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Divatos fogalmak 
• Alternatív? 

• Reform? 

• Natúr? 

• Integrált? 

• LEISA? 

• Funkcionális? 

• Bio! (834/2007/EK, 

889/2008/EK, 

1235/2008/EK) 

 



Az ökológiai gazdálkodás 
jogszabályi háttere és előírás 

rendszere: 
A Tanács 834/2007 és a Bizottság 889/2008  

34/2013 VM rendelet 

a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-
feltételrendszere 

 

Civil kezdeményezésen, társadalmi közakaraton 

nyugvó jogszabály svájci, német, angol, Rudolf 

Steiner-i, IFOAM előzményekkel 



Néhány friss adat a Biokontrollnál! 

Vállalkozás típusa 
Vállalkozások száma 

2015.12.31. 2016.12.31. 

Termelő 1625 2980 

Halgazdaságok 5 5 

Feldolgozó 378 416 

Importőr 17 29 

Egyéb (nagy- és 

kiskereskedelmi 

egységek, raktározók, 

éttermek stb.) 

226 357 

ÖSSZESEN 1952 3451 



           Az ökológiai gazdálkodás 

területének alakulása (2016. nem végleges adat) 



                Növénytermesztők 

                (2016. nem végleges adat) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

Ellenőrzött terület 

(ha) 
118 990 119 275 112 285 107 605 176261 

Vállalkozások 

száma 
1 282 1 339 1 327 1 411 2748 



A célok megvalósulásának mutatói 
Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)  

Indikátor Mérés 

Biogazdálkodás területe Duplájára emelkedik (350 ezer ha) 

Ökológiai állatsűrűség Legalább duplázódik (0,3 áe/ha) 

Állati termék feldolgozottságának aránya Vágópontok kialakításának ösztönzése 40 

km-en belül 

Ökológiai méhcsaládok száma Legalább 25%-kal nő; 25 ezer 

méhcsaládra 

Közétkeztetés Oktatási, szociális és 

egészségügyi 

intézményekben 30% 

bio alapanyag 

VP programok, plusz pontok, előjogok stb. 



Fotó: Valahol Dél-Amerikában 





A  biogazdálkodás elvi 

megalapozottsága 

• Ökológia: környezethez illeszkedő, alkalmazkodó 

• Biológiai: biológiai folyamatokra építő 

• Organikus: szerves összefüggésekkel dolgozó 

• Lehetne etikus gazdálkodás – az eljárásai és az 

alkalmazásban illesztett anyagok belső, elvi 

megalapozottságúak. 

Világ (teremtés) felismert rendjének tisztelete, 

(kérdés mennyire ismerjük fel!) 



A biogazdálkodás 

nem csupán mentességeket jelent pl. 

„vegyszermentes” 

„E-szám mentes” 

„GMO-mentes” 

 

(ezért „vegyszermentesség” miatt ajánlották a 
GMO-kat a biosoknak, mert úgy vélték, hogy 

kevesebb vegyszer kell)  

Ennél sokkal több! 



Az ökológiai gazdálkodás négy alapelve 

(de minden, mindennel összefügg): 

 
• A környezet megóvásának alapelve 

(alkalmazkodás, óvás, biológiai sokféleség 
megőrzése, stb.) 

• Méltányosság alapelve (minden 
kapcsolatban, a jövő generációk felé is) 

• Gondosság alapelve (felelősség, óvatosság, 
beleértve az új technológiák irányába 
megvalósulókat)  

• Az egészség alapelve (talajé, növényé, 
állaté, emberé, Földé) 

Forrás: IFOAM 

 

 



Könnyű vád: „visszamentek a 

középkorba!” 

• Pedig bár valóban „hagyománytisztelő”, de nyitott a 

(veszélytelen) újra is! 



