000 ha) összes (u) 

i+k}/d)
625 381 747 708 584 800

0
732 092 743

0
754 277 046

0
775 631 761 

0nemzeti tartalék ({c+g+h+   0 
      
"g" sorra jutó top-up 93 415 564 98 002 951 65 335 301 32 667 650 0 
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SPS boríték lebontása -  modell javaslat (euró) 2009 2010 2011 2012 2013 
A "nemzeti tartalék 2" bázisalapú ágazati felosztása (előzetes számok)  
Üzemsoros eltérítés (g) az SPS modellben (euro/ha,db,t) 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 
tej  33 39 44 49 54 
tej "top-up-pal" 45 51 52 53 54 
hímivarú húsmarha  149 174 198 221 245 
hímivarú húsmarha "top-up-pal" 204 230 235 240 245 
anyatehén  34 40 46 51 57 
anyatehén "top-up-pal" 47 53 54 55 57 
marha extenzív  56 66 74 83 92 
marha extenzív "top-up-pal" 77 87 88 90 92 
anyajuh  3 4 4 5 5

5 5 5 5 5
2 3 3 4 4

up-pal" 3 4 4 4 4

  
anyajuh "top-up-pal"   
anyajuh kiegészítő   
anyajuh kiegészítő "top-    
Burley * 1 179 3 444 3 910 4 376 4 842 
Burley "top-up-pal" 1 611 4 542 4 642 4 742 4 842 
Virginia * 1 179 3 444 3 910 4 376 4 842 
Virginia "top-up-pal" 1 611 4 542 4 642 4 742 4 842 
rizs  31 37 42 47 51 
rizs "top-up-pal" 43 48 49 50 51 
GOFR növények átlag 8,5% területpihentetéssel 49 58 65 73 81 
GOFR növények "top-up-pal" 67 76 78 79 81 
regionális komponens 93 109 125 141 157 
regionális komponens „top-up-pal” 126 143 148 152 157 
      
Megjegyzés      
* a dohány 2010-től teljesen leválasztott      
**a 2007. évi kifizetési borítékból szorozva a 2009 évi decoupling aránnyal  
*** az ágazati eltérítések aránya a teljes kiegészítő komponensből  
Forrás: (Szentirmay Zoltán) FVM alapján gazdakorok.hu 2007. november 16.-ai állapot  
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