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TARTALOMBÓL 

XXVI. Biokultúra Tudományos Nap 
2013. november 30. (szombat) 

MOM Kulturális Központ (1124, Budapest, Csörsz u. 18.) 

Tervezett program: 
  9,00-10,00  Regisztráció  
10,00-10,10  Megnyitó, köszöntő 
  Tóth Katalin parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős  
  helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium 
  ifj. Hubai Imre vidékfejlesztésért felelős országos alelnök, Nemzeti Agrár-  
  gazdasági Kamara 
  Czeller Gábor elnök, Magyar Biokultúra Szövetség  
10,10-10,15  Év Bioterméke 2013 verseny meghirdetése 
  dr. Szántosi Antalné tulajdonosi képviselő,  
  a Dél-alföldi Biokultúra Egyesület elnöke  
10,15-11,30  Múlt, jelen, jövő – 30 éves a biomozgalom 
  Felkért előadók: Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs, dr. Márai Géza,  
  dr. Solti Gábor, Czeller Gábor  
11,30-12,00  Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséről 
  Tóth Katalin parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős  
  helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium  
12,00-12,30  A biogazdálkodás és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – különös  
  tekintettel a fiatal gazda programra és a szakképzésre 
  ifj. Hubai Imre vidékfejlesztésért felelős országos alelnök,  
  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  
12,30-13,15   Szünet, sajtótájékoztató  
13,15-14,15  Biogazdálkodás a kiskertekben 
  - Így indult…: dr. Mezei Ottóné tiszteletbeli elnök,  
  Biodinamikus Közhasznú Egyesület 
  - … és itt tartunk: dr. Roszík Péter ügyvezető,  
  Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
  - A biodinamikus kertművelés oktatása: Csécs Mónika Waldorf Iskola, Solymár  
14,15-14,45  A biogazdálkodás lehetőségei a közétkeztetésben 
  - jogszabályi háttér: Szabadkai Andrea ügyvezető, Magyar Biokultúra Szövetség 
  - gyakorlati megvalósíthatóság: Szántosi Attila ügyvezető, Biohungaricum Kft.  
14,45-15,30  „Csak a szépre emlékezem” filmvetítés – válogatás az archívumból,   
  dr. Győrffy Sándor  
15,30-16,00  Ránki Fülöp zongoraelőadása 
16,00-16,15  Év Bioterméke 2013 díjak átadása  
16,15-16,30  Tombolasorsolás  
16,30-16,40  Pohárköszöntő: dr. Győrffy Sándor  
16,40   Állófogadás-biovacsora 
  Amennyiben részt kíván venni az állófogadáson - 500 Ft kóstolójegy ellenében -  
  kérjük, regisztráljon be előzetesen online (www.biokultura.org), telefonon/faxon  
  (1/214-7005, 1/214-7006), illetve e-mailben (sarkadi@biokultura.org) november 27-ig.  
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Az idei XXVI. Biokultúra Tudományos Napon a kiállí-

tás mellett átadásra kerülnek az Év Bioterméke díjak. 

A termékversenyre és a kiállításra egyaránt 
november 18-ig lehet jelentkezni Gelencsér Mar-

gitnál (1061 Budapest, Anker köz 2-4. III/4., 

gelencser@biokultura.org. tel/fax: 06-1/214-7005,, 06-
1/214-7006). 

A kiállítói asztal igénylés november 27-ig mondható le. 

 

Jelentkezési feltételek: 

1. Kiállításra 

Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a rendezvé-

nyen ökológiai termék-kiállítást is szervezünk. 

Élelmiszerek közül kizárólag a Biokontroll Hungária 

Nonprofit Kft. által tanúsított ökológiai termékek mu-
tathatók be, a gazdálkodáshoz használt szerek, anyagok 

közül pedig kizárólag az ökológiai gazdálkodáshoz en-

gedélyezettek. 

Amennyiben a jelentkezési határidő után marad hely, 
egyéb termékek (pl. kézműves, konyhafelszerelés) is 

bemutathatók. Árusítás, kóstoltatás lehetséges, de a 

tárgyi feltételekről és az engedélyekről a kiállítónak kell 
gondoskodnia. 

A kiállításra való jelentkezés a Szövetség vissza-

igazolása után tekinthető érvényesnek, elfoga-

dottnak! 

A kiállítóként való megjelenés díja 5000 Ft, plusz egy 

termék a tombolára. Fizetés a helyszínen. A kiállítói 
asztalok mérete: 120 x 50 cm. Egységes fehér terítőt a 

Szövetség biztosít, saját nem használható. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kiállítói helyek csak 

korlátozott számban állnak rendelkezésre! Egy kiállító-
nak csak akkor tudunk több asztalt biztosítani, ha a 

jelentkezési határidő lejárta után még marad szabad 

asztal. Kérjük, hogy ez ügyben telefonon egyeztessen 
munkatársunkkal. 

2. Év Bioterméke versenyre 

A Magyar Biokultúra Szövetség idén is megrendezi az 

Év Bioterméke versenyt, melyre a nevezés ingyenes. A 

nyertes termékek csomagolásán az Év Bioterméke 
2013. felirat korlátlan ideig feltüntethető. 

