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A Vidékfejlesztési Program (VP) Ökológiai gazdálkodás és az Agrár-környezetgazdálkodási 

programok támogatási összegei, az elérhető maximumok vonatkozásában súlyos aránytalansággal 

terheltek lehetnek az ökológiai gazdálkodás rovására, nem tükrözik sem az ökológiai gazdálkodás 

nyújtotta környezeti teljesítmények többleteit, sem a gazdálkodás megnövekedett kockázatát, ha a 

támogatáshoz jutás feltételeit lazára hagyják.  

 

Amennyiben ez bekövetkezik, akkor az elfogadott Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás 

Fejlesztéséért (2014-2020) dokumentumban kifejtett és a VP által kitűzött növekedés nem fog 

teljesülni, sőt lehet, hogy egyáltalán nem lesz növekedés. 

 

A Magyar Biokultúra Szövetség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) stratégiai 

szövetségeseként arra kéri Önöket, hogy tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a VP 

érvényesülése során az Ökológiai gazdálkodás és az Agrár-környezetgazdálkodási programok 

támogatási összegei tükrözzék az adott gazdálkodási mód környezeti hozadékát. 

 

Ismert tény, hogy Brüsszelben elfogadták a VP-t, a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a NAK 

által is támogatott változtatások után. Tisztában vagyunk, hogy ebből adódóan csak olyan 

változtatások, értelmezések, részlet-szabályok születhetnek már csak ebben az időszakban, amelyek 

„beleférnek” a VP keretei közé! 

 

Szövetségünk félkészült arra, hogy ilyen javaslatokat tegyen a Miniszterelnökség és Önök felé! 

Kérjük, hogy amennyiben szükségesnek érzik, akkor fogadják Szövetségünk képviselőit, hogy 

ezeket kifejthessük. 

Ezúttal egyetlen tételes felvetéssel élünk, ehhez kérjük az Önök Miniszterelnökség felé kifejtett 

támogatását! 

Biztosak vagyunk abban, hogy javaslatunk élvezné Brüsszel és a hazai ökológiai közélet 

szereplőinek támogatását, szolgálná az igazságosságot.  

Ez a következő: 

 

Az AKG horizontális programjaiban kötelező vállalási elem a „szigorított” szerlista szerinti 

növényvédőszer használat. 

 

Javasoljuk, hogy ez a szerlista legyen azonos a Tanács 834/2007/EK rendeletére épülő, a 

Bizottság 889/2008/EK rendelet (EU ökológiai rendelet) II. Melléklete szerinti szerlistával. 
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Ebben az esetben a támogatási aránytalanságok eltűnnének, a környezeti teljesítmény közel azonos 

lenne, mint az ökológiai gazdálkodásban. 

 

A szerlista azért javasolható, mert az EU ökológiai rendeletek ezek használata mellett deklarálja az 

ökológiai gazdálkodás többlet környezeti teljesítményét ilyen, és ezekhez hasonló súlyú 

kijelentésekkel (idézetek): 

 

,”tiszteletben tartja a természeti rendszereket”  

„felelősen használja   …. a vizet, a talajt, a szerves anyagokat és a levegőt,” 

”a környezetre, az emberi egészségre, a növények egészségére    …… nézve ártalmatlan eljárások”  

„megelőző intézkedések a növénytermesztésben …..”  

„a talaj élővilágának, valamint a talaj természetes termőképességének, a talaj stabilitásának és a 

talaj biodiverzitásának fenntartása és erősítése” stb. 

 

Mindezek alapján kérjük, hogy a Kamara közéleti súlyát vesse latba, annak érdekében, hogy 

az AKG horizontális programjaiban a szűkített szerlista hatóanyagai legyenek azonosak az 

ökológiai gazdálkodásban engedélyezettekkel! 

 

Budapest, 2015. szeptember 2. 
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