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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

 

Ismert előttünk, hogy Ön és minisztériuma fontosnak tekinti az ökológiai gazdálkodást; ezt az 

elmúlt időszak intézkedései egyértelműen ezt mutatják.  

Számunkra különösen fontos a Darányi Ignác terv meghirdetése, az Ökológiai gazdálkodás 

cselekvési tervének elfogadása, a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat, az elővásárlási és előbérleti jog 

biztosítása a Földforgalmi törvényben, plusz pontok és/vagy többletforrások az ökológiai 

gazdálkodóknak a korábbi időszak támogatásaiban (Fiatal gazda, Tanyaprogram, Állattenyésztő 

telepek korszerűsítése stb.), és még sorolhatnánk. 

Úgy látjuk, hogy Vidékfejlesztési Program 2014-2020 AKG horizontális programjainak eltúlzott 

támogatási intenzitása elvonja az agrár-környezetgazdálkodás iránt érdeklődést mutató gazdákat, 

gazdaságokat az ökológiai gazdálkodástól, ezzel veszélyeztetve akár a Cselekvési tervben, Darányi 

tervben és egyéb dokumentumokban rögzített célkitűzések teljesítését. 

A Magyar Biokultúra Szövetség a szolgálati utat betartva folyamatosan eljuttatta javaslatait a 

Miniszterelnökséghez, illetve a Vidékfejlesztési Államtitkársághoz korábban is és a VP EU-általi 

elfogadása után is.  

Az FM kérésére ez utóbbiakat eljuttattuk a Mezőgazdasági Főosztályhoz 2015. szeptember 16-án. 

Új javaslatokat nem tudunk küldeni ebben a VP elfogadás utáni szakaszban, azonban kiemeljük 

azokat, amelyek ismereteink szerint az FM hatáskörébe tartoznak. 

 

1. A Miniszterelnökségtől azt az információt kaptuk, hogy a NÉBIH -et kérték fel, hogy az 

AKG horizontális programjaiba használható szerek listáját állítsák össze. Indítványunk 

lényege, hogy a szerlista legyen azonos az ökológiai gazdálkodás szerlistájával  

(889/2008/EK r. I. és II. melléklet), mert e mellett deklarálja a hivatkozott rendelet a 

maximális környezeti előnyöket!  

Ez magyarázhatná is a magasabb támogatási összeget, hiszen szinte azonos környezeti 

előnyök nyújtása mellett nem jelentkeznének az ökológiai gazdálkodás többletbevételei. 

Ezek a szerek csak egy körültekintő, megelőzésre építő gazdálkodási rendszerben lehetnek 

hatékonyak, garantálva az ezzel járó környezeti előnyöket.  

 

 

 

2. Az EU által elfogadott VP azt rögzíti, hogy a gazdálkodó vagy AKG-ba, vagy az 

Ökogazdálkodásba vonhatja be ugyanazt a területet. Azt azonban nem zárja ki, hogy 

pályázzon is mindkettőre. Egy ilyen megoldás lehetővé tenné, hogy a másodlagos 

preferenciák is érvényre jussanak, vagyis a pontozás miatt, a szűkebb keret  következtében 
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az AKG-ból kieső gazdaságok részt vehetnének az ökológiai programokban! Tisztában 

vagyunk azzal, hogy a kettős értékelés az MVH számára többletterhet jelent, azonban ez 

nem lehet akadálya annak, hogy a Kormány ökológiai gazdálkodási célkitűzései emiatt 

meghiúsulhassanak. 

 

 

Még nem késő! Kérjük felvetéseink megfontolását! 

 

 

Budapest, 2015. október 15. 

 

 

 

 

 

Felelősségteljes munkájához jó egészséget kívánva, tisztelettel,  

 

                                                                                      
                                                                                                                                              

Czeller Gábor elnök                     Dr. Roszík Péter alelnök 
                

 

 