A szakmai zsűri kategóriánként egy-egy díjat ítél oda. 
Kategóriák: 

 állati termékek  
 (tej, tojás, hús, méhészeti készítmények); 
 zöldség és gyümölcs termékek; 
 gabonafélék, sütőipari termékek; 
 egyéb élelmiszer. 

 
Kategóriáktól függetlenül a közönség továbbra is egy 
termékre szavazhat a regisztráción kapott szavazócé-

dulán. 

Felhívás ökológiai termékversenyen,  
ökológiai termék-kiállításon  

való részvételre 

 

A rendezvény fővédnökei  

dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Vidékfejlesztési Minisztérium,  
Győrffy Balázs országos elnök, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

 

A 30 év összegyűjtött anyagaiból külön emlékkiállításra, valamint kulturális műsorra, díjátadásra, biotermék  

kiállításra is sor kerül, mellyel remélhetőleg felidézhetünk kellemes emlékeket és újakkal is gazdagodhatunk.  

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

A rendezvény ingyenesen látogatható. 

Támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága 

 

Magyar Biokultúra Szövetség 

mailto:gelencser@biokultura.org�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/344-felhivas-xxvi-biokultura-tudomanyos-napra�


O L D A L  3  

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

Nevezhető termékek köre, száma: 

 hazai feldolgozóban készült termékek; 
 előállításukat a Biokontroll Hungária Nonprofit 

Kft. ellenőrizte; 
 a termék nem kapott díjat korábbi Év Biotermé-

ke versenyeken; 
 egy cég maximum 3 termékkel (nem termékcsa-

láddal!) nevezhet. 
A bemutatott  termékek folyamatos őrzését nem tudjuk 

vállalni, ezért kérjük, hogy a nevezett termékekből több 

darabot biztosítsanak. 

A versenybe benevezett termékeket a rendezvény ideje 
alatt bemutatjuk, közönségszavazásra bocsátjuk, ezért 

kérjük, hogy a rendezvény kezdete előtt a nevezett ter-

mékeket adják át 8.00 és 8.30 között Gelencsér Margit-
nak a helyszínen. 

Figyelem! A nevezett termékek bemutatására szolgáló 

asztalon kóstoló, szórólap nem helyezhető el. Erre kizá-
rólag a kiállítói asztalokon van lehetőség! 

A nevezést kérjük, csak akkor tekintse elfogadottnak, 

ha megkapta visszajelzésünket. 

Bővebb információért kövesse figyelemmel honlapunkat 

a www.biokultura.org címen. 

Mind a kiállításra, mind az Év Bioterméke versenyre 
várjuk a jelentkezéseket! A jelentkezési lap honlapunk-

ról letölthető. Kérjük, hogy a visszaküldött jelentkezési 

lap mellé csatolja érvényes minősítő tanúsítványának és 
a hozzá tartozó mellékletnek a másolatát. Kiállítani és 

nevezni kizárólag az azon szereplő termékeket lehet. 

 

Magyar Biokultúra Szövetség 

„BIOTIKUM ”, nagybani biopiac 

Az Ökologia Hungaria Biopiac szerepe a hazai 

biogazdaságok értékesítési pozíciójának megerősítésé-

ben - a biogazdaságok és a hungarikumok válasza a XXI. 
század értékesítési lehetőségeiben rejlő kihívásokra.  

Szigetszentmiklóson, 2012. május 24-én, a Flóra Hun-

gária Nagybani Virágpiacon alakult meg az Ökologia 

Hungaria Nagybani Biopiac Kft., mely a következő év-
ben, a Flóra Hungária Kft.-től 2039. április 30-ig bérelt, 

kitűnő földrajzi fekvésű, 1 hektár beépíthető területen 

valósítja meg Európában is egyedülálló színvonalú, ellen-
őrzött biotermékek és elismert hungarikumok forgal-

mazására szakosított centrumát. A biopiac létjogosult-

ságát vitató, kisszámú szkeptikusokat meglepte, hogy az 
alapító tagság és nagyszámú támogatóik köre rendület-

lenül hisz a kezdeményezés sikerében, az induláshoz 

szükséges tőke összeállt, a tervek és a jogerős építési 

engedélyek a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nem-
zetgazdasági Minisztérium jóváhagyásának is köszönhe-

tően megszülettek! 

Az alapítók célja, hogy az ellenőrzött biotermékek 

termelésével és forgalmazásával foglalkozó vállalkozá-
sok szerepét megerősítsék a hazai piacon, támogatva a 

termelőket, kereskedőket, feldolgozókat, fogyasztókat 

a minél rövidebb ellátási lánc kialakításában. A piac 
egész évben rendelkezésre áll majd, a hét minden nap-

ján, a bioélelmiszerek különleges minőségéhez méltó, 

impozáns, organikus épületegyüttesben. Minden igényt 
kielégítő értékesítési, vásárlási és logisztikai hátteret 

nyújt mind a termelőknek, mind a kereskedőknek, mind 

a fogyasztóknak, mind pedig az idegenforgalomnak kö-
szönhetően ide látogató turistáknak egyaránt. 

A mintegy harminc fős tervező gárda és a biopiac hét-

fős tagsága minden apró részletre ügyelt a tervezés so-

rán. Már az építkezés helyszínéül kiválasztott terület 
esetén is fontos szempont volt, hogy kifejezetten a ke-

reskedelem központjában, kiemelt nemzetközi forgalmú 

közlekedési csomópont szomszédságában legyen, előse-
gítve a könnyű és gyors megközelíthetőséget, a jó látha-

tóságot, így a beruházás hasznosságát és időbeni megté-

rülését is egyben. A Főváros közelsége és sűrűn bené-

pesült vonzáskörzete hagyományosan nem a termelés-
nek kedvez, hanem a konvencionális és a bioélelmiszer-

kereskedelemnek. Itt a legnagyobb a népsűrűség, az egy 

főre jutó bioélelmiszer-fogyasztás, és az egy főre jutó 
bioboltok, éttermek és szálláshelyek száma is. 

Végül a beruházók döntése a Flóra Hungária 1 hektá-

ros beépítetlen területére esett, melynek kiváló adott-

ságait a beruházók itt folyó, húsz éves kereskedelmi 
gyakorlatukból már jól ismerik. A terület fekvését te-

kintve közvetlenül az M0 autóút déli szektora mellett, a 
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Szigetszentmiklós felé vezető főforgalmú út és az újon-

nan létesített Szigetszentmiklós-Csepel közötti feltáró 
út között, a Leshegy ipari park „főutcájában” található, 

összközműves, és az élelmiszer kis- és nagykereskede-

lem megkülönböztetett igényeinek is eleget tesz. 

Országszerte a népesség 2%-a, mintegy 200.000 ember 

fogyaszt napi rendszerességgel bioélelmiszert, de a szá-

muk napról napra nő az átalakulóban lévő étkezési szo-

kásoknak, és a különleges étkezési igényeknek köszön-
hetően. Többségük a fővárosban vásárol, termelői 

biopiacokon és bioboltokban szerzi be az általa elfo-

gyasztott, alapvető élelmiszercsoportba tartozó 
bioélelmiszereket. A környező országokat tekintve jócs-

kán van még tartalék a hazai fogyasztók számának növe-

kedésében, hiszen Ausztriában ez a szám 20% feletti, 

Szlovákiában és Lengyelországban 10% körüli, Romániá-
ban 6%, Szerbiában 5%, Horvátországban és Szlovéniá-

ban 7%. 

A konvencionális tömegtermelést jellemző hatalmas 

piaci harc vihara messze elkerüli a bioélelmiszerek pia-
cát, itt sokkal inkább az ellenőrzött és hiteles minőség-

nek, a termelő nevének és elkötelezettségének jut fő-

szerep. Rendkívül sok a termelőkre jellemző, megkülön-
böztető jegy, a minőség és hitelesség az elsődleges té-

nyezők. Értékesítési lehetőség, piac nélkül nagyon nehéz 

bevonni a termelőket az ökológiai gazdálkodás keretei 
közé, ugyanakkor ebben a gazdálkodási módban tudja 

leginkább megmutatni egy termelő az ő termékének a 

pozitív sajátosságait, egyediségét. 

Magyarország kitűnő adottságokkal rendelkezik az el-

lenőrzött ökológiai gazdálkodás volumenének növelésé-

hez. Az élelmiszertermelés minden ágazata stratégiai 

célterületnek számít, és az ország hagyományaira, adott-
ságaira építve abszolút megkülönböztethető biotermé-

kek és hungarikumok állíthatóak elő. A biotermékeket 

és hungarikumokat vásárlók számára nem elsősorban az 
ár dominál, sokkal inkább az élelmiszerek különleges 

minősége, pótolhatatlan íz világa, zamata, tisztasága, ter-

mészetessége. A megvalósuló „Biotikum Biopiac”-on 
szerepet kapnak a környékbeli biotermelőkön túl az 

újonnan belépő, biogazdálkodást vállaló gazdálkodók és 

a választékot bővítő kereskedők, integrátorok egyaránt. 
Az ökológiai gazdálkodás számos családnak nyújt és még 

többnek nyújthat megélhetést, kereset-kiegészítési lehe-

tőséget. Szakmai központként bevonásra kerülnek a 

szakképző, közép- és felsőfokú képzést biztosító iskolák, 
kutatóintézetek, mely az élelmiszeriparra, gasztronómiá-

ra és az agráriumra, de még a társadalomra is pozitív 

hatást gyakorol. Az itt megjelenő biogazdaságok kiváló 
minőségű, egyedi termékeikkel, kulturált értékesítési 

lehetőséghez jutva, hatékony termesztéstechnológiát 

alkalmazva garantáltan profitábilis működést érhetnek el. 

A „Biotikum Biopiac” 15 km-es körzetében 432.000 

ember él. Az ökológiai élelmiszerekre és hungarikumok-

ra szakosított, koncentrált, termelői és integrációs szer-

veződésre épülő kínálatának köszönhetően azonban 
nem csupán Budapest és agglomerációja lakosságát szol-

gálhatja, hanem az ország népességének egészét, továb-

bá export lehetőséget is teremt mindazoknak a terme-

lőknek, akik egyenként nem képesek nagy tétellel megje-
lenni az export-piacokon, de egymással összehangolva az 

általuk alkalmazott ökológiai növénytermesztés és állat-

tenyésztés technológiáját, és feldolgozva egységes áru-
alapot képezhetnek az igényes és fizetőképes külpiacok 

számára is. 

A Közös Agrár Politika 2014-2020. közötti reformja és 

a „Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia - Nemzeti Akció-
terv az Ökológiai Gazdálkodásért” prioritásként kezeli a 

termelés volumenének növelését. 2,5-szeres növekedés-

sel és a feldolgozottság szintjének növelésével, jelentős 
hozzáadott érték-többlettel számol. Ennek köszönhető-

en a 2015-től kezdve kibővülő bioélelmiszer választék-

nak szüksége lesz piacra, valamint a kis- és nagykereske-
delem szakszerű szervezésére, az integrációs folyamatok 

végeredménye pedig versenyképes biogazdálkodás és 

kereskedelem kell, hogy legyen, mindez a belföldi fo-
gyasztók által is megfizethető árszinten. 

Az új biopiac kezdeményezésének jelentőségét a Vi-

dékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Biokultúra Szövet-

ség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., valamint a 
hazai és a nemzetközi biokultúra mozgalom számos jeles 

egyénisége is elismerte. A máig Európában is egyedülálló 

vállalkozás alapkövét Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter ünnepélyes keretek között 2012. szept-

ember 21-én, a XIX. Hortus Hungaricus Nemzetközi 

Kertészeti Kiállítás és Vásár alkalmával helyezte le. 

Az ünnepélyes alapkőletételen Szabó József, Sziget-

szentmiklós város polgármestere, Jakab István, az Or-



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

O L D A L  5  

szággyűlés alelnöke és a MAGOSZ elnöke, Treer And-

rás, a Flóra Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. 
Roszík Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség al-

elnöke és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyve-

zető igazgatója, Dr. Solti Gábor, a KÖSZ elnöke, Hubai 
Imre biogazda, a beruházó cég ügyvezető igazgatója, a 

cég alapítói, valamint a hazai biokultúra mozgalom és a 

fogyasztók képviselői is tiszteletüket tették. Ezt követő-
en indult útjára az építési engedélyezési eljárás, melynek 

köszönhetően idén szeptemberre megszületett a jog-

erős építési engedély, elkészültek a kiviteli tervek és 
megkezdődött a kivitelezők versenyeztetése. 

A „BIOTIKUM”, vagyis az Ökologia Hungaria Nagy-

bani Biopiac épületegyüttese négy fő részből áll. 

A főépület fejépületének 100%-ban alápincézett 

fölszintjén, a főbejáratnál kap helyet a tagság által üze-

meltetett, reprezentatív, egész héten nyitva álló 
bioélelmiszer bolt, valamint a „Biotikum” bio étterem. A 

személy- és teherlifttel is megközelíthető pinceszintre a 

vásárcsarnokot és a földszinti kiskereskedelmi egységet 
kiszolgáló szociális blokkok és a kiskereskedelmi egység 

raktár- és hűtő helyiségei kerültek. Az emeleti szinten 

konferencia helyiségek, valamint a vásárcsarnok üzemel-
tetéséhez szükséges iroda és tárgyaló helyiségek helyez-

kednek el. 

A főépület csarnokrésze földszint+galéria kialakítá-

sú építmény, a fejépülettel mindkét szinten átjárókkal 
összekötve. A vásárcsarnokban az árusok kijelölt árusí-

tóhelyeken kínálják termékeiket, a termék jellegének 

megfelelő kialakítással, melyet berendezve, kulcsrakész 
állapotban vehetnek át. A csarnok szélső, fal melletti 

traktusában 15 db nagyobb, 40m2 körüli, a közbenső 

traktusban 28 db 9m2-es árusító hely kerül kialakításra. 
A csarnok központi eleme lesz a már elismerést nyert 

Hungarikumok árusítására alkalmas, 43 m2-es 

Hungarikum üzlet és a látványpékség. 

Az emeleti szintet galériás jellegűre tervezték, légte-

re egy légtér a csarnokkal, 20 db 16 m2 körüli árusító-

hellyel és 1 db büfével, közvetlen átjárási lehetőséggel a 

konferenciatermek és a lift felé. 

A szabadtéri területre a Piac jelleg erősítésére fe-

dett-nyitott árusítóhelyek kerülnek, melyek várhatóan 

tavasztól késő őszig, a fagyokig fognak üzemelni. 

A saját területen kialakításra kerül 56 db vásárlói és 34 

db termelői parkoló mellett 9 db süllyesztett rámpához 
épített rakodóállás és 1 db kamionrakodó épül. Az üze-

meltetés során további parkoló szám bővítésre van lehe-

tőség. 

