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Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

2. Funkcionális egyesületek

1.„Nagy” biogazdák szövetsége (MÖSz)

2.Biodinamikus Közhasznú Egyesület

3.Bioméhészek Biokultúra Egyesülete

4.Feldolgozók Biokultúra Egyesülete

5.Oktatók, kutatók, szaktanácsadók (ÖKOGUSZ)

Elérhetőségek: www.biokultura.org

http://www.biokultura.org/


Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

A Magyar Biokultúra Szövetség és 

kapcsolatrendszere I.
• Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület

Képviselő: Ware Borbála, elnök
Tel: 06-87/715-819
E-mail: warep-b@hu.inter.net

• Dél-dunántúli Biokultúra Egyesület
Képviselő: Czeller Gábor, elnök
Tel: 06-30/572-3898
E-mail: czeller@biokultura.org

• Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület
Képviselő: Gencsi Zoltán 
Mobil: 06-30/9634500
E-mail: gencsi05@gmail.com

mailto:warep-b@hu.inter.net
mailto:czeller@biokultura.org
mailto:gencsi05@gmail.com
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A Magyar Biokultúra Szövetség és 

kapcsolatrendszere II.
• Biokultúra Közép-magyarországi Egyesülete

Képviselő: Obreczán László, elnök
Tel: 06-30/9514-915
E-mail: obreczan@kerex.hu

• Dél-alföldi Biokultúra Egyesület
Képviselő: Dr. Szántosi Antalné, elnök
Tel: 06-20/9573-970, 06-66/514-151
E-mail: delalfoldibio@freemail.hu

• Észak-magyarországi Biokultúra Egyesület
Képviselő: Orbán Péter, elnök, külföldi tartózkodása 
miatt vagy a Közép-Magyarországi, vagy a Kelet-
Magyarországi BE-et keressék

• Nyugat-dunántúli Biokultúra Egyesület
Képviselő: Dr. Roszík Péter, elnök
Tel: 06-30-9560-777
E-mail: roszik@biokultura.org

mailto:delalfoldibio@freemail.hu
mailto:roszik@biokultura.org
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A Magyar Biokultúra Szövetség és 

kapcsolatrendszere III.
• Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége

Képviselő: Gencsi Zoltán, elnök

Tel: 06-30/9634500

E-mail: gencsi05@gmail.com

Web: www.hunorgfarm.hu

• Méhészek Biokultúra Egyesülete

Képviselő: + Czédulás István, elnök

• Biodinamikus Közhasznú Egyesület

Képviselő: Mezei Mihály, elnök 

E-mail: mihaly.mezei@gmail.com

Web: www.biodinamikus.hu

http://www.hunorgfarm.hu/
mailto:mihaly.mezei@gmail.com
http://www.biodinamikus.hu/
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A Magyar Biokultúra Szövetség és 

kapcsolatrendszere IV.

• Ökológiai Gazdálkodás Oktató, Kutató és 
Szaktanácsadó Egyesület
Képviselő: Dr. Márai Géza, elnök
Tel: 06-70/6110816

E-levél: marai.geza@freemail.hu

• Feldolgozók Biokultúra Egyesülete
Képviselő: Dr. Bódi Csaba, elnök
E-mail: bodi.csaba@hipp.hu

Keressétek Őket is bizalommal!



Legfontosabb aktivitások
Védjegyek

Biokontroll létrehozása 19 éve

Biopiac(ok) Biokultúra Kft-n keresztül

Biokultúra Újság, Hírlevél

Egyéb kiadványok 

Tanácsadás

IFOAM EU Vezető testületi tagság (Bauer Lea)

EU-s és hazai jogszabályok véleményezése

Rendezvények

Érdekérvényesítés

Biokultúra Hungária Ökológiai Mező- és 
Élelmiszergazdasági Tudományos Innovációs Nonprofit Kft.



Néhány tény az érdekérvényesítésről 
• GMO Kerekasztal tagság > GMO-mentes Magyarország

• Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás 
Fejlesztéséért (2014-2020) vitaanyagot mi készítettük 

Fazekas miniszter úr felkérésére

• Vidékfejlesztési program (VP) egyszerűsítése („csak” az 
EU előírásokat kell betartani)

• Elővásárlási és előbérleti jog a Földforgalmi Tv-ben!

• Előterjesztés a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága 
előtt

• VP Monitoring Bizottsági tagság

• Termelők átfogó érdekeinek (nem egyedi) képviselete

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával stratégiai partnerség

• http://www.biokultura.org/erdekkepviselet

http://www.biokultura.org/erdekkepviselet


• Magyarország alaptörvényéből:

• 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.



Főbb rendezvények
• Biokultúra Találkozó tavasszal

• Biokultúra Nap tél elején

• Biobúcsú (ha nyerünk rá pénzt)

• Bionapok (Nyílt napok biogazdaságokban)

• Pusztai bio borverseny

• Biopiaci rendezvények

• Országjárások a Biokontroll-lal együtt a 
támogatásokkal összefüggésben 

stb.

Orbita (Bioméhészek országos szakmai rendezvénye



Amire büszke a Biokultúra
• 32 éves múlt

• 1994-től IFOAM akkreditáció (8. a világon!)

• 1987-től saját ellenőrzési rendszer Dr. Győrffy Sándor vezetésével

• 1991. Elkészült az első magyar bio előírásrendszer

• