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Tisztelt Államtitkár Úr! 

Mély megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az AKG horizontális programjainak (a szántó és a gyep külön is fájó) 

támogatási összege lényegesen meghaladhatja az ökológiai támogatások összegét, még az átállás időszakában is, az 

átálltról nem is beszélve! 

Ez súlyos eltérés azoktól az információktól, amelyeket korábban Önöktől nyertünk, és a társadalmi vitán átesett VP ezt így 

nem tartalmazta.  

Az Ön Parlamenti bizottság előtti beszámolója, dr. Mezei Dávid számunkra Karcagon tartott előadása (erre született az Ön 

részére 2015. március 19-én küldött levelünk) még egyaránt az öko támogatás kimagasló, az AKG-t meghaladó 

összegeiről szólt.  

Az AKG tervező-csoporttól azt az információt kaptuk, hogy a legmagasabb AKG- támogatás összege legfeljebb 70%-a 

lesz az azonos terület öko támogatásának, és még sorolhatnánk.  

Amióta létezik az agrár-környezetgazdálkodás támogatása (talán a NAKP-ot leszámítva) azóta erőteljes 

érdekérvényesítésre képes gazdasági csoportok mindig elérték, hogy környezeti szolgáltatás nélkül elvonják a források 

jelentős részét a valódi környezetkímélő gazdálkodásoktól, így az ökológiai gazdálkodástól is. 

Leplezetlenül, csupán „top-up” szerűen jutottak jelentős forrásokhoz az „alap-program” és a „szántóföldi integrált 

program” vállalásával a korábbi politikai vezetés kedveltjei, amely programokról ma már szinte minden felelősen 

gondolkodó szakértő, tudós kijelenti, hogy gyakorlatilag nulla volt a „környezeti teljesítményük”. 

Örültünk, hogy vége lett ennek az indokolatlan pénzkiáramlásnak, de most úgy tűnik, hogy vélhetőleg más gazdasági 

körök, de újra úgy kerülhetnek az ökológiai gazdálkodási támogatást lényegesen meghaladó agrár-környezetgazdálkodási 

forrásokhoz, hogy annak nem lesz környezeti hozadéka. 

Ha ezek a programok így lesznek meghirdetve, akkor az ökogazdálkodás tervezett növekedése talán be sem indul.  

És nem csak a pénz számít, hanem rajta keresztül az az üzenet is, hogy van a környezet szempontjából hasznosabbnak ítélt 

program, mint a bio; márpedig ezek biztosan nem azok.  

Önöknek még vannak olyan lehetőségek a kezükben, hogy ez ne így történjék! 

Ugyanebben a birkózásban  volt részünk az előző program elfogadása során, ott sikerült elérnünk, hogy a bio azért 

magasabb összegű lett, ha nem is sokkal, mint a „bóvli” programok. 

 

Kérjük, hogy a felvetettek megbeszélésére mielőbb fogadják Szövetségünk képviselőit!  

Budapest, 2015. augusztus 24. 
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