Tevékenységek ütemezése 

I. 2013. szeptember – október: előkészítő tevé-

kenységek befejezése, kivitelezők versenyezte-

tésének lezárása 

II. 2013. november 15-től folyamatosan: egyezte-

tés a termelőkkel, kereskedőkkel, lehetőség a 
helyhasználati jogot alapító, vagyoni értékkel 

bíró, tartós bérleti szerződések megkötésére 

III. 2013. november – december: forrásallokálás és 

banki tárgyalások 

IV. 2014. január-február: kivitelezési szerződések 

aláírása a kiválasztott kivitelezővel 

V. 2014. április – 2015. március: kivitelezési és be-

rendezési munkálatok 

VI. 2015. április: működési engedélyek beszerzése 

VII. 2015. április 30.: NYITÁS, és a folyamatos 

működés megkezdése 

VIII. 2039. április: tartós ingatlan bérleti szerződés 

lejárta: előtte tárgyalás a további hasznosítás 
lehetőségéről a Flóra Hungária Kft. tagságával 

Várható nyitva tartás: egész éven át! 

A szervezeti és működési szabályzatot, és különösen a 

nyitva tartás és a kereskedelem rendjét a használatba 

vételi eljárást követően a tagok és a részt vevő árusok 
testülete határozza majd meg. 

Vásárlók köre 

A vásárlók köre várhatóan a hazánkban és a környező 

EU tagállamokban működő bioboltok, szállodák, étter-

mek, feldolgozó üzemek, élelmiszer-láncok, közétkezte-
téssel foglalkozó vállalkozások mellett közvetlenül a fo-

gyasztók. Lehetőség van a közös áruterítésre, logisztiká-

ra és a közös házhozszállítás rendszerének költséghaté-
kony megteremtésére is, Magyarország egész területén, 

és a környező EU tagállamok irányába egyaránt. 

 

Hubai Imre ügyvezető 

Ökologia Hungaria Nagybani Biopiac Kft. 



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

Érdekképviseleti szövetség alakult a kisléptékű  
termelés megerősítéséért 

2013. október 20-án, Debrecenben megalakult a Kislép-
tékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdek-
képviseleti Szövetsége. A szervezet célja a kisléptékű gaz-
dasági kezdeményezések működésének jogi és gazdasági 
feltételeit javítani, amivel a helyi gazdaság erősíthető. 

A KISLÉPTÉK célul tűzte ki a kis környezetterheléssel 
járó élelmiszertermelés, feldolgozás, kézműves termék 
előállítás és értékesítés piacra jutásának elősegítését is. 

Szabadkai Andrea, a KISLÉPTÉK megválasztott elnöke 

elmondta: „Az újonnan létrejött szövetség befolyásolni 
kívánja a jogszabályi környezetet, de a kézművesek társa-
dalmi megbecsülésének javításáért és a fogyasztói tuda-
tosság növeléséért is végzi szakmai, érdekképviseleti te-
vékenységét.” 

Az alapító szervezetek között vannak többek között a 
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Falusi és 
Agroturizmus Országos Szövetsége, a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége, a Magyar Biokultúra Szövet-
ség, a Klímabarát Települések Szövetsége és a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rendje is. A KISLÉPTÉK tagjai és pártoló 
tagjai egyaránt lehetnek szervezetek és magánszemélyek. 

Kőváriné dr. Bartha Ágnes, elnökségi tag kiemelte: „E 
szövetség létrejötte hiánypótló. A termelőkért folytatott 
jogszabályi akadálymentesítés, a szemléletformálás, isme-
retátadás és a környezetkímélő termelés érdekében ed-
dig eseti jelleggel végzett együttműködést az alapítók 
most rendszeresen, formális szervezet keretei között 
folytatják, hazai és nemzetközi szinten is. Mindez a haté-
konyabb érdekérvényesítéshez vezethet el.” 

Mircz Nárcisz elnökségi tag, az alakuló ülés házigazdája, 
a KISLÉPTÉK székhelyéül szolgáló, debreceni Nárcisz 
Birtok vezetője szerint „fontos lenne a kistermelői ren-
delet további módosítása, hogy kistermelők együttmű-
ködve, egymás alapanyagát feldolgozva is értékesíthesse-
nek saját előállítású terméket. Ezzel csökkenthető lenne 
az alapanyagtermelő kistermelő kiszolgáltatottsága a fel-
vásárlói árak ingadozásának, és növelné a termék-
előállítás hozzáadott értékét.” 

Az érdekképviselet megalakítását előkészítő munkát a 
Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozá-
sával a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok támogatja 
a SMCA-2012-0071-Z regisztrációs számon nyilvántartott 
"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdek-
képviseletének megteremtése és piaci életképességük 
javítása” című pályázat keretében. 

Kiegészítő információk 
A KISLÉPTÉK által már megkezdett munka ki-
emelt témái és tevékenységei a következők: 
 A kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves ter-

mék előállítás és -értékesítés feltételeinek egysze-
rűsítése. 

