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Abstract  

 

In the centre of my TDK essay, it is the agricultural policy of the Eurasian Economic Union 

compared with the European Union. I have started the comparison with two treaty, the Treaty 

on the Functioning of the European Union, and the Treaty on the Eurasian Economic Union. In 

this paper, I highlight on why the Eurasian Economic Union is not working and which value is 

worthy to adopt from the experience of the EU CAP. CAP experience shows that due to its 

implementation the EU countries have become major exporters of agricultural products, fully 

providing their population with food. 
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Bevezetés 

 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió, mint vámunió 2011-től létezik, feltörekvő gazdasági unióként 

pedig 2015-től kezdődően működik. Már megalakulásakor felvetették a kérdést a gazdasági 

elemzők, hogy vajon ellenpólusa lehet-e az Európai Uniónak. Az azóta eltelt időszak számos 

kétséget megcáfolt, miközben számosat be is igazolt. E viszonylag tág témakörben az 

alábbiakban a mezőgazdaságra fókuszálva vizsgáljuk meg az Eurázsiai Gazdasági Unió 

jogalkotási eredményeit, összevetve az Európai Unió szabályozásbeli vívmányaival.1 

Az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió mezőgazdaságra vonatkozó 

rendelkezéseit az alábbiakban azonban nem mindenre kiterjedően hasonlítjuk össze, hanem 

kizárólag az alapszerződések szintjén vizsgálódunk. Rendelkezésünkre álló és alábbiakban 

vizsgált források az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) és 

az Eurázsiai Gazdasági Unió Szerződése (a továbbiakban: EAGUSz) lesznek. A cikkben 

vizsgált egyes kérdéses tényezők vonatkozásában célunk annak az elemzése, mi az, amit az 

Európai Unió a mezőgazdaság tekintetében már elért, de az Eurázsiai Gazdasági Unió még nem. 

 
 A cikkben ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem – 

Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése” projekt 

részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
 Miskolci Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, balazsdikinga@gmail.com. Konzulens: Dr. Szilágyi János Ede, 

tanszékvezető egyetemi docens, Agrár- és Munkajogi Tanszék, Miskolci Egyetem. 
1 VINOKUROV, Evgeny: Introduction to the Eurasian Economic Union, Palgrave Macmillan, Cham, 2018. 15–17. 
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A két alapdokumentum hasonló célkitűzéseket fogalmaz meg: egy egységes piac meg-

teremtése az árucikkeknek, a szolgáltatásoknak, a tőkének és a munka-erőnek az unión belül. 

Ezen kívül az Eurázsiai Gazdasági Unió célja a tagállamok gazdaságainak erősítésében áll, 

valamint, hogy növelje ezen országok versenyképességét a világpiacon. További kiemelt 

célkitűzéseként jelenik meg egy összehangolt mezőgazdasági politika fejlesztése a tagállamok 

között. 

Az alábbiakban arra is választ keresünk, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamainak 

megéri-e egymással egyre szorosabbá fűzni a gazdasági kapcsolataikat, hasznos-e egy ilyen 

integráció számukra, és a szorosabbá fűzött gazdasági kapcsolatok kezdete óta eltelt idő alatt 

vannak-e érzékelhető változások, eredmények a tagországok külkereskedelmében.2 

 

 

1. Európai Unió mezőgazdasága 

 

Kezdjük az Európai Unió mezőgazdaságával. Amit itt lényeges kiemelnünk, az a közös 

agrárpolitika, az ún. KAP. A KAP gyökerei az 1950-es évek Nyugat-Európájába nyúlnak 

vissza, alapjait az Európai Gazdasági Közösséget (a továbbiakban: EGK) alapító Római 

Szerződés (1957) rögzítette, s azokat az alapító szerződések a mai napig, a 2009-ben hatályba 

lépett Lisszaboni Szerződés nyomán is őrzi. A KAP a kezdeti szakaszában a mezőgazdasági 

termelékenység fokozására helyezte a hangsúlyt annak érdekében, hogy folyamatos kínálat 

álljon a fogyasztók rendelkezésére élelmiszerekből, és hogy az EU-nak életképes 

mezőgazdasági szektora legyen. A KAP támogatásokat, valamint magas felvásárlási árakat 

garantáló rendszereket kínált a gazdálkodóknak, ezáltal ösztönözve őket a termelés növelésére. 

Az 1980-as évektől a KAP jelentős sikereket ért el az EU önellátóvá tételére irányuló 

törekvésekben. Hamarosan az Uniónak viszont azzal a problémával kellett szembe néznie, hogy 

a főbb mezőgazdasági árucikkek túltermelődtek, így a feleslegek egy részét exportálni kellett, 

más részüket pedig raktározni. Ezek az intézkedések azonban nagy terheket róttak a 

költségvetésre, torzították a világpiacot, és nem mindig szolgálták a gazdálkodók érdekeit. Ezen 

kívül a KAP gerjesztette mennyiségi szemléletű termelés számtalan környezeti problémához 

vezetett.3 

A KAP már az 1980-as években, de különösen az 1990-es évek elején számos fontos 

változáson ment keresztül. Termelési korlátozások révén csökkent a túltermelés. Nagyobb 

figyelmet kapott a környezetkímélő gazdálkodás. Egy fenntartható és multifunkcionális modell 

megvalósítása szükséges. Az „Agenda 2000” néven futó reformok egy olyan vidékfejlesztési 

politikát foglaltak magukban, amely ösztönzőleg hatott számos vidéki kezdeményezésre, és 

ezzel együtt segített a mezőgazdasági termelőknek gazdaságaik átszervezésében, tevékenységi 

körük bővítésében, valamint termékeik hatékonyabb értékesítésében. A gazdálkodókat ettől 

kezdve már nemcsak az élelmiszer-termelésért fizették. Ma a kereslet vezérli a közös 

agrárpolitikát. A KAP teljes mértékben figyelembe veszi a fogyasztók és az adófizetők érdekeit, 

míg az uniós gazdálkodóknak szabad kezet ad a piaci igények kiszolgálásában. A múltban a 

termelők annál több támogatást kaptak, minél többet termeltek. Ma már a támogatás független 

a termelt mennyiségtől. A gazdálkodóknak ezen felül számos környezetvédelmi, élelmiszer-

biztonsági, növény-egészségügyi és állatjólléti előírást is tiszteletben kell tartaniuk. Azoknak, 

akik ezeket elmulasztják, a közvetlen támogatásaik csökkenésével kell szembe nézniük.4  

 
2 KARLIUK, Maksim: The Eurasian Economic Union: An EU-inspired Legal Order and Its Limits, REVIEW OF 

CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW Vol.42/1., 2017. 51–55. 
3 FODOR László: Környezetjog, Debreceni Egyetem Kiadó, Debrecen, 2015. 186. 
4 FODOR 2015, i.m. 187. 

https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22REVIEW+OF+CENTRAL+AND+EAST+EUROPEAN+LAW%22
https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22REVIEW+OF+CENTRAL+AND+EAST+EUROPEAN+LAW%22
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2. Eurázsiai Gazdasági Unió 

 

Ezt követően vegyük nagyító alá az Eurázsiai Gazdasági Uniót (a továbbiakban: EAGU). Ma 

öt tagállam alkotja: az Örmény Köztársaság, a Belarusz Köztársaság, a Kazahsztáni 

Köztársaság, a Kirgiz Köztársaság és az Oroszországi Föderáció. Az EAGU elsődleges céljai 

közül az egyik az összehangolt mezőgazdasági politika fejlesztése a tagállamok között, ebbe 

beleértve a megtermelt mezőgazdasági termékek versenyképességének a biztosítását is. A fő 

kihívások közül az egyik, amellyel az EAGU országok gazdaságának szembe kell néznie, az a 

termékek verseny-képességének a növekedése. Ez a kérdés különösen relevánssá vált a 

növekvő globalizáció és az országok közötti verseny kontextusában. Az integráció területi 

aspektusa rendszerint korlátozná a lehetőséget a szervezet részére, hogy bizonyos földrajzi 

határokon túl terjedjen. Habár az EAGU Szerződés nem határozza meg pontosan a határait, de 

arra lehet következtetni, hogy az EAGU az Eurázsia régióra van korlátozva. Hogy pontosan mit 

kell értenünk Eurázsia alatt, arra nézve különböző felfogások léteznek a társadalom-

tudományokban. Eurázsia a legtöbbször a volt szovjet területekkel azonosított. E bizonytalan 

területi lehatárolás jelentősen eltér az Európai Unió szerveződésének alapját képező, a 

csatlakozás alapját képező egyértelmű földrajzi kritériumtól, miszerint kizárólag európai 

államok lehetnek tagjai az EU-nak (EUMSz 49.cikk).5 

Következőkben vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami miatt nem működik megfelelően az 

Eurázsiai Gazdasági Unió. Az okok között említhető az orosz dominancia, mely akadályt gördít 

a szorosabb integráció elé. Mindazonáltal a szervezetet elkerülhetetlenül uralja Oroszország, 

amit igazolnak a mutató számok. Aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok 

szuverenitásának összeadása a gyakorlatban nem jelentene mást, minthogy átadjuk a 

kereskedelem és a határok irányítását Oroszországnak. Oroszország egyoldalú tettei szintén 

gyengítik az Uniót. A következő ok a tagállamok közötti feszültségek, melyek rombolják az 

EAGU belső piaci kapcsolatait. Itt kiemelhetjük Oroszország és Fehéroroszország közötti 

kereskedelmi háborúskodást, mely már évek óta húzódik. Ezt követik a korlátozott 

kereskedelmi lehetőségek az Unió tagállamai között. Az Eurázsiai Gazdasági Unió teljes 

kereskedelmének belső kereskedelmi része növekedett, de 14%-ával még mindig messze 

elmarad attól a 60%-tól, amely az EU tagállamai között zajlik. Az Unió számos problémája 

ellenére azonban a gazdasági integráció gondolata még mindig erős. A tagállamok a közös 

történelmi kötelékekkel, energia infrastruktúrával és közös technológiai sztenderdekkel 

rendelkeznek. Oroszország jelentős kereskedelmi és befektetési partner az Unió többi tagjának, 

valamint a munkavégzési célú migráció elsődleges.6 

 

 

3. Az EU KAP és az EAGU mezőgazdasági politikájának összevetése 

 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió Szerződésének értelmében összehangolt mezőgazdasági 

politikáról beszélhetünk. A Szerződés kitér e politikának a kitűzött céljaira és az eszközeire is. 

Céljai közé tartozik, hogy biztosítsa a mezőgazdasági szektor és a vidéki területek fejlődését, 

valamint a tagállamok népességének a fejlődését is. Ez magában foglalja a versenyképes 

 
5 MASLOVA, Vlada – ZARUK, Natalya – FUCHS, Clemens – AVDEEV, Mikhail: Competitiveness of Agricultural 

Products in the Eurasian Economic Union, Agriculture Vol. 9/3. 2019. 1–2. 
6 RUSSEL, Martin: Eurasian Economic Union: The rocky road to integration. European Parliamentary Research 

Service, 2017, 7–9. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599432/EPRS_BRI(2017) 

599432_EN.pdf(2020. 04. 20.) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599432/EPRS_BRI(2017)%20599432_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599432/EPRS_BRI(2017)%20599432_EN.pdf
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mezőgazdasági termékeknek az optimalizálását, a közös mezőgazdasági piacra való eljutását, 

továbbá a növekvő exportját.7 

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 38. cikk (1) bekezdése 

értelmében az Unió közös mezőgazdasági és halászati politikát határoz meg és hajt végre. A 

belső piac létrehozására, illetve működésére megállapított szabályokat a mezőgazdasági 

termékekre is alkalmazni kell. Ezenkívül a Szerződés ezen cikk (4) bekezdésében kimondja, 

hogy a mezőgazdasági termékek belső piaca működésének és fejlődésének együtt kell járnia 

egy közös agrárpolitika létrehozásával. Tehát ez a piac megfelelő működésének is 

elengedhetetlen eleme. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának alapelvei között említhetjük 

az egységes piacot, melynek keretében az agrártermékek szabad kereskedelmét hivatott 

biztosítani. A következő a közösségi preferencia, azaz, hogy az EU-ból származó termékeket 

előnyben részesíti, és az utolsó a pénzügyi szolidaritás a KAP-ot illetően, minden tag fizet. 8  

Az EAGUSz 95. cikke foglalkozik a mezőgazdasági politika fő irányaival és tér ki az 

állami támogatásokra. A következő célkitűzéseket említi a Szerződés: 

Az első az előrejelzés a mezőgazdasági szektorban, a második a mezőgazdaság állami 

támogatása, a harmadik a közös mezőgazdasági piacszabályozás, a negyedik a közös 

követelmények a mezőgazdasági cikkek előállítására, az ötödik a mezőgazdasági és élelmiszeri 

termékek exportjának elősegítése, és a hatodik a mezőgazdasági szektor tudományos és 

innovatív fejlesztése. 

A KAP célkitűzéseivel összevetve, közös elemként ide sorolhatjuk a termelékenység 

növelését, amely közvetett vagy közvetlen támogatás által érhető el. A piacok stabilizálása a 

következő, mely szintén célja az EAGU-nak is, és az export támogatása lehet ennek az eszköze. 

Megemlíthetjük még a kínálat biztosítását is és az elfogadható fogyasztói árakat is, mint 

célkitűzéseket. Fontos megjegyezni, hogy a KAP rendszere 2004-től 14 új taggal bővült. Az új 

tagországok hátrányára jelentős támogatási különbözőség alakult ki. Míg a korábbi EK-tagok a 

támogatást egészében központi költségvetésből kapják, addig a szegényebb új országok 

támogatottsága lényegesen csekélyebb (95-5% az arány).9 

Az EUMSz 43.cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság javaslatokat terjeszt elő 

a közös agrárpolitika kidolgozására és végrehajtására. A (2) bekezdés szerint a közös piac-

szervezés, továbbá a közös agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek meg-

valósításához szükséges egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott 

konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács 

állapítja meg. Az Eurázsiai Gazdasági Unió esetében ugyanez a helyzet. 

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági politika intézkedéseit végre lehessen hajtani, a 

Bizottságnak tanácskozásokat kell tartania a tagállamok képviselőivel, legalább egyszer egy 

évben. Ezen tanácskozások célja, hogy újabb és újabb javaslatokkal álljanak elő az intézkedések 

végrehajtására tekintettel, figyelembe véve az előbb felsorolt irányokat is. Az összehangolt 

mezőgazdasági szakpolitika kivitelezése során a tagállamoknak tekintettel kell lenniük a 

mezőgazdasági tevékenységek speciális természetére, továbbá a szerkezeti és éghajlati 

különbségekre is figyelniük kell a régiók és területek között.10 

 

 
7 Treaty on the Eurasian Economic Union. https://www.un.org/en/ga/sixth/70/docs/treaty_on_eeu.pdf (2020. 04. 

20.) 
8 CSÁK Csilla – HORNYÁK Zsófia – KOCSIS Bianka Enikő – OLAJOS István – KÓKAI-KUNNÉ SZABÓ Ágnes – 

SZILÁGYI János Ede: Agrárjog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2018. 31. 
9 TATTAY Levente: Versenyképesség és szellemi alkotások az Európai Unióban, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 

2017. 85–86. 
10 Treaty on the Eurasian Economic Union. https://www.un.org/en/ga/sixth/70/docs/treaty_on_eeu.pdf (2020. 04. 

20.) 
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4. Az EAGU mezőgazdasági politikájának fejlesztési lehetőségei a KAP tükrében 

 

A következőkben bemutatásra kerül számos jól működő, bevált irányelv, amelyet érdemes 

lenne az Eurázsiai Gazdasági Uniónak átvennie, annak érdekében, hogy egy meg-felelően 

működő, erős gazdasági szövetséget működtessen.  

Elsőként kell említeni a KAP céljai. A közös agrárpolitikának a fő céljait három csoportba 

tudjuk osztani. Először is megfelelő életszínvonal biztosítása a gazdálkodóknak. Más szóval, 

az EU agrárpolitikájának célja a mezőgazdasági termelői árak és jövedelmek megfelelő szinten 

tartása.  A második fő célja a fogyasztók részére minőségi termékek biztosítása tisztességes 

áron. Az lenne az irány, hogy több terméket termeljünk exportra, mint a saját népességünknek. 

A harmadik cél pedig a mezőgazdasági örökség megóvása. A mezőgazdasági örökség nem csak 

az ipari tevékenység hagyományainak, hanem a kulturális és nemzeti értékeknek a fenntartása 

is. 

Másodszor, a politika harmonizációját és ennek nemzetek feletti szintre való átvitelét. 

Jelenleg az Eurázsiai Gazdasági Unió minden tagállamának van saját mezőgazdasági politikája. 

Még az állami támogatások mennyisége is négyszer több Fehéroroszországban, és kétszer 

magasabb Oroszországban, mint Kazahsztánban. Ezért egy közös élelmiszerpiac létrehozása a 

mező-gazdasági politika harmonizációja nélkül lehetetlen. 

Harmadszor, a mezőgazdasági politika elveit. Az EU-ban 1962-re a KAP három fő 

alapelvét állították fel. Az első a piac integritása. A tagállamok mezőgazdasági piacainak egy 

egészként kellene működniük. Csak ebben az esetben lesz lehetséges az egész Unió számára 

hasznot jelentő előnyöknek a megvalósítása. A második a közösség előnyben részesített 

termékei. A mezőgazdasági politikának célba kellene vennie az egészséges népességnek a 

kialakítását. Éppen ezért a hazai fogyasztásra történő termelésnek magas minőségűnek, 

ökológiailag tisztának kell lennie, különféle gén módosítások és káros adalékanyagok nélkül. 