Néhány példa a szívesen vett 

újdonságokból: 

 



Mikrobiológiai trágyák, 

kompozíciók 

Ábra: netről 



Előrejelző műszerek  

 



Virágzó szegély, tudományos alapon 



Ellenálló (nem GM) fajták 



Mikrobiológiai védekezés 

Fotók: netről 

http://www.hortnet.co.nz/key/keys/info/enemies/cm-enem/cm-enem1.htm


Kapszula 



Biocont Laboratory   

Trichoplus®  

biológiai növényvédelmi készítmény a 

kártevő lepkék ellen. Fotó: a Biocont  Kft. szíveségéből 



Feromon légtértelítés  

Biocont Kft szívességéből 





Kamerás kultivátor 







Precíziós sorközművelés 



Fotó: Reisinger Péter és Borsiczky István szívességéből  



A géntechnológiailag módosított szervezetek 

és származékaik alkalmazása mind a négy 

alapelvet egyidejűleg sértené! 

 

Ez megjelenik a „biotermék” fogyasztási 

döntésben: 

. 

. 

. 

„GMO-mentes” 

és természetesen a bio jogszabályokban is: 

USÁ-tól, EU-n át mindenhol 



1. A környezet megóvásának alapelve 

betartásának következményei 

 (alkalmazkodás, óvás, stb.) 

 

 



    2. Méltányosság alapelve betartásának 

hozadéka  

 
• Tisztességes tájékoztatás, jelölés <>GMO  

(USA fogyasztók 70% azt gondolja, hogy 

még nem fogyasztott GMO-s élelmiszert!) 

 



3. Gondosság alapelve betartásának néhány 
hozadéka 

• GMO mentes, ionizáló sugárzás mentes, 
klónozás, embriótranszfer mentes, BSE 
mentes stb. élelmiszer 

• Kockázat csökken <> pl. glifozát 
engedélyezett maradék 100 szoros lett 

 



4. Az egészség  

alapelv betartásának következményei: 

 



DNS-javító rendszer 

lekötése> 

daganatok 

 

Gyulladásra utaló 

tünetek 

 

Máj károsodás 

 

ivarszervek 

károsodása 

 

szimbionták 

módosítása 

 

stb. 

 

 

 



Rendre előbukkan, hogy biztosítani kell a gazda 

szabad döntését! 

Csakhogy, a GMO-t termelő gazda más gazdák 

sorsáról is dönt:  

- Átporzódás 

- Keveredés 

- Logisztikai többletek 

- Elkülönített tárolás költsége 

- Vizsgálati költségek 

- Egyebek 



A MBSz sokat tett azért, hogy 

kialakuljon az a közhangulat, 

amely az GM kitételéhez 

vezetett  



• P) cikk: 

 A természeti erőforrások: a termőföld, az erdők és a 

vízkészlet, a biológiai sokféleség, a honos növény- és 

állatfajok…., amelynek védelme, fenntartása és a jövő 

nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 

kötelessége. 

• XX. cikk:  

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország 

genetikailag módosított élőlényektől mentes 

mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az 

ivóvízhez való hozzáférés biztosításával…… valamint a 

környezet védelmének biztosításával segíti elő. 

• XXI. cikk:  

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 

egészséges környezethez. 



Célunk és feladatunk:  

• elérjük, hogy a szigorú szabályozás 

fennmaradjon, annak érdekében, hogy az 

ország minden részén lehessen ökológiai 

gazdálkodást folytatni 

és az, hogy 

• a tiltás tovább szigorodjon, elérve, hogy a 

tilalom az  új „GM” technikákra is 

egyértelműen vonatkozzon! 



A Biokultúra Szövetség és a 
Biokultúra Kft. 

Elérhetősége: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.  

Ügyfélfogadás, könyvtár: hétfő-csütörtök 9-14 óráig, 
péntek 9-13 óráig.  

Telefon: 1/214-7005, 214-7006, 06-30/730-2130  

E-mail: biokultura@biokultura.org  

Honlap: www.biokultura.org 

mailto:biokultura@biokultura.org

