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Igen Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy korábbi ígéretének megfelelően újra meghirdetésre került az 

ökológiai gazdálkodás támogatása. Szövetségünk régi kérése volt ez, hiszen az 5 éves ciklikusság 

sok ökológiai gazdálkodásra áttérni szándékozó gazdát átmenetileg távoltartott a rendszertől, 

hiszen, ha támogatás nélkül tér át, akkor elesik az átállókat -joggal megillető-  magasabb támogatási 

összegtől. 

Köszönjük, hogy kéréseink meghallgatásra találtak és a pályázati felhívás tartalmazta azokat a 

változtatásokat amelyeket az Önnel folytatott személyes megbeszélésen is kértünk (ne legyen 

támogatott az állat nélküli gyep, lehessen a VP AKG II.-ből átlépni).  

Nagyon nagyra tartjuk azt a partnerséget is, amelyet a Vidékfejlesztési Államtitkárság részéről 

tapasztaltunk a pályázati felhívás készítése során! 

A 2018. december 21-ig beadott pályázatok száma minden várakozásunkat meghaladta, és 

ismereteink szerint több, mint 2100 pályázat érkezett a Magyar Államkincstárba (MÁK), ezek 

túlnyomó része olyan gazdától, aki most akar belépni az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás 

rendszerébe. 

Számításaink szerint a pályázók száma, a támogatásba behozni kívánt terület meghaladja a 2016. 

január 1-én indult VP-ÖKO I. hasonló mutatóit, pedig akkor 64 mrd Ft állt rendelkezésre, a mostani 

12 mrd Ft-tal szemben.  

 

Kéréseink a mostani magas forrásigényhez kapcsolódnak. 

 

Tisztelettel kérjük az Agrárminisztériumot arra, hogy  

 

1. A pályázatok elbírálása során külön kerüljenek értékelésre az ültetvények, a szántó és a gyep 

területek, úgy, hogy a nagyobb értéket előállító ültetvények és szántók kapjanak prioritást. 

 

2. A rendelkezésre álló 12 mrd Ft összeg a támogatási ciklusból hátralévő 2 két évet finanszírozza, 

úgy, hogy a gazdák által vállalt öt évből fentmaradó három év már a következő támogatási ciklus 

forrásaiból részesüljön. 

 

 

3. További kérésünk az, hogy a T. Agrárminisztérium vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a VP-

ÖKO I. programból megmaradó forrásokat is újra fel lehessen osztani a most pályázók között.  

A maradvány oka, hogy „óvatosságból” a forrás igényt úgy kalkulálták, a hasznosítási 

kategóriákhoz rendelt és az évenként változtatható kifizetési igények esetében (ültetvénynél alma, a 

szántóföldön zöldség termesztés és a gyepeknél legeltetés) minden esetben a magasabb értékeket 

vették számításba. Természetesen ennek nincs realitása, amelyet igazolnak a 2016 óta megismert 

tényaadatok. Emellett bizonyos mértékű lemorzsolódás is történik a támogatásra jogosultak 

tekintetében. 
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A Magyar Biokultúra Szövetség tulajdonában álló Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által a 

MÁK-nak átadott adatok szerint 2018-ban 6,2 mrd Ft-ra nyújthattak be kifizetési kérelmet, és hozzá 

tesszük az osztrák ellenőrző szervezet által ellenőrzött gazdálkodói kör becsült igényét is, ez akkor 

sem haladja meg az évi 7 mrd Ft-ot. Az előző évek hasonló adatait is számításba véve a 64 mrd Ft-

ból legalább 25-30 mrd Ft megmaradna az ökológiai gazdálkodás részére 2016-2020 között 

biztosított forrásból.  

 

Az 1.-2. pontban részletezett kérdéseket áttárgyaltuk Kis Miklós Zsolt államtitkár úrral, és azokat ő 

is megvalósíthatónak látja, a 3. pont vonatkozásában adatainknak MÁK-tól beszerzett adatokkal 

való összevetését, és az egyéb forrásfelhasználások számbavételét tartja szükségesnek.  
 

Természetesen az lenne a legjobb, hogyha el lehetne tekinteni a fent részletezett érveinktől, és arról 

születne döntés, hogy forráshiány miatt egyetlen kérelem sem utasítható vissza! Ebben az esetben 

az elbírálás is lerövidülhetne, amelyik azért is fontos lenne, mert egyébként 2019. január 1.től 

számítva előreláthatólag hónapokon át kell a gazdáknak az ökológiai gazdálkodás előírásait 

betartani anélkül, hogy ismernék pályazataik kimenetelét.  

 

Tisztelt Miniszter Úr! Kérjük felvetéseink figyelembevételét. A kéréseink elfogadása esetén jó 

kilátások lennének arra, hogy Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-

2020) program indikátorai között 2020-ra kitűzött 350 ezer ha-t megközelítsük, és végre 

Magyarország megközelítse az EU átlagos ökológiai területi arányát! 

 

Budapest, 2019. január 17. 

 

Munkájukhoz sok erőt, jó egészséget kívánva, tisztelettel, 

 

 

 

         
        

 

Czeller Gábor elnök                                         Dr. Roszík Péter alelnök 

     

 