Így a partner-országok bizakodóak lesznek és az Unió termékeit fogják preferálni. A harmadik 

a pénzügyi szolidaritás. Ebben a tekintetben az EU tapasztalata felbecsülhetetlen. Németország 

és Franciaország az EU költségvetésének „donorjai”, és az olyan országok, mint Spanyolország, 

Görögország, Portugália a legnagyobb címzettek.11 

Negyedszer, az igényt, hogy mérlegeljék a mezőgazdaság társadalmi szerkezetét és mind a 

szerkezeti, mind a természeti különbségeket a különféle mezőgazdasági régiók között. 

Kazahsztán, Fehéroroszország és Oroszország a három fő ország. A területeik különböző 

természeti övezetekben helyezkednek el. Eltérő nemzeti hagyományaik vannak, melyek 

különösen a vidéki területeken megmaradtak. Ezért nem tudjuk teljesen semlegesíteni a 

támogatások minden formáját és módszerét ezen országok összes területén. 

Ötödször, a mezőgazdasági politika végrehajtása céljából egy hatékony mechanizmus 

felállítását. Ilyen a mezőgazdasági termékek támogatásárainak rendszere. Az EU-ban ez a 

rendszer magában foglalja: a célzott vagy orientált árakat; egy bizonyos jövedelem garantálását; 

a küszöbárakat az importált termékekre; export támogatásokat az exportra; intervenciós árakat 

vagy minimum árakat, amiknél az állam beszerzési ügynökségei a gazdálkodóktól veszik meg 

a termékeket. Ide tartozhat az is, hogy megadóztassák a harmadik országokból származó 

importot. Ami még segíthet egy ilyen rendszer létrehozásához azok a behozatali kvóták, hogy 

korlátozzák az importált termékek számát. Végezetül pedig a közvetlen támogatás a 

gazdálkodóknak. 

 
11 TERESKOVA, Alma Batanova – TEMYRBEK, Erkyn Batanovich – TASTANDIEVA, Nurzhamal Buribaevna: Impact 

of Kazahstan’s Integration into the Eurasian Economic Community on the Competitiveness of the Country’s 

Agriculture, Review of European Studies Vol. 7/ No. 7. 2015. 183–185. 
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Hatodszor, a jogalkotás harmonizációját. A létező különbségeket, mint amilyen az 

élelmiszer-színezékek, ételben lévő hormonok és más anyagok, jelölési szabályok, állat-

betegségek, stb. engedélyezése vagy tilalma kiegyenlítésre kell, hogy kerüljön, mert ezek 

problémákat tudnak okozni mind a partnerországok bel-kereskedelmében, mind a harmadik 

országok kereskedelmében. 

Hetedszer a mezőgazdasági támogatáson lévő költségek átláthatóságát. A pénzügyi 

forrásoknak, amiket az általános költségvetésből vettek ki, hogy támogassák egy adott ország 

gazdálkodóit, szabályozottnak, átláthatónak, jól ismerhetőnek kell lennie. 

Nyolcadszor az élelmiszer-árak egységesítését, mint ahogy a különbözőségek hatással 

vannak a nyersanyagok és a munkaerő költségére, és ki tudja váltani azt, hogy megerősítse a 

versenyt más területeken. 

Kilencedszer, az ökológiailag tiszta mezőgazdasági módszerek és a környezetvédelem 

támogatását. A KAP tapasztalata mutatja azt, hogy ennek a végrehajtásával az EU országok 

lettek a fő exportőrjei a mezőgazdasági termékeknek, teljesen ellátva a népességüket 

élelemmel.12 

 

 

5. Összegzés 

 

Összegezve egyértelmű következtetés, hogy az EAGU komoly politikai és gazdasági potenciált 

hordoz, viszont az EAGU megvalósult eredményei emellett nagymértékben a szovjet 

időszakban kialakult kapcsolatokon és infrastruktúrán alapulnak, jelentős gazdasági áttörésről, 

újdonságról nincs szó. 

 

 

 
12 TERESKOVA, Alma Batanova – TEMYRBEK, Erkyn Batanovich – TASTANDIEVA, Nurzhamal Buribaevna: Impact 

of Kazahstan’s Integration into the Eurasian Economic Community on the Competitiveness of the Country’s 

Agriculture, Review of European Studies Vol 7. / No. 7., 2015. 183–185. http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n7p173 
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