 A kistermelői élelmiszer előállítás, értékesítés, ér-
tékesítés rugalmas higiéniai és más szakterületi sza-
bályozási kereteinek megteremtése. 

 Nonprofit kereskedelem és Rövid Ellátási Lánc 
(REL) ösztönzése. 

 Falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra 
épülő és környezettudatos fejlesztése. 

 Önfoglalkoztatás segítése. 
 Termékelőállítók felmérése, támogatása, ismereteik 

gyarapítása. 
 Jogszabálymódosítások, hatósági állásfoglalások ké-

rése, jogsegély. 
 Nemzetközi partnerség kiépítése és érdekképvise-

letben való közreműködés. 
 Jó gyakorlatok bemutatása. 
 Piacépítő tevékenységek, hálózati kapcsolatok elő-

segítése. 
 Ismeretátadás, képzések szervezése, lebonyolítása. 

A szervezet folyamatban lévő érdekképviseleti 
programjai: 

 Falusi vendégasztal jogszabályi könnyítések, életsze-
rűség biztosítása (FATOSZ). 

 Kistermelői termékelőállítás Jó Higiéniai Gyakorlati 
útmutatója. 

 Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram ter-
vezési munkacsoporti képviselet. 

 Kézműves (élelmiszer)termék munkacsoport képvi-
selet. 

 Nonprofit gazdasági együttműködés és átfutó szám-
la rendszer bevezetésének kezdeményezése a gaz-
daboltokért és bevásárló közösségekért. 

 Gyógynövények kézműves és kistermelői előállítás-
ra vonatkozó jogszabálymódosítás kezdeményezé-
se. 

 Kistermelői rendelet módosításának kezdeménye-
zése. 

 Pálinka magánfőzésre és vendégasztal értékesítésre 
vonatkozó jogszabály módosító kezdeményezés 
(Falusi Vendégasztal Szövetség). 

 Gazdabolt nemzetközi tanulmányút. 
 Kistermelői és piacszervezői képzések. 
 Joghallgatók, jogászok részére a kisléptékű terme-

lésre fókuszáló szakmai műhelymunkák beindítása. 

Kisléptékű Termékelőállítók  
Országos Érdekképviselete 
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IV. Nemzetközi Ökológiai Mezőgazdasági  
Tudományos Konferencia (ICOAS) 

Lehet Magyarországon az uniós átlagnak csak mintegy 

fele az ökológiailag művelt, biogazdálkodással hasznosí-

tott mezőgazdasági terület aránya az összes megművelt 
területhez viszonyítva - közölte Drexler Dóra, az Öko-

lógiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezető 

igazgatója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón, ame-
lyet a IV. Nemzetközi Ökológiai Mezőgazdasági Tudo-

mányos Konferencia (ICOAS) szünetében tartottak. 

Ismertette: ökológiai (a környezeti szempontokat figye-

lembe vevő, fenntartható, organikus, azaz bio-) gazdál-
kodás Magyarországon mintegy 127 ezer hektáron, a 

termőterület 2,5 százalékán folyik. Az itt megtermelt 

áru 80-85 százalékát alapanyagként kiviszik az ország-
ból. Ugyanakkor a belföldön eladott, feldolgozott öko-

lógiai termékek mintegy 90 százaléka import. Ezen az 

arányon változtatni kellene - vélekedett. 

Becslések szerint az ökológiai termékek piaci részese-

dése Magyarországon 1-3 százalék, a világtendenciához 
hasonlóan növekvő. Az ebből származó árbevétel éves 

szinten mintegy 20 milliárd forint, tette hozzá. 

A nemzetközi tanácskozás résztvevőit köszöntötte 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, aki hangsú-

lyozta: a földet úgy kell megművelni, hogy az ott vég-

zett munka egyben egészséges környezet biztosításá-
nak alapjául is szolgáljon. 

Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) parla-

menti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára a konferenciát megnyitó beszédé-

ben többek között arról szólt, hogy megszületett az 

Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséről szóló Nemzeti Ak-
cióterv. Ez a dokumentum összegzi azokat a feladatokat, 

amelyeket végre kell hajtani annak érdekében, hogy az 

ökológiai gazdálkodás körébe vont területek nagysága 
növelhető legyen. Az akcióterv növelni hivatott az alap-

anyagok feldolgozottsági szintjét, fejleszteni a marketing-

tevékenységet és előmozdítja  kutatói hálózatok létreho-
zását. 

Utalt arra is: további cselekvési tervek is készülnek a tár-

cánál az ágazat helyzetének javítására. Ilyen a Nemzeti 

Biodiverzitás Stratégia, valamint a 4. Nemzeti Környezet-

védelmi Program. A lefektetett tervek szintén azt szolgál-
ják, hogy az ökológiai gazdálkodás feltételei javuljanak 

Magyarországon, főként a fenntarthatóság szempontjából. 

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország 
továbbra is fenn kívánja tartani az ország GMO-

mentességét, még ha olykor támadások is érik emiatt. 

