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TARTALOMBÓL 2014. szeptember 7. (vasárnap) 
 

Helyszín: Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

GAK-Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzem, Gödöllő 

 
Főszervező: Magyar Biokultúra Szövetség 

„Ahol az egészség terem”  

  9.00- Regisztráció   

10.00 - 10.20 

  

Köszöntők: 

      Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, dékán, SZIE-MKK 

      Dr. Gémesi György Gödöllő városának polgármestere 

      Czeller Gábor elnök, Magyar Biokultúra Szövetség 

10.20 - 10.40 Mitől bio? 

      Bauer Lea, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

10.40 - 11.00 Gödöllői óvodások műsora - Egyetemtéri Óvoda 

11.00 - 11.40 Biotermékekkel az egészségünkért! 

      Dr. Varga Adrienne egyetemi adjunktus, SZIE-MKK 

11.40 - 12.00 Miről ismerjük fel a biotermékeket? 

      Zámbó Sándor tanszéki mérnök, SZIE-MKK 

12.00 - 12.30 Biokertészet bejárása, bemutatása – ahol bio terem! 

      Dr. Tirczka Imre egyetemi docens, tangazdaság vezető, SZIE-MKK, GAK Kft. 

12.30 - 13.30 Ebéd 

13.30 - 15.00 Kerti gyomszabályozási eszközök és gyakorlati bemutatójuk 

       Matthew Hayes tanszéki mérnök, SZIE-MKK, biotermelő 

13.30 - 15.00 Zöldségek nitrát tartalmának mérése 

(hozzon saját zöldségéből és megmérjük nitrát tartalmát)! 

      Siku Szabolcs, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

13.30 - 15.00 Méhészeti bemutató 

      Dr. Szalai Tamás, egyetemi docens, SZIE-MKK 

14.00 - 14.30 Biokertészet bejárása, bemutatása – ahol bio terem! 

      Dr. Tirczka Imre egyetemi docens, tangazdaság vezető, SZIE-MKK, GAK Kft. 

14.30 - 15.00 Komposztáljunk otthon (komposztálási bemutató) 

      Dr. Tirczka Imre egyetemi docens, tangazdaság vezető, SZIE-MKK, GAK Kft. 

FOLYAMATOS PROGRAMOK: 

  9.00 - 15.00 Biotermékek kiállítása és vására – Biotermelők 

10.00 - 12.30, 

13.30 - 15.00 

Verem mozi (veremhőmérséklet 15-18 0C!!) 

Részletes program a helyszínen 

10.00 - 12.30, 

13.30 - 15.00 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

      Nagy Zoltán, Mikó Márta drámapedagógus 

10.00 - 12.30, 

13.30 - 15.00 

Mezőgazdaság játékosan – nem csak gyerekeknek 

      Saláta Dénes tanszéki mérnök, SZIE-MKK 

      GATE Zöld Klub Egyesület 

10.00 - 12.30, 

13.30 - 15.00 

Baba-mama sarok 

      Csibi Júlia, Volentér Anett 

      GAK Kft.- Palánta Családi Napközi és Játszóház 

 

Háziasszony:  

Dr. Ujj Apolka  

egyetemi adjunktus,  

SZIE-MKK 

 

Támogató:  

Földművelésügyi  

Minisztérium,  

Biokontroll Hungária 

Nonprofiit Kft. 

Mindenkit szeretettel várunk, a program ingyenes!  

Bio alapanyagokból készült ebéd a helyszínen vásárolható. 



Megközelítés tömegközlekedéssel: 
 

A Gödöllői HÉV végállomástól kisbusz indul a Tan-

üzembe 

9.00-kor, 10.00-kor, 11.00-kor, 12.00-kor, 13.00-kor, 

14.00-kor. 

 

A Tanüzemből a HÉV végállomásra indul vissza a kisbusz 

9.30-kor, 10.30-kor, 11.30-kor, 12.30-kor, 13.30-kor, 

14.30-kor. 

 

Több busz indítására nincs lehetőségünk, ezért nem tud-

juk biztosítani, hogy mindenki ilyen módon jusson el a 

Tanüzembe. Kérjük megértésüket! 

