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tárgy: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.-

11.2.-18) - rendszerszintű probléma jelzése, megoldási javaslat előterjesztése 

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

Az utóbbi hetekben tömegesen kapunk jelzéseket a Magyar Biokultúra Szövetség tagszervezetinek 

tagjai és a Biokontroll ellenőrzött partnerei valamint ezen gazdálkodók szaktanácsadói részéről, hogy 

a  VP4-11.1.-11.2.-18 támogatás kedvezményezettjeinek a 2019. évi kifizetési kérelmei elutasításra 

kerülnek, amennyiben valamely kaszáló hasznosítási kóddal adták be a támogatási igényt (GYE02, 

ALL02). Amennyiben az elutasítással érintett terület meghaladja a kérelemmel érintett teljes terület 

bizonyos hányadát, akkor a teljes kifizetési kérelem elutasításra kerül. A rendelkezésre álló adatok 

alapján az alábbiakban leírt probléma több mint 300 gazdálkodót és több mint 1100 KET-et érint, ami 

több száz millió Forintnyi – véleményünk szerint jogosult – uniós támogatás visszatartását eredményezi. 

A probléma hátterének leírása: 

A VP4-11.1.-11.2.-15 pályázatban elkülönítésre került a kaszált és a legeltetett hasznosítású 

gyepterületek közötti különbség a támogatási összeg tekintetében is, ugyanakkor abban a pályázatban a 

kaszált területek állatállomány nélkül is jogosultak a támogatásra. Ezzel szemben a VP4-11.1.-11.2.-18 

pályázatban nincs nevesítve a hasznosítási módhoz kapcsolt különbség, de a bevitt gyep területekre 

biztosítani kell az évi átlagban számított 0,3 állategység/ha legeltetési sűrűséget (tehát legeltethető 

állatállomány nélkül a támogatási jogosultság nem áll fenn). A pályázati felhívás nem rögzíti pontosan 

a gyepekre kötelezően előírt hasznosítási módot.  

A gazdálkodók többsége a szakmai szabályoknak megfelelően a gyepek egy részét legeltetéssel 

hasznosítja, a másik részét pedig – a téli takarmányozásra használt széna előállítására – kaszálással. A 

hasznosítás módja éven belül is változhat egy-egy gyepterület esetében a körülmények alakulásának 

megfelelően. A gazdák a jellemző hasznosítást jelölték meg a kifizetési kérelmeikben. A 2019. évi 

egységes kérem MÁK közleményének mellékletében szereplő hasznosítási kódtáblázat is 

támogatottként jelöli a GYE02 és az ALL02 hasznosítási kódokat, a beadó felület pedig nem adott sem 

hibát, sem figyelmeztetést az adott kód vonatkozásában: 
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Tehát az ügyfelek a valóságnak megfelelően tették meg igényléseiket.  

A pályázati felhívás csupán legeltetési sűrűséget definiál az alábbiak szerint: 

„A támogatási kérelemmel érintett összes gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába eső terület 

vonatkozásában átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év állatsűrűséget kell biztosítani legeltethető állat 

tartásával a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt. Az állatsűrűség mértékének meghatározása 

során kizárólag azon legeltethető állategyedek vehetők figyelembe, amelyek vonatkozásában a 

támogatást igénylő a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) az állatok tenyészetének állattartójaként 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítójával 

szerepel.” 

Ezeknek az előírásoknak pedig a mi meglátásunk szerint a gazdálkodók megfeleltek. 

Megállapítható tehát, hogy a pályázati felhívás és a 2019. évi egységes kérelem MÁK közleménye nem 

tartalmazza egyértelműen a MÁK által alkalmazott specifikációt, illetve nincs összhangban az 

alkalmazott eljárással.  

A Magyar Biokultúra Szövetség véleménye szerint a leírt adminisztratív probléma miatt ki nem fizetett 

támogatások nem szolgálják a pályázat eredeti célját, hiszen a pályázat kiírásakor az Irányító Hatóság 

szándéka az volt, hogy az ökológiai gazdálkodás minél erőteljesebb térnyerése érdekében valamennyi, 

legalább 0,3 AE/ha legeltethető saját állatállománnyal rendelkező öko gyepes kérelem támogatáshoz 

juthasson (legeltetés vagy szálas takarmánygyűjtés esetén egyaránt). Azonban a pályázati felhívás ezt 

talán nem egyértelműen rögzítette. 

Javaslat a probléma megoldására: 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a pályázati felhívás csak egyetlen ponton említi a legeltetés 

szükségességét (ebből eredően ez akár egy elírás is lehet), máshol csak „gyep”hasznosítást rögzít. 

Következésképpen meglátásunk szerint azon az egy ponton történő megfelelő módosítás kezelhetné a 

kialakult helyzetet, amely a rendelkezésünkre álló adatok alapján több mint 300 millió forintos ÖKO 

támogatás ki nem fizetését jelenti. 

II. Támogatás folyósítása 

5.3. Támogatás mértéke         

Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év  

 

Javasolt szöveg e helyett: 

II. Támogatás folyósítása 

5.3. Támogatás mértéke         

Gyepgazdálkodás – legeltethető saját állatállomány és legalább 0,3 ÁE/ha/év. 

 

Kérjük javaslatunk elfogadását, amely összhangban van a NAK – Ön által is ismert- álláspontjával. 

Levelünket egyidejűleg megküldjük dr. Viski József h. államtitkár úrnak is, kérve az ő támogatását is. 

Tisztelettel, 

 

dr. Roszík Péter 

általános alelnök 