Solti Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövet-

ségének elnöke a sajtótájékoztatón az együttműködés és 
az összefogás fontosságát hangsúlyozta a régió gazdálko-

dói között. 

MTI 

ONLINE az Ökoporták kialakítása  
kiadvány 

Már ONLINE is elolvasható és letölthető az Ökoporták kialakítása c. ingyenes kiadvá-

nyunk innen.  

Továbbra is átvehető a Magyar Biokultúra Szövetség irodájában és a Csörsz utcai 
Ökopiacon (1124 Budapest, Csörsz u. 18.) az 5-ös faházban (Ökoflóra Bt.-nél).  

A szakmai kiadvány a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és ja-

vaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.  
 

Magyar Biokultúra Szövetség 

http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/332-megjelent-az-okoportak-kialakitasa-kiadvany�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/332-megjelent-az-okoportak-kialakitasa-kiadvany�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/332-megjelent-az-okoportak-kialakitasa-kiadvany�
http://www.biokultura.org/index.php/71-hirek/kiemelt-hirek/332-megjelent-az-okoportak-kialakitasa-kiadvany�
https://docs.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95UGVlQ29hRUVzdmM/edit?usp=sharing&pli=1�
https://docs.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95UGVlQ29hRUVzdmM/edit?usp=sharing&pli=1�
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Idén Magyarország volt a díszvendége a lengyelországi 

Łodź-ban hatodik alkalommal megrendezett Natura 
Food élelmiszeripari vásárnak, ahol az egyetlen magyar 

biosör, az Alakor most nemzetközi közönség előtt is 

bemutatkozhatott. Az októberben megrendezett, há-
romnapos, közel 300 kiállítót felvonultató eseményt 

mintegy 15 ezren látogatták meg. 

Magyarországról mintegy húsz, tanúsított bioterméke-

ket gyártó élelmiszeripari kisvállalkozás volt jelen a 
kiállításon. Az Alkobeer projektet, amelynek az Alakor 

biosör is egyik terméke, a Biokontroll Hungária Non-

profit Kft. képviselte a közösségi standon. A résztve-
vők nem csupán a biosör, de a szintén hazai fejlesztésű 

tételtanúsítási és QR-kód alapú termék-

nyomonkövetési rendszer iránt is élénken érdeklődtek. 

A biosört megkóstoló látogatók visszajelzései alapján 

az Alakor sikeresen szerepelt Kelet-Közép-Európa 

legrangosabb ökológiai szakkiállításán, a vásárlátogatók 

körében végzett kutatás eredményeiről a kiállító ké-
sőbb számol be részletesen. A termék forgalmazása 

iránt lengyel, olasz és holland kereskedők is érdeklőd-

tek. 

A kiemelt díszvendéghez méltó közösségi stand terve-

zését, építését, a kiállítás részvételi díjait és a kiállítók 

szállásköltségét a Vidékfejlesztési Minisztérium finanszí-

rozta. A magyar delegációt Tóth Katalin, a szakminisz-
térium parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsola-

tokért felelős helyettes államtitkára vezette. 

 

Az Alakor biosör története 

2008-ban fogott össze az MTA Agrártudományi Kuta-

tóközpontja, a Corvinus Egyetem Sör- és Szeszipari 
Tanszéke, a Körös-Maros Biofarm Kft és a Biokontroll 

Hungária Nonprofit Kft. A szakemberek egy nagy lép-

tékű, „Organikus egészségvédő biosörök kifejlesztése 
és gyártása”, röviden Alkobeer nevű projektben elő-

ször a 15 ezer éves ősi alakor búza fajból  nagyüzemi 

ökológiai gazdálkodásra és söripari feldolgozásra is 
alkalmas modern fajtákat nemesítettek ki. 

Ezt követően kidolgozták a receptúrát és a 

biominősítés speciális eljárásait, mígnem ötéves fejlesz-

tői munka után idén nyáron piacra került az ország 
egyetlen biosöre. Az együttműködés nemzeti forrásból 

pályázati támogatást is nyert és kifejezett szándéka, 

hogy mintaként szolgáljon a magas feldolgozottságú 

hazai organikus élelmiszerek gyártói számára az ehhez 
hasonló, termékfejlesztést szolgáló összefogásokhoz. 

Gyártásellenőrzési, tételtanúsítási és QR-kód alapú 

rendszer 

Az Alkobeer projekt során a Biokontroll Hungária 

Nonprofit Kft. európai mércével is újszerű rendszert 
fejlesztett ki, amely az alapanyagoktól a palackozáson 

át az értékesítésig ellenőrzi és végigkíséri a biosör 

(vagy igény szerint bármely más termék) készítését. A 
termékek vásárlói hozzáférhetnek a vizsgálati eredmé-

nyekhez, a termék címkéjén lévő QR-kód beolvasásá-

val ellenőrizhető az adott termék életútja, tanúsítása. 

Piac & Profit 

High Tech Kft. nevére szóló hamisított, az európai jogszabályok szerinti ökológiai tanúsítást igazoló Ecocert tanúsít-

ványt használ valaki, megtévesztve a vásárlókat. 

