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Év Bioterméke 2013 díjazottak 

A Magyar Biokultúra Szövetség a XXVI. Bio-

kultúra Tudományos Napon adta át az Év 

Bioterméke 2013 díjakat. 

Az Év Bioterméke díj a hazai feldolgozott 

ökotermékek megmérettetése. Az évről évre 

szorosabbá váló termékverseny több mint 

másfél évtizedes múltra tekint vissza. Négy 

kategóriában szavazott a legjobbra a szakmai 

zsűri, míg a közönség a 29 nevezett termék 

közül választotta ki kedvencét. 

 

Év Bioterméke 2013 díjazottak: 

 Közönségdíj:  

Zabodál Imre - Mandulavaj 
 

 Állati termék kategória:  

Tarnamenti 2002. Kft. - Parasztmájas 
 

 Gabona és sütőipari termékek kategória:  

Biofalatok Kft. - Túrós béles 
 

 Zöldség és gyümölcs termékek kategória:  
Első Híd kft. - Szeder nektár agavéval 

 

 Egyéb termékek kategória:  
Biogold Natur Kft. - Tökmagolaj 

 

Gratulálunk a díjazottaknak!  

Bővebben: www.biokultura.org  

 

Rendezvényünket a Nemzeti Együttműködési 
Alap Civil Támogatások Igazgatósága támo-

gatta. 

 

 Magyar Biokultúra Szövetség 

http://www.biokultura.org


O L D A L  2  

B I O K U L T Ú R A  H Í R L E V É L  

Több mint a duplájára növelnék az ökológiai gazdálko-

dásba bevont területek nagyságát az unió következő 

költségvetési időszakában - azaz 2014 és 2020 között - 

Magyarországon - közölte a Vidékfejlesztési Minisztéri-

um (VM) parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcso-

latokért felelős helyettes államtitkára szombaton, Bu-

dapesten, a XXVI. Biokultúra Tudományos Na-

pon. 

Tóth Katalin a MOM Kulturális 

Központban, az ökológiai gazdálko-

dás fejlesztéséről szóló nemzeti ak-

ciótervet ismertetve elmondta: a 

mostani mintegy 130 ezer hektárról 

mintegy 300 ezer hektárra kívánják 

növelni az ökológiai gazdálkodásba 

bevont terület nagyságát 2020-ra 

Magyarországon. Az akcióterv alapvető célja ugyanis az, 

hogy növeljék a biogazdálkodásba bevont területek 

nagyságát, illetve az ökológiai feltételek között nevelt 

állatállomány létszámát is. 

Emellett az akcióterv célkitűzései közé tartozik még 

az is, hogy Magyarországon az ökológiai gazdálkodásból 

származó termékek feldolgozottsági szintjét emelni 

lehessen, mivel most az alacsony szinten van. Továbbá 

népszerűsíteni kívánják a biotermékek fogyasztását, 

növelve a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói bizal-

mat is e termékek iránt. Az akciótervben hangsúlyosan 

szerepel még az ökológiai tevékenységekkel kapcsola-

tos képzési, kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási rend-

szerek fejlesztése is. 

Tóth Katalin kiemelte: az ökológiai gazdálkodás 

nagyon munkaerő-igényes ágazat. Ez pedig azért is fon-

tos, mert így a jövőben többen is munkát találhatnak az 

ágazat fejlesztése révén az ökogazdálkodásban. Mindez 

pedig fontos szempont a vidék népességmegtartó ere-

jét tekintve - tette hozzá. 

Beszélt arról is, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium-

ban több, egymást erősítő stratégiai dokumentum ké-

szült az elmúlt időszakban. Az ökológiai gazdálkodás 

Több mint a duplájára növelnék az  

ökológiai gazdálkodásba bevont  

területek nagyságát 

elterjesztését szolgálja például a 2014 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó, a biológiai sokféleség megőrzésé-

nek stratégiája, valamint Magyarországnak a génmódo-

sított szervezetektől (GMO) való mentességének biz-

tosítása, amelyet az alaptörvényben is lefektettek. 

A helyettes államtitkár szerint az ökológiai gazdálko-

dásban előállított termékek belföldi fogyasztását is a 

mostaninál szélesebb körben kell népszerűsíteni, amit a 

helyi piacok létesítésének ösztönzé-

se is támogat. Továbbá az akcióterv 

célja, hogy az óvodákban, iskolákban 

és egyéb szociális intézményekben a 

bioalapanyagok felhasználását leg-

alább 30 százalékra kell növelni. 

Ifjabb Hubai Imre, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) vi-

dékfejlesztésért felelős országos alelnöke megerősítet-

te, hogy az általa képviselt köztestület saját eszközeivel 

támogatja az ökológiai gazdálkodás lehetőségeinek ki-

szélesítését Magyarországon. Ezt támasztja alá, hogy a 

NAK együttműködési megállapodást kötött a Magyar 

Biokultúra Szövetséggel az idei  Országos Mezőgazda-

sági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK). 

Az MTI kérdésére válaszolva az alelnök reális és meg-

valósítható célnak nevezte, hogy az ökológiai gazdálko-

dásba bevont terület nagysága Magyarországon 300 

ezer hektárra nőjön. 

Czeller Gábor, a Magyar Biokultúra Szövetség el-

nöke mindehhez még azt tette hozzá, a területnöveke-

dés egyik fontos feltétele, hogy nőjön az ökológiai gaz-

dálkodás támogatási szintje. Erre szerinte van remény, 

ugyanis az előzetes információk alapján például 450-

900 euró - ez jelenlegi árfolyamon mintegy 135-270 

ezer forint - támogatásra számíthatnak hektáronként 

2014 és 2020 között az ökológiai gazdálkodásban részt 

vevő gazdálkodók, amennyiben a szükséges feltételeket 

is teljesítik munkájuk során. 

MTI/VM Sajtóiroda 
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Továbbra is meg kell őrizni Magyarország GMO-

mentességét, amelynek fenntartásáról 2006 óta az ak-

kori öt parlamenti párt teljes egyetértésével született 

országgyűlési határozat rendelkezik - mondta Tóth 

Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) helyettes 

államtitkára csütörtökön, a Roadshow a GMO-mentes 

mezőgazdaságért című előadássorozat jászberényi állo-

másán. 

A szakminisztérium az elmúlt időszakban számos 

nagy horderejű GMO-mentes stratégiát dolgozott ki, 

ezek közé tartozik a Nemzeti Környezetvédelmi Prog-

ram, a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia és az ökológiai 

gazdálkodás fejlesztésére kidolgozott Nemzeti Akció-

terv - tette hozzá a VM társadalmi és nemzetközi kap-

csolatokért felelős helyettes államtitkára. 

Tóth Katalin kitért arra, hogy az Európai Unió tagor-

szágaiban megoszlanak a vélemények a GMO-

mentesség szükségességéről, így megfogalmazása sze-

rint az optimális állapot elérése még messze van. Bizta-

tónak nevezte, hogy az Unión belül egy felmérés sze-

rint a megkérdezett emberek hetven százaléka elutasít-

ja a génkezelt növényekkel való gazdálkodást. 

Bardócz Zsuzsanna, a táplálkozástudomány nyugalma-

zott professzorának álláspontja szerint a forgalomban 

lévő génkezelt növények és a belőlük készült élelmisze-

rek, takarmányok felületes technikával készültek, vala-

mint elmaradt tudományos alapossággal történő tesz-

telésük is. Andorkó Rita, a szakminisztérium GMO 

szakértője bemutatta az agrártárca új ismeretterjesztő 

kiadványát, a GMO-k a világban (www.gmoterkep.hu) 

című interaktív honlapot a hallgatóságnak. 

MTI 

Változatlan cél a GMO-mentesség megőrzése 

Az 2014-2020-as operatív programok társadalmi 

egyeztetésének határideje meghosszabbodott. A doku-

mentumokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 

2013. december 15-ig várják. Magyarország kiemelt 

nemzeti érdeke, hogy a rendelkezésére álló uniós for-

rásokat minél hatékonyabban használja fel. Ennek érde-

kében a 2014-2020-as időszakra vonatkozó operatív 

programokat társadalmi egyeztetésre bocsátják. Ezek a 

programok határozzák meg, hogy milyen arányban és 

mire fordítsuk, mibe fektessük a következő 7 évben 

hazánkba érkező uniós fejlesztési forrásokat. 

Meghosszabbodott a 2014-2020-as  

operatív programok társadalmi  

egyeztetésének határideje 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Prog-

ram is feltöltésre került a partnerségi aloldalra. 

A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket, 

javaslatokat 2013. december 15-ig várják a 

www.nfu.hu honlap partnerségi aloldalán (www.nfu.hu/

forum_pate/29) kialakított internetes fórumon.   Az 

operatív programok társadalmi egyeztetése során be-

érkező anyagokat az átláthatóság elvének megfelelően 

mindenki számára elérhetővé teszik az ügynökség hon-

lapján. 

NFÜ 

http://www.gmoterkep.hu
http://www.nfu.hu
http://www.nfu.hu/forum_pate/29
http://www.nfu.hu/forum_pate/29


A képzés biokertészet beindítását tervezőknek és már 

gazdálkodóknak egyaránt megalapozott gyakorlati isme-

reteket nyújt. Ennek szellemében a gyakorlati oktatás jut 

nagyobb szerephez, az összes óraszám 60%- a gyakorlati 

oktatás, valamint egy nyolcvan órás üzemi gyakorlat is 

helyet kapott. A gyakorlati órák többsége a Szent István 

Egyetem Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzemében zajlik. 

A képzés gyakorlati jellegét erősíti kiscsoportos létszá-

ma, valamint egy éves időtartama, amely során egy teljes 

vegetációs időszak aktuális biokertészeti teendőit és 

tapasztalatait ismerhetik meg a résztvevők. 

További információ a képzésről: 

http://felnottkepzes.gak.hu/kepzeseink/

oekozoeldseg-termesztes-kepzes/ 

GAK Nonprofit Közhasznú Kft.  

Társadalmi Diverzitás Program 
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Legelső ízben indult el november 14-én GAK Nonprofit 

Közhasznú Kft. új akkreditált biokertészeti képzése, 18 

fő résztvevővel. A felnőttképzési akkreditációval rendel-

kező tanfolyamot a Szent István Egyetem szakavatott 

oktatói vezetik. Az országban egyedülálló, hiánypótló 

képzési program egy két éven át tartó, nemzetközi Leo-

nardo da Vinci innováció transzfer projekt keretében 

került kidolgozásra. A több évtizedes múlttal rendelkező 

angol, francia, holland és katalán partnerintézmények 

közreműködésével készült el a képzés tematikája, tan-

anyaga és módszertana. 

A képzés az Ökológiai kertészeti alapismeretek modul 

és az Öko zöldségtermesztési alapok modul két nagy 

témakörére épül, 380 óra összes óraszámmal, havonta 

átlagosan négy képzési nappal. 

 

Elindult az Ökozöldség termesztés képzés 

A rendezvénysorozat fővédnökei: 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

Dr. Láng Zsolt polgármester, a II. kerület országgyűlési 

képviselője 

A rendezvény helyszíne: Klebelsberg Kultúrkúria 

1028 Budapest, Templom u. 2-10. 

Kiállítók: 

Az Észt Intézet – válogatás az Észt Művészeti Akadémia 

design anyagából; A Dán Kulturális – Monumental 
Motion – Koppenhága, a bringások paradicsoma; Mikael 

Colville-Andersen fotókiállítása; Terbe Design Kft.; Me-
dence Csoport; Recycle Mission Hungary; Eco-Design 
Team; Konkrét-Labor; DNS Group; 1Mind1; Retextil 

A kiállítás 2013. december 15-ig látogatható. 

Programok: 

2013. december 7. szombat 10.00-18.00 

Zöldág Fesztivál Családi Nap 

10.00 - 18.00 HUMUSZ Szövetség - szemléletformáló 
stand a nullahulladék jegyében 

hulladékcsökkentő játékok és eszközök, környezettuda-

tos vásárlás, komposztálás, ökológia lábnyom számítás... 

10.00-18.00 Növény csere-bere 

15.00-17.00 Ruha csere-bere 

15.00 Öko-díszek és dekorációk – előadás és bemutató 

16.00 Klímabarát Fórum – Villanyszámla kiváltása nap-

elemmel – Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. 
előadása 

10.00-18.00 Bemutató és kóstoló: Fair trade, bio és ter-
melői étel és ital finomságok, a Hidegkúti Ökopiac kíná-
lata 

2013. december 14. szombat 10.00-18.00 

Zöldág Fesztivál Családi Nap 

10.00-18.00 Öko-design bemutató és vásár – ékszerek, 
táskák, kiegészítők, díszek, ajándéktárgyak 

11.00-12.30 Öko-Kézműves Műhely – karácsonyfa dí-

szek készítése és templom makett építése 

15.00 Természetes növényvédelem – előadás és bemu-
tató 

16.00-18.00 Teadélután, előadás és gyógytea kóstoló 

10.00-18.00 Bemutató és kóstoló: Fair trade, bio és ter-
melői étel és ital finomságok, a Hidegkúti Ökopiac kíná-
lata 

A belépés minden programra díjtalan. 

 

További információk: Reök Cecília 

Mobil:  +36 20/299-1040 

E-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu 

Részletek: http://www.kulturkuria.hu/ 

Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál  
Green Bough International Eco Design Festival 

http://felnottkepzes.gak.hu/kepzeseink/oekozoeldseg-termesztes-kepzes/
http://felnottkepzes.gak.hu/kepzeseink/oekozoeldseg-termesztes-kepzes/
mailto:reokcecilia@kulturkuria.hu
http://www.kulturkuria.hu/viewContent.php?category=26&event=8230
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Pályázatok 

Támogatás igényelhető gazdaságfejlesztésre 

2013. november 25-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig lehetőség nyílik az Euró-

pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013 (XI. 8.) VM rendelet alapján tá-

mogatási kérelmek benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

Bővebben: http://www.biokultura.org/ 

Támogatás igényelhető a turisztikai  

tevékenységek ösztönzéséhez 
2013. november 25. és 2013. december 20. között lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására az Európai Mező-

gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013 (XI. 14.) VM rendelet alapján. 

Bővebben: http://www.biokultura.org/ 

Pályázat a fenntartható  

mezőgazdaságért 

Számos különféle területen, így a mezőgazdaságban várják a megvalósult, fenntarthatóságot, környezetvédelmet, 

energiamegtakarítást bemutató pályázatokat a III. Greennovációs Nagydíjra. 

Idén immár harmadik alkalommal hirdetik meg a Greennovációs Nagydíjat, amelyre a mezőgazdaságban, élelmiszeripar-

ban, kereskedelemben, valamint a szolgáltatói szektorokban megvalósult, kis és nagy „zöld” ötleteket, fejlesztéseket be-

mutató pályázatokat várják.  

A pályázat beadási határideje 2014. január 25. Egy cég több pályázati anyaggal is indulhat, de ezek mindegyikét külön kitöl-

tött pályázati űrlappal és a nevezési szabályzat szerinti mellékletekkel lehet beadni.  

Részletek: http://www.biokultura.org/ 

B I O K U L T Ú R A  H Í R L E V É L  

http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/365-tamogatas-igenyelheto-a-videki-gazdasag-es-a-lakossag-szamara-nyujtott-alapszolgaltatasok-fejlesztesere
http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/365-tamogatas-igenyelheto-a-videki-gazdasag-es-a-lakossag-szamara-nyujtott-alapszolgaltatasok-fejlesztesere
http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/364-tamogatas-igenyelheto-a-turisztikai-tevekenysegek-osztonzesehez
http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/364-tamogatas-igenyelheto-a-turisztikai-tevekenysegek-osztonzesehez
http://www.biokultura.org/index.php/72-hirek/hazai-hirek/358-mar-kiirtak-a-civil-szervezetek-tamogatasi-palyazatait
http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/367-palyazat-a-fenntarthato-mezogazdasagert
http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/367-palyazat-a-fenntarthato-mezogazdasagert
http://www.biokultura.org/index.php/69-hirek/palyazati-felhivasok/367-palyazat-a-fenntarthato-mezogazdasagert
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Elektromos- és kézi malmok, pelyhesítők és mákdarálók háztar-

tások, gazdaságok, pékségek, bioboltok számára.  

Kétezeregy Bt. tel: 26/374-586, 30/577-9015.  

www.ketezeregy.hu. E-mail cím: info@ketezeregy.hu. 

