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Tisztelt Győrffy Balázs! 
 
Talán egyetértünk abban, hogy az Agrárkamara lefontosabb feladata a hazai kis- és közepes 
gazdálkodók érdekinek a védelme, hiszen az agrárbárók és a legnagyobb gazdaságok 
méretüknél fogva kevésbé szorulnak rá a szervezett érdekvédelemre. Ezért abban 
reménykedünk hogy Önök is hozzánk hasonló aggodalommal vették tudomásul, hogy az 
Európai Zöld Párt (EGP) nemrég elkészült jelentése drámai rendszerszintű problémákra hívta 
fel a figyelmet. A jelentés szerint a kormány földpolitikájának az eredmény, hogy a 
földkoncentráció erősödött, 2018-ra a „Földet a gazdáknak” program szlogenjei ellenére a 
gazdálkodók 2,5%-a rendelkezik a mezőgazdasági területek kétharmadával. Az uniós 
agrártámogatások hasonlóan szélsőségesen oszlanak el, a gazdák 10%-a viszi el a támogatások 
négyötödét. 
 
Egyértelmű tehát, hogy miközben a jelenlegi kormány lassan tíz éve a kis- és közepes 
gazdaságok támogatásáról beszél, a valóságban ennek pontosan az ellenkezője ment végbe: a 
termőföldek többsége néhány agrárbáró kezébe került a Fidesz intézkedéseinek 
köszönhetően, akik a mezőgazdasági támogatásokat is lefölözik szinte teljes egészében. A 
kormány itt is elsősorban azokat erősített, akik erre nem szorultak rá, ezzel pedig 
ledolgozhatatlan hátrányba hozták a kisebb gazdálkodókat.  
 
Azért fordulunk Önhöz, mert kíváncsi lennénk, hogy mint a magyar agrárérdekképviselet első 
embere, mit kíván tenni a kialakult helyzet kapcsán? Sok ezer magyar kisgazdálkodó 
elsősorban az Agrárkamarától várja el az érdekeik képviseletét, a borzasztó igazságtalan 
rendszerrel szembeni közös kiállás megszervezését, de mindeddig hiába. De a megfejtéshez 
talán egy lépést hátrébb kell lépnünk, ezért elsőként azt kérdezném Öntől, hogy a 
helyzetértékelésben legalább egyetértünk-e? Látja-e az Agrárkamara is a magyar 
mezőgazdasági súlyos rendszerszintű problémáit, vagy az Önök álláspontja szerint minden 
rendben zajlott a földek értékesítése és a támogatások kifizetése körül? Egyáltalán abban 
egyetértünk-e, hogy a magyar agrárium és úgy általában a magyar emberek hosszútávú 
érdeke az, hogy valóban előnyben részesítsük a kis- és közepes gazdaságokat a legnagyobb 
vállalatokkal szemben?  
  



 
 
Válaszát előre is köszönjük! 
 
Budapest, 2021.03.30. 
 
Üdvözlettel, 
 
Schmuck Erzsébet  
 
Ungár Péter  
 
LMP 
 
 


