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Hatályba lépnek a KAP-pal kapcsolatos  

rendeletek és alapvető határozatok 

 

Az 1962-ben elindított 

Közös Agrárpolitika 

(KAP) a mezőgazdaság 

és a társadalom 

összehangolásában 

érdekelt, valamint 

partnerséget kíván 

elérni az európai 

gazdálkodókkal. 

 



 

A KAP célja a gazdálkodók finanszírozása, a mezőgazdasági termelékenység 

javítása, az élelmiszerek megfizethetőségének stabilitása, az Európai Unió gazdái 

számára a megélhetés fenntartása, továbbá az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a természeti erőforrások védelme a gazdálkodás érdekében, a 

vidéki területek és tájak védelme, a vidéki gazdaság patronálása, illetve a 

mezőgazdaságban, az agrár-élelmiszeriparban és a területhez tartozó egyéb 

ágazatokban munkahelyek teremtése és megtartása. A KAP minden Uniós 

tagállammal együttműködik, politikájában minden tagállammal osztozik. Az Unió 

költségvetésének egy részéből történik meg a segítségnyújtás és a finanszírozás. 

A közös agrárpolitika ügyét 1960-ban vetette fel az Európai Bizottság, ugyanis a 

Római Szerződés megteremtette a közös piac lehetőségét. 1962-ben a KAP három 

fő elve vált meghatározóvá. Az első elv a közös piac volt, a második elvben a 

közösségi prioritásra esküdtek fel, végül a harmadik aspektus a pénzügyi 

szolidaritás lett. 



 



 

A KAP elsődleges céljait a Római Szerződés 39. cikkelyében fogalmazták meg. 

Többek között a termelékenység növelését tűzték ki célul, amit a technikai fejlődés 

elősegítésével és a munkaerő kedvező felhasználásával igyekeztek elérni. 

Fontosnak tartották a mezőgazdaságban dolgozó állampolgárok életminőségének 

javítását is, illetve a piacok stabilitásának ügye, az élelmiszerellátás biztosítása 

és a fogyasztók számára megfizethető árak garantálása is kellő hangsúlyt kapott. 

A KAP három eszköz alapján működik. Az Európai Unióba behozott árukra 

vámokat vetett ki, előnyt teremtve ezzel az Unión belül megtermelt mezőgazdasági 

cikkek számára. Egy belső intervenciós árat határoztak meg. Abban az esetben 

alkalmazzák, ha a belső piaci árak az intervenciós árak alá esnek, ugyanis ez 

esetben az Unió felvásárolja a termékeket az általa kiszabott áron. A KAP által 

egy termelési támogatási rendszert hoztak létre. A különböző termékek szerint 

határozták meg a támogatások mértékét, illetve az átalányt is a megművelt föld 

területe szerint biztosítják. A finanszírozás mértékét megnövelhetik, ha a termelés 

környezetbarát, zöld és klímavédelmi szempontok szerint működik. 



 



 

 

 

 

A KAP külkereskedelmi szempontokat is figyelembe vehet, ugyanis számos nem 

tagország részesült vámmentességben az Európai Unión belül, leginkább abban 

az esetben, ha az adott Unión kívüli ország valamely tagállammal szoros 

kereskedelmi kapcsolatban állt a múltban is. Kereskedelmi szempontból számos 

jogharmonizációs probléma merül fel napjainkban is, leginkább a termelés és 

kereskedelem nemzeti szintű szabályozásaiban felmerülő különbségek miatt. A 

KAP az Európai Unió költségvetésének majdnem a feléből részesül. 

A KAP rendeletei és alapvető határozatai 1962. április 4-én léptek hatályba. 



 



 

 

 

Forrás 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-

agricultural-policy/cap-glance_en 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_agr%C3%A1rpolitika#Tö

rténete 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Agricultural_Policy 

 

http://aei.pitt.edu/75450/3/Common-Agricultural-Policy.pdf 
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