Az évzáró szokásos, közös svédasztalos ünnepi vacso-

rához várjuk a résztvevők hozzájárulását, lehetőleg 
bioalapanyagokból készített házi ételeket és italokat.  

 

Ezen a karácsonyi hangulatú esten barokk egyházi ze-

nét fognak énekelni és játszani a csepeli Egressy Béni 
Konzervatórium tanárai, akik gyakran szerepelnek - a 

tanítás mellett - koncerteken is. 

 

ELŐADÓK: 

 

Koós Flóra (ének) és a Kammerton Trio 

Kammerton Trio tagjai: Mocsári Emma (continuo), 

Edőcs Tamás (fuvola) Tóth Erzsébet (cselló) 

 

MŰSOR 

 

Merula: Gaudeamus Omnes 

Latin nyelvű, Szűz Máriát ünneplő, örömteli zenemű. 
Díszes, virtuóz ének és fuvolaszólama fejezi ki a szüle-

tés feletti örömet, amelyet a szerző mindenkivel meg 
akar osztani. 

Buxtehude: Schaffe in mir Gott 

„Teremts bennem új lelket”- így fordíthatjuk a német 

szöveg kezdetét. Ez is ünnepélyes hangulatú kantáta, 
zsoltárszövegre íródott. Sodró, lendületes muzsika, a 

kérést is erőteljesen, derűsen fogalmazza meg a zene-
szerző. 

Vivaldi: Quia respexit 

Szűz Mária hálaénekének egy részletét zenésítette itt 

meg Vivaldi. Amikor hírül hozza neki Gábriel arkangyal, 
hogy gyermeke fog születni, hálás imádságot mond, 

amit nagyon sok zeneszerző feldolgozott azóta. Meg-
rendítően szép muzsika fejezi ki a meghatott örömet. 

Händel: Süsse Blumen Ambraflocken Singe, 

Seele Gott zum Preise 

A németföldön született, majd életét Angliában leélő 

Központi Klub évzáró rendezvénye 

2013. december 10 (kedd) 17.00 
(A résztvevőket 16.30-tól várjuk) 

zeneszerző műveit általában angol és olasz nyelven írta. 

Ez a két mű a „9 német ária” címet viselő sorozatból 
való, a 3. és az 5.  

Ezek az áriák tehát német nyelvű költeményekre íród-
tak. A versek a természet szépségeit sorolják, és mind-
egyikben megszólal az ezért hálát adó, a Teremtőt di-

csérő hang is. „Singe, Seele Gott zum Preise - Énekelj, 
lélek dicséretet az Istennek!” 

 

A rendezvény állandó helyszíne: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és  

Dokumentációs Központ, 
Tessedik Sámuel terem,  

(1012 Budapest, Attila út 93.) 

 

A Magyar Biokultúra Szövetség tagegyesületeinél  
érvényes tagsággal rendelkezőknek, valamint a Mező-

gazdasági Könyvtár beiratkozott olvasói részére díjta-
lan a belépés; a többi vendégtől kérjük, ha lehetőségük  

engedi, járuljanak hozzá a szervezési költségekhez és a  
terem bérleti díjához! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

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) 

HIRDETÉS 

http://www.ketezeregy.hu/
mailto:info@ketezeregy.hu
mailto:mostdiy@gmail.com
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Eseménynaptár 

} 2013. december 07. - 08.  

ZÖLD KARÁCSONY Vidék- és környezetbarát helyi 

termék kiállítás és vásár 

Tudomány és Technika Háza előtti terület  

Miskolc, Görgey A. u. 5. 

 

} 2013. december 07; 14.  

Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál  

Klebelsberg Kultúrkúria 

1028 Budapest, Templom u. 2-10. 

 

} 2013. december 07; 14; 21; 28 (14.00 -18.30)  
Adventi Helyi Piac 
Veszprém,  a Historia Kert Sörházánál  

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

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

Felelős szerkesztő és tördelő: Sarkadi Flóra 

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom vál-

jék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek 

javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:  

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. „ 

Weöres Sándor  

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag, Boldog Új Évet kíván a  

Magyar Biokultúra Szövetség vezetősége és munkatársai! 
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