A különböző sajtok (Maasdam, Gouda, Tilsiter, Edamer, Cheddar, Mozzarella), amelyek a hamisított tanúsítványon sze-

repelnek, és amellyel ökológiai terméket kívánnak forgalmazni, azok az Ecocert által nem ellenőrzött és tanúsított ter-
mékek. 

A High Tech Kft. egyébként nem szerződött partnere – és korábban sem volt – a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-

nek, érvényes minősítő tanúsítvánnyal nem rendelkezik és nem rendelkezett. 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

Közlemény 
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2013. november 14-én indítja első akkreditált 

„Ökozöldség termesztés” képzését a GAK Nonprofit 

Közhasznú Kft. Gödöllőn. A gyakorlatorientált képzés 
380 órás, egy éven át tart, havonta átlag négy oktatási 

nappal, csütörtöki és pénteki napokon. A teljes vegetá-

ciós időszakot felölelő tapasztalatszerzést biztosító 
tanfolyamon a Szent István Egyetem szakavatott okta-

tói tanítanak. 

A képzésre biokertészet beindítását tervezőket és már 

gazdálkodókat egyaránt várnak. A részvétel feltétele 
középfokú végzettség. 

 

Tájékoztató nap időpontja és helyszíne: 

2013. november 13. szerda 13.00-16.00 

GAK Nonprofit Közhasznú Kft.  

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. 

 

További információ a képzésről: 
http://felnottkepzes.gak.hu/kepzeseink/oekozoeldseg-

termesztes-kepzes/ 

A FAT akkreditált képzés programja az „Ökológiai 

zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés” 
című Leonardo da Vinci innováció-transzfer pályázati 

projekt keretében angol, francia, holland és katalán 

partnerek részvételével került kidolgozásra. A projekt-
ről részletes információ a www.ecovoc.hu oldalon ta-

lálható. 

GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 

„Ökozöldség termesztés” képzés indul Gödöllőn 

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. 

évre vonatkozó működési és szakmai pályázati kiírásai. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő előterjesztéseit 
a NEA kollégiumok elfogadták, amellyel megnyílt a le-

hetőség, hogy a civil szervezetek működési támogatá-

sára és szakmai programok megvalósítására pályázza-
nak. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pá-

lyázati kiírás keretében jelent meg, a szakmai progra-

mok támogatására kollégiumonként külön-külön kiírá-
sok jelentek meg. 

A felhívások http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok  
linkeken érhetők el. 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Új felhívások a Nemzeti 
Együttműködési  
Alap keretében 

Finomat és táplálót  
420 forintból 

A kétfordulós vetélkedőre kétfős csapatok nevezését 

várják. A cél, hogy bebizonyítsuk, kis odafigyeléssel – 

nettó 420 Forintból is lehet – tápláló és finom ebédet 
készíteni nagyüzemi körülmények között. A verseny-

ben, melynek témája az „Őszváró ételek a modern 

gasztronómia jegyében”, mérettől és létszámtól függet-
lenül valamennyi, a közétkeztetésben tevékenykedő 

vállalkozás részt vehet. A szervezők kétfős csapatok 

jelentkezését várják, egy cég több egységet is nevezhet. 

A nevezéseket és recepteket 2013. november 13-ig 

kell eljuttatni az info@etrendegyesulet.hu és a 
vefo@nebih.gov.hu e-mail címekre. 

További információ: (www.nebih.gov.hu). 

NÉBIH 
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Eseménynaptár 
} 2013. november 9., 10:00-20:00 

Márton-napi színek, ízek, illatok… 
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum  

http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/ 

} 2013. november 22., 9:00-17:30 

III. Ökotoxikológiai Konferencia  
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

http://bdarvas.hu/main/idn6056  

} 2013. november 29-30. 

Tatai Vadlúd Sokadalom 
http://www.vadludsokadalom.hu/program.html  

} 2013. november 30., 9:00-17:00 

XXVI. Biokultúra Tudományos Nap 

1124 Budapest, Csörsz u. 18. 

http://www.biokultura.org/ 

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 

2013. november 12. (kedd) 17.00 óra 

A Központi Klub jubileumi rendezvényén a biokultúra 

mozgalom elmúlt 30 évének történéseire emlékezünk 
vissza a helyi csoportok vezetőivel. 

Megnyitó: 

Parádi Andor és Parádi Andorné,  

a Központi Klub vezetői 

Levezető elnök, felkért előadó: Frühwald Ferenc, a 

Biokultúra Egyesület alapító elnöke  

Verses köszöntő: dr. Győrffy Sándor 

Felkért előadóink:  
 Bodnár György 
 Bordás-Varga Nóra 
 Dacziné Dúzs Julianna 
 Daróczi Istvánné 
 dr. Győrffy Sándor 
 dr. Roszík Péter 
 dr. Solti Gábor 
 Muntyán Istvánné 
 Ware Borbála 

Központi Klub jubileumi rendezvénye 

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) 

H K Sze Cs P Szo V 
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