A helyszín a Gödöllőről Aszódra, Turára és Versegre 

menő távolsági autóbusszal is megközelíthető. A 

Gödöllő (Incső) Lakópark megállóban kell leszállni, innen 

3350 m gyaloglással érhető el a Tanüzem.  

Megközelítés járművel:  
 

• Budapest felől a 3. sz. főúton Aszód irányában halad-

va, Gödöllőt elhagyva a 34-es km táblát követően 500 

méterre balra a beton bekötőúton bekanyarodva.  

 

• Aszód felől a 3. sz. főúton Gödöllő irányában haladva, 

a 35-ös km táblát követően 500 méterre jobbra a beton 

bekötőúton bekanyarodva. 

 

A lekanyarodás helyét tábla fogja jelezni.  

A bekötőúton a kertészet bejáratáig kell menni, mely az 

Istálló kastély szomszédságában van, itt lesz parkolási 

lehetőség. 

 

HHéévv

P

Országos Bionap

Buszjárat megálló

A buszjárat ideiglenes megállója a vasútállomással szembeni kijelölt városi parkolóban van, az egyetem D kollégiuma előtt. 

Keresse a buszon az Országos Bionap feliratot! 

Bio alapanyagokból készült ebéd a helyszínen vásárolható.   
 

Étkezési lehetőségek: 
– A Gödölye Szociális Szövetkezet az alábbi, biotermékekből készült ételeket  

fogja kínálni: 

 

 Marokkói zöldség egytál: 1.600 Ft/adag 

Kenyérlángos, hússal vagy hús nélküli: 900 Ft/adag 

Pizza: 900 Ft/adag 

 

–  A rendezvényen bemutatkozó gazdáktól elsősorban friss zöldséget lehet majd 

vásárolni. 
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KÖZÖSSÉGI ÉS KISKERTI HÍREK 

Kisebb városi kerteket Európa szerte mindenütt 

találunk, melyek mind hasonló okkal, élelmiszerter-

melés céljából jöttek létre. A városi kertészkedés 

hozzájárul a felnőttek élethosszig tartó tanulásá-

nak ösztönzéséhez azáltal, hogy elősegíti a kulcs-

kompetenciák elsajátítását, amelyek alapvetőek a 

tudásalapú társadalmunkban. 

A HORTIS kertészeti tanfolyamokat és „zöld” ese-

ményeket szervez minden partner városban. 

Budapesten, Berlinben, Bolognaban és 

Cartagenában. 

A HORTIS projekt célja a felnőttek élethosszig 

tartó tanulásának támogatása, illetve közösségi és 

városi kertészkedés népszerűsítésén keresztül a 

társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem. 

A projekt fő céljai közé tartozik a Közösségi ker-

tész oktatók új generációjának képzése, akik az 

oktatás végével képesek lesznek közösségi 

kertek alapítására és fenntartására, a helyi la-

kosság bevonására és szervezésére.   

A tavalyi év során a Corvinus Egyetem  oktatásán 

részt vevő „diákok” válnak most oktatókká és érde-

kes, hasznos , inkább gyakorlati, mint tudományos 

előadásokkal várják a városi kertészkedés iránt 

érdeklődőket.  

Az előadások szabadtéri gyakorlati órákkal kiegé-

szülve kerülnek megtartásra a 14. kerületi ZUG-

KERT-ben, mely HORTIS projekt tankertjéül is 

szolgál egyben. Bővebb információért a Magyar 

Biokultúra Szövetséghez lehet fordulni. 

További várható előadások:  
 

2014.09.13. Kerti növények környezeti igényei 

2014.09.20. Gyógynövények a kiskertben 

2014.09.27. Közösségi kert népszerűsítése, kerttagok toborzása, kapcsolatépítés 

2014.10.04. Gyakorlati Nap a ZUGkertben 

2014.10.11. Komposztálás kiskertben 

2014.10.18. Permakultúra 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Az összes program ingyenes, de részvételi szándékát  

kérem, előre jelezze a szlovicsak@biokultura.org email címen vagy a 06-1/214-7005-ös telefonszámon. 

Városi veteményeskertek, külterületi kertek, az ember és a természet 

harmóniájának megteremtése a HORTIS Projekt segítségével. 

Nem tudsz választani a kerti eszközök átláthatatlan kínálatából? Nem tudod, 

mi az, amire tényleg szükséged van? Nem tudsz különbséget tenni a minő-

ség és a bóvli között? Szeretnéd megtudni, hogyan tarthatod karban kerti 

eszközeidet? 

Kerti eszközök használata és karbantartása  

előadás és gyakorlat 

Gyere el szeptember 7-i képzési napunkra, ahol nemcsak megnéz-

heted, hanem ki is próbálhatod a kiskerti eszközöket. Tanácsot adunk, mi-

lyen talajtípushoz melyik illik és megtanítjuk a karbantartásuk fortélyait. Vá-

runk a  

 

SZIE Babatvölgyi Tanüzemébe 8 órától. 

KÖVETKEZŐ ALKALOM 

A program ingyenes, de  

előzetes bejelentkezéshez  

kötött, melyet a 06-1/214-7005-

ös telefonszámon vagy a 

szlovicsak@biokultura.org 

email címen tud megtenni. 

mailto:szlovicsak@biokultura.org
mailto:szlovicsak@biokultura.org
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Megjelent a Biokerti kalendárium 

A kiadvány ingyenes!  

Átvehető: 

 a Magyar Biokultúra Szövetség irodájában ügyfélfogadási időben (Hétfő - 
Csütörtök: 9.00-14.00, Péntek: 9.00-13.00)(1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III./1. 

28-as kapucsengő). 

 A Biokultúra Ökopiacon nyitvatartási időben (Szombat: 06.30-13.00) 

 

A kiadvány megtekinthető és letölthető innen. 

 

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnöksége értékelése és javaslata alapján, az Euró-

pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányí-

tó Hatóságának jóváhagyásával készült. 

Kalendáriumunkkal segítséget szeretnénk adni a kevésbé gyakorlott biogazdáknak a kerti teendők időzítéséhez. Elsősor-

ban azokhoz szólunk, akik kis területen, részben vagy teljesen önellátásra termelnek. Az itt leírtak szervesen kapcsolód-
nak az "Ökoporták kialakítása" c. kiadványunkhoz.  

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) elkészítette a kisker-

tek haszonbérleti problémáját orvosló törvényjavaslatát, 

amelyet az őszi ülésszakban benyújt az Országgyűlésnek - 

közölte az FM az MTI-vel.  

A közlemény szerint a minisztérium 

egyetért azzal az állásponttal, hogy hob-

bikertészek körében szükségtelen a föld-

szerzést földművelési státuszhoz kötni. 

Az új földforgalmi törvény rendelkezése 

szerint földhasználati jogot csak a földhi-

vatal által nyilvántartott földművesek 

vagy mezőgazdasági termelőszövetkeze-

tek szerezhetnek. Emiatt az önkormány-

zati területet használó városi kertészke-

dők körében felmerült, hogy elveszíthe-

tik bérleményüket, mivel a bérlői minő-

séghez a földműves fogalmi körébe kel-

lene tartozniuk, és az ott rögzített szigo-

rú kritériumoknak kellene megfelelniük. 

A szabályozási anomália a szaktárca szerint törvényi szintű 

korrekciót igényel, így a kérdés az Országgyűlés őszi ülés-

szakán kerülhet elő. A tárca hétfői közleményében biztosí-

totta a kiskertek bérlőit arról, hogy a szabályozás pótolan-

dó hiányosságai miatt nem éri őket semmilyen hátrány, és 

nem veszítik el ezen az alapon bérelt területeiket. 

A közlemény hangsúlyozza: a szaktárca a nemzeti vidékstraté-

gia célkitűzéseinek megfelelően elkötelezett az önellátás elő-

remozdításában, így a háztáji jellegű gazdálkodás szélesebb 

körű elterjesztésében is, mivel így a parlagon heverő területek 

művelés alá kerülnek, és ezzel növelhető a 

vidék népességeltartó és népességmegtar-

tó ereje is. 

