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Agrárminisztérium 

dr. Nagy István miniszter  

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9. 

 
 
Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István! 

Elismerésünket fejezzük feléd, és munkatársaid felé azért a kitartó munkáért, amellyel igyekeztek ezt a 

soha nem látott aszályt úgy kezelni, hogy a gazdák, a vidék túlélje azt.  

Régi gazdász tapasztalatom, hogy az ilyen „rossz” években kell a legtöbbet dolgozni, és ez koptatja 

leginkább a gazdákat és a velük együtt az értük felelősséget viselőket. 

E rövid bevezető után javaslattal élek feléd, illetve értelmezést kérünk a helyzetről, annak érdekében, 

hogy az ökológiai gazdálkodók engedélyt kaphassanak szokványos (nem ökológiai) takarmány 

etetésére.  

A hazai jogszabályok értelmében a Pest Megyei Kormányhivatal, mint országos hatáskörrel rendelkező 

szerv adhatja ki az engedélyeket, azonban ennek alapfeltétele a hatályos EU bio rendelet (a Bizottság 

(EU) 2020/2146 felhatalmazáson alapuló rendelete 1. cikk és 2. cikk) szerint, hogy a tagállam hivatalos 

határozatban ismerje el a katasztrófa tényét:  

„(1) Az (EU) 2018/848 rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett rendkívüli termelési szabályok 

céljára egy helyzet akkor minősül „kedvezőtlen éghajlati jelenség”, „állatbetegség”, „környezeti 

esemény”, „természeti katasztrófa”, „katasztrófaesemény” vagy bármely hasonló körülmény nyomán 

előállt katasztrófahelyzetnek, ha azt az a tagállam, amelynek a területén a helyzet előállt, hivatalos 

határozat formájában katasztrófahelyzetként ismeri el. 

(2) Attól függően, hogy a katasztrófahelyzet egy adott területet vagy egy egyéni gazdasági szereplőt 

érint, az (1) bekezdés szerint kiadott hivatalos határozatnak az érintett területre vagy gazdasági 

szereplőre kell vonatkoznia.” továbbá: 

 

„(1) Az 1. cikkben említett hivatalos határozat kiadását követően az illetékes hatóságok az érintett 

területen működő érintett gazdasági szereplők azonosítását követően vagy az érintett egyéni gazdasági 

szereplő kérésére engedélyezhetik a 3. cikkben meghatározott, megfelelő eltéréseket és 

meghatározhatják az azokhoz kapcsolódó feltételeket, feltéve, hogy az említett eltérések és feltételek 

alkalmazása: …… ” 

 

Az ökológiai állattartásunk a lehetősége mértékétől lényegesen lemaradó helyzetben van, számára ez a 

lehetőség a túlélést és az ökológiai gazdálkodásban maradást biztosíthatja. 

Mindezekért kérjük, hogy az EU bio rendeletnek megfelelő „határozat” szülessen meg, illetve kérjük 

állásfoglalásotokat abban, hogy a nyilvánvaló helyzet, valamint az aszály-veszélyhelyzettel 

összefüggésben megjelent (más területet érintő) rendeletek értelmezhetők-e az EU jogszabály által 

elvárt követelményként. 

 

Üdvözlettel, válaszotokat várva,  

 

Budapest, 2022. 08. 10. 

         

Czeller Gábor      dr. Roszík Péter 
elnök       általános alelnök 
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