A földtörvénnyel kapcsolatos haszonbérle-

ti probléma a szombathelyi "Mézga-

kertek" kapcsán merült fel. Horváth Ár-

pád, a helyi kerthasznosítási egyesület el-

nöke korábban az MTI-nek elmondta, hogy 

Szombathelyen több mint ezren használ-

nak kiskertet földhaszonbérletben, 200-

600 négyszögölnyi területeken. Bérleti 

szerződésük azonban hamarosan lejár, és 

az önkormányzat az új jogszabályok értel-

mében ezeket nem hosszabbíthatja meg. 

Azt szeretnék elérni, hogy tovább művel-

hessék a kiskerteket, és a földhasználat ne kerüljön lényege-

sen többe, mint eddig. Az érintettek eddig évi néhány ezer 

forint bérleti díjért, az általuk alakított kerthasznosítási egye-

sületeken keresztül bérelték a területet. 

 

Szabad Föld Online 

Nem veszik el a kiskerteket! 

 

http://biokultura.org/index.php/rss-feed/71-kiemelt-hirek/502-megjelent-a-biokerti-kalendarium
https://drive.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95aGhEX2Qwa1FmSkk/edit?usp=sharing
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A 20. születésnapját ünneplő  

Rábcakapi Biokertészet 

(9165 Rábcakapi, Fő u. 31.) 

 és a Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület 2014. 

szeptember 7-én, vasárnap bionapot rendez a gaz-
daság területén. 

A szakmai programok (előadások, gazdaságlátogatás, 

konzultációs lehetőség) mellett igazi családi napot 
igyekeznek varázsolni a látogatók számára. Ebben lesz 

segítségükre – a teljesség igénye nélkül – a biotermék
-kiállítás és -vásár, a gyermekprogramok, a községben 
lévő értékek megtekintése, továbbá íjazás, honfoglalás 

kori jurta állítás, lovasprogram, kézművesek megte-
kintése munka közben, népzene, illetve az esti megle-

petés program is. 

Program, meghívó letölthető innen. 

 

A 20. születésnapját ünneplő  

Rábcakapi Biokertészet 

(9165 Rábcakapi, Fő u. 31.) 

 és a Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület 2014. 

szeptember 7-én, vasárnap bionapot rendez a gazda-
ság területén. 

A szakmai programok (előadások, gazdaságlátogatás, 

konzultációs lehetőség) mellett igazi családi napot igye-
keznek varázsolni a látogatók számára. Ebben lesz segít-

ségükre – a teljesség igénye nélkül – a biotermék-
kiállítás és -vásár, a gyermekprogramok, a községben 
lévő értékek megtekintése, továbbá íjazás, honfoglalás 

kori jurta állítás, lovasprogram, kézművesek megtekin-
tése munka közben, népzene, illetve az esti meglepetés 

program is. 

Program, meghívó letölthető innen. 

 

 

Meghívó 
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(9165 Rábcakapi, Fő u. 31.) 
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ember 7-én, vasárnap bionapot rendez a gazdaság terü-
letén. 

A szakmai programok (előadások, gazdaságlátogatás, kon-

zultációs lehetőség) mellett igazi családi napot igyekeznek 
varázsolni a látogatók számára. Ebben lesz segítségükre – 

a teljesség igénye nélkül – a biotermék-kiállítás és -vásár, 
a gyermekprogramok, a községben lévő értékek megte-
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Biokonyha a Madzagfalvi Napokon is!!! 

Téma: 

Kenyérsütés, édes és sós sütemények  

különböző gabonákból 

Időpont: 

2014. szeptember 6. (szombat) 10.00 óra 

Helyszín: 

Békés Városi Kecskeméti Gábor  

Kulturális Központ 

(5630 Békés, Jantyik u. 23-25.) 

További információ: 

Dacziné Dúzs Julianna +36/70/293-3926 

Darányi Berta +36/20/244-6603 

http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapi_2014-09-07.pdf
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapin_2014-09-07.jpg
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapi_2014-09-07.pdf
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapin_2014-09-07.jpg
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapi_2014-09-07.pdf
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapin_2014-09-07.jpg
http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/esemenynaptar/bionap_rabcakapi_2014-09-07.pdf
http://www.bekesibio.hu/2014/08/meghivo-biokonyha-a-madzagfalvi-napokon-is/
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Meghívó az  

 

Ökopiaci Sokadalomra 
 

2014. szeptember 20. (szombat) 

Klebelsberg Kultúrkúria  

(Budapest II. kerület - Pesthidegkút, 

Templom u. 2-10.) 

 

Főszervező:  

BKME - Biokultúra Közép-magyarországi Egyesület 
 

 

7.00   Piacnyitás 

9.00 -  Regisztráció 

 

Előadások, programok: 

 

9.50   - 10.00      A rendezvény megnyitója 

                                       Celler Gábor elnök, Magyar Biokultúra Szövetség 

10.00 - 10.30  A bioélelmiszerek szerepe az egészséges táplálkozásban 

   dr. Márai Géza egyetemi docens, SZIE-MKK  

910.30 - 11.00 A biotermelés helyzete és jövője Magyarországon és Európában 

   dr. Drexler Dóra ügyvezető, ÖMKI  

11.00 - 11.30 Hogyan garantáljuk a biotermékek minőségét, valódiságát? 

   dr. Roszík Péter ügyvezető igazgató, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.  

11.30 - 12.00 Kiskertek művelése bio módon 

   Székely Gyöngyvér ügyvezető, Biogyömbér Kft. 

12.00 - 12.30 Komposztálás a kiskertekben 

   Eleőd-Faludy Gabriella komposztmester 

12.30 - 13.00 Hozzászólások, kérdések 

13.00 - 14.30 Bioebéd (mindenevőknek és vegetáriánusoknak) 

14.30 - 15.00 Az iskolai plakátverseny eredményhirdetése 

 

A délelőtt folyamán dr. Győrffy Sándor egyéni tanácsadást tart a kiskertek műveléséről 

 

A nap folyamán: 

 

 termékbemutatók, 

 kóstolók, 

 komposztkészítési bemutató 

 programok az egész családnak 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a program ingyenes.   

Bio alapanyagokból készült ebéd a helyszínen vásárolható.  

 

Támogatóink:  

Földművelésügyi Minisztérium 

Magyar Biokultúra Szövetség 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

ÖMKI - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 

Hungária Ökogarancia Kft. 

További tájékoztató kérhető a következő E-mail címen: 

okopiacisokadalom@gmail.com 

 

 

További információ és  

JELENTKEZÉSI LAP kiállítóknak  

letölthető itt vagy a képre  

kattintva. 

https://docs.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95MHVBT1J6bkhoRzg/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95aWxKRDd2bmZaTm8/edit
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Több bejelentés is érkezett az elmúlt időszakban a 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidék-

fejlesztési Intézethez, hogy egy pályázatíró cég 

megtévesztő hirdetéssel csal ki pénzt a tanyán 

élőktől. 

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy több bejelentés 

is érkezett a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézethez (NAKVI), miszerint egy dél-

alföldi pályázatíró iroda megtévesztően tanyapályázat elké-

szítésére vesz fel megrendeléseket egyszeri, nettó 200 ezer 

forint megbízási díjért, 98 százalékos nyerési eséllyel ke-

csegtetve a tanyán élő embereket. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy jelen-

leg nincs a Tanyafejlesztési Program-

ban kiírt pályázat, ezért kérjük Önö-

ket, ne hagyják becsapni magukat! 

Az aktuális pályázatokról hiteles 

tájékoztatást kérjenek a NAKVI 

MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóságá-

nak kollégáitól, illetve tájékozódjanak a Nemzeti Ta-

nyafejlesztési Program pályázati felületén, ame-

lyet ide kattintva érhetnek el. 

NAVKI 

Becsaphatják a tanyán élőket 

Talajtól a parajig! 

Amit a komposztálásról és a háztáji biogazdálkodásról tudni kell 

Előadás és gyakorlati bemutató - egynapos képzések a SZIKE 

egyesületnél. 

Egyik legfontosabb megújuló természeti erőforrásunk 

a termőtalaj, hiszen az élővilág jelentős részének, köz-

te az embernek is a tápanyagokban gazdag termőföld 

biztosítja az életben maradását. Ennek ellenére az el-

múlt évtizedekben világszerte és sajnos idehaza is a 

talajok rohamos pusztulásának lehettünk tanúi. A kép-

zés segítséget kíván nyújtani a természetben zajló fo-

lyamatok megértéséhez, ezen keresztül a biogazdálko-

dási praktikák megtanulásához. 

Gazdasági, pénzügyi, környezeti válság – mindennapjainkat át 

meg átszövő szorongató fogalmak. Az elkövetkező évtizedek-

ben világunk jelentős – mondhatni drámai – változásokon esik 

majd át.  

Ezek a változások alapvetően fogják az állandó gazda-

sági növekedés mámorában élő, technikai civilizáción-

kat megváltoztatni.  

A kérdés csupán az, hogy az elkerülhetetlen folyama-

tok felkészületlenül fognak-e bennünket érni. Aktív 

részesei leszünk-e ezeknek a változásoknak, vagy csu-

pán passzív elszenvedői? A tanfolyam során az ismét 

előtérbe kerülő önellátáshoz kapcsolódóan többek 

közt a vegyszermentes, természetes tápanyagforráso-

kat felhasználó biokertművelés alapjaival, az ivóvizet 

mellőző, szennyvíznélküli alomszék építésével is meg-

ismerkedünk. Az interaktív előadást követően látoga-

tást teszünk a Szedervölgy-majorban, az egyesület 

Gertrud Franck elvei alapján működő biokertjében. Itt 

megtekintjük a Kakuszi-család háztáji gazdaságát, ahol 

az állattartással (kecske, birka, ló, baromfi stb.), a sza-

badtéri kemencével is megismerkedünk stb. 

Az egynapos képzések időpontjai 2014 második 

felében: 

szeptember 14. vasárnap 

szeptember 20. szombat 

szeptember 28. vasárnap 

október 4. szombat  

Jelentkezés és bővebb információ:  

http://szike.eu./biogazda-kepzes 

SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület  

 

http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php
C:/Users/biokultura/Documents/Adatforrások


Az ezredfordulót követően Magyarországon is egyre nagyobb arányban lehetett hozzájutni bioélelmisze-

rekhez, a fogyasztói érdeklődés – és ezzel együtt a vásárlókedv is évről-évre nőtt. A válság azonban meg-

állította ezt a fejlődést: a kereslet és a kínálat is stagnált, illetve csökkent termékkategóriától függően. A 

megváltozott fogyasztói igények felmérése céljából országos 1000 fős felmérés készült, amelynek 

eredményeit ismertetem a következőkben.  

Származás fontossága  

A bio származást minden 4. válaszadó valamilyen mértékben fontosnak (38,9%) tartja. A helyi termékek 

esetén ez az érték 72,9%. Érdekesség, hogy akiknek fontos, hogy az élelmiszer ökológiai gazdaságból 

származzon, azoknak 62,9%-a helyi előállítást részesíti előnyben.  

A fent vázolt eredmények hasonlóak más kutatásokban tapasztaltakkal: egy amerikai kutatás szerint a „helyi 

élelmiszer” kifejezéssel kapcsolatos attitűdök erősebbek az „ökológiai élelmiszereknél”. Egy másik, 2014. 

évi vizsgálat alapján szintén versenytársak az USA-ban a bio és a helyi élelmiszerek, attól függetlenül, 

hogy az értékesítési csatornák, a márkázás, az árazás és a jelölések alkalmazása eltérő. Az osztrák ered-

mények azonban nagyon bíztatók: egy alsó-ausztriai felmérés szerint épp a kettősség tehet egy vállalko-

zást sikeressé.  

Arra is rákérdeztünk, hogy a válaszadóknak mennyire figyelnek oda, hogy bioélelmiszert vásároljanak.   

 

A válaszolók hajlandósága a tényleges bioélelmiszer vásárlásra, % (N=1000) 

Kedvező, hogy a jelenlegi piaci részesedésnél mintegy 400%-kal többen (3,7%) fordítanak figyelmet arra, 

hogy a kosarukba kerülő élelmiszer bio legyen. Akik az igen mellett érveltek ők jellemzően nők (36,0%), 

felsőfokú végzettségűek (39,9%), szellemi munkát végeznek (41,9%) és az átlagosnál magasabb jövedelem-

mel rendelkeznek (45,7% és 30,8%).  

Az adatok alapján az érdeklődés jelentős, de még sok a korlát. De melyek is ezek a korlátok?  

 

1A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001  azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 

támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Eu-

rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Bíztató jelek és újabb akadályok a  

bioélelmiszerek piacán1 
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Fogyatékkal élő embereket 

is bevonva mutatja be 

természet- és környezet-

védelmi programját a 

Természetvédelmi Világ-

alap (WWF) magyaror-

szági szervezete és az 

Ösvény Oktatóközpont az 

újpesti városnapokon. 

 

 

 

A WWF arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az újpesti ön-

kormányzat által szervezett városnapokon péntek dél-

utántól vasárnapig a WWF Magyarország és az Ösvény 

Oktatóközpont egy közös komplex környezeti nevelési 

programmal képviselteti magát. Az Öko-ösvény elnevezé-

sű oktatócsomagot alkotó ismeretterjesztő és fejlesztő 

játékok tervezésénél és kiválasztásánál az került a fókusz-

ba, hogy fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek is egy-

Fogyatékkal élő emberek környezeti  

nevelését segíti a WWF 

aránt élvezhessék őket. A játékok egy része moz-

gáskorlátozottak számára is használható, a hallássé-

rült érdeklődőknek pedig jelnyelvi tolmács teszi 

elérhetővé az oktatást. Látássérült gyerekeknek a 

hallásra, szaglásra és mozgásra épülő foglalkozások 

nyújtanak majd tanulási és kikapcsolódási lehetősé-

geket.  

Az Öko-ösvény gyermekes családoknak is kínál ter-

mészet- és környezetvédelemmel kapcsolatos prog-

ramokat. A résztvevők a megújuló energiaforrások-

ról és a szelektív hulladékgyűjtésről is sok új infor-

mációt kaphatnak - írták. 

Az oktatóprogram fontos pilléreként mutatkozik be 

Magyarországon a WWF élő Duna turné társasjá-

ték, amely egy egészséges folyó élővilágát mutatja 

be. 

A rendezvény ideje alatt a szakértők a tanári mű-

helyben terepi oktatás, valamint játék- és mesepeda-

gógia témában szakmai előadásokkal és módszertani 

bemutatókkal várják a pedagógusokat és az oktatási 

szakembereket. 

Az elutasítás elsődlegesen megnevezett oka a magas ár volt. Még jelentősebb azonban a szkepticizmus: a 

fogyasztók nem hiszik el, hogy a felkínált termék biogazdálkodásból származik! Több tényezőhöz kapcso-

lódó értéket összeadva 56,8%-ot kapunk, azaz a legfontosabb ellenérv, hogy a magyar fogyasztók kételkednek 

a bioélelmiszerek valódiságában és a nekik tulajdonított előnyökben. Minden 5. válaszadó számára okoz gon-

dot továbbá a felismerhetőség: nem tudják, mi alapján lehet egyértelműen beazonosítani a biogazdálko-

dásból származó termékeket. 

Mi segítheti a piaci növekedést?  

A felmérés eredményei rávilágítanak, hogy hazánkban fontos az ökológiai termékek előállítása és értékesí-

tése. A lehetőségek növelése érdekében – termelői, feldolgozói, kereskedői és a civil szervezetek össze-

fogásában – meg kell teremteni a megfelelő (minőségű) termékbázist, erősíteni kell az alternatív értékesí-

tési csatornákat és az árakkal közelíteni szükséges a fogyasztói elvárásokhoz. Mindez nem nélkülözheti a 

marketingkommunikációs eszközök alkalmazását sem!  

Jól látszik, hogy a helyi és a bioélelmiszerek hazánkban is versenytársak. A bioélelmiszereknél a ma-

gas árak és szkepticizmus gátjait a tudatformálással ésszerű lebontani. A helyi sajátosság csatolása is meg-

fontolandó, hisz a felárak elfogadását segítheti, sőt a kételkedők bizalmát is így lehet a legkönnyebben el-

nyerni.  

Bővebben lásd a Biokultúra c. folyóiratban. 

Szente Viktória 

Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Tanszék 

H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 
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Ökopiaci árak  
(2014. augusztus 2.) 

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. 

 

 

Akácméz 2300 kg 

Alma 200-500 kg 

Ananász 1300-3000 kg 

Avokádó 400-550 db 

Banán 700-900 kg 

Brokkoli 850-1800 kg 

Burgonya (új) 300-400 kg 

Burgonya(régi) 400-800 kg 

Cékla 380-600 kg 

Citrom 1700-1900 kg 

Cukkini 250-600 kg 

Csicsóka 400 kg 

Dió 3500 kg 

Fokhagyma 1900-2500 kg 

Főzőkukorica 180-250 db 

Főzőtök 150-200 kg 

Grapefruit 1300 kg 

Gyömbér 2400 kg 

Káposzta 500-700 kg 

Karalábé 150-350 db 

Karfiol 800 db 

Kelkáposzta 400-600 kg 

Kecskesajt 4700-5200 kg 

Kifejtőbab 800 kg 

Málna 3600 kg 

Narancs 800-1100 kg 

Őszibarack 300-1500 kg 

Padlizsán 600-1200 kg 

Paprika 300-1500 kg 

Paradicsom 400-1200 kg 

Petrezselyem  

gyökér 
850-1500 kg 

Petrezselyem zöld 200-250 cs 

Rebarbara 800 kg 

Retek 250 cs 

Sárgarépa 400-1000 kg 

Sóska 1500 kg 

Spenót 600 cs 

Sütőtök 450-500 kg 

Szilva 400-600 kg 

Szőlő 700-980 kg 

Vöröshagyma 450-600 kg 

Zeller 250-500 db 

Zöldbab 700-1800 kg 
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Biokultúra Hírlevél  |  Kiadja a Magyar Biokultúra Szövetség  |  Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4. III/4. 

Levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III./1. 

Telefon: 06-1/214-7005, Fax: 06-1/214-7006  |  E-mail: hirlevel@biokultura.org  

Felelős szerkesztő és tördelő: Sarkadi Flóra 

Eseménynaptár 

} 2014. szeptember 7. 

Országos Bionap 
Gödöllő, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar GAK-Babatvölgyi  
Biokertészeti Tanüzem 

www.biokultura.org  
 

} 2014. szeptember 7. 
Bionap Rábcakapin 

Rábcakapi 
www.biokontroll.hu 

 

} 2014. szeptember 13. 

Kerti növények környezeti igényei előadás és  
gyakorlat 

 

} 2014. szeptember  20. 

ÖKOpiaci Sokadalom 

1028 Budapest, Templom u. 2-10 
 

} 2014. szeptember  20. 

Gyógynövények a kiskertben előadás 

 
} 2014. szeptember 26-28. 

VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok 
Kaposvár, Pannon Lovasakadémia 

www.kaposvarinapok.hu 

H K Sze Cs P Szo V 
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8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

2014 szeptember 

Az új időpont: 

Szeptember 10. (szerda)  

Előadó:  

Tóth Ferenc 

Masszásbemutató és ennek hatása 

 

Beszélgetés a jelenlévőkkel: Én így csinálom 

A rendezvények állandó helyszíne: 

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és  Dokumentációs 

Központ, Tessedik Sámuel terem 

(1012 Budapest, Attila út 93.) 

 

Központi Klub Program 

A Magyar Biokultúra Szövetség tagegyesületeinél  érvé-

nyes tagsággal rendelkezőknek, valamint a Mezőgazda-

sági Könyvtár beiratkozott olvasói részére díjtalan a 

belépés; a többi vendégtől kérjük, ha lehetőségük enge-

di, járuljanak hozzá a szervezési költségekhez és a te-

rem bérleti díjához! 

 

További információ: 

Parádi Andorné, a Központi Klub vezetője  

(vezetékes telefonszám: 06-1/356-5404) 

Horváth Zsuzsanna Mária, a Biokultúra Közép-

magyarországi Egyesület elnökhelyettese  

(mobil telefonszám: 06-30/484-3820,  

e-mail cím: mostdiy@gmail.com) 

FIGYELEM!!! Változás: a Központi Klub kedd helyett szerdán!! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

mailto:hirlevel@biokultura.org
http://www.biokultura.org/index.php/rss-feed/71-kiemelt-hirek/495-orszagos-bionap-2014
http://www.biokontroll.hu
http://www.kaposvarinapok.hu
mailto:mostdiy@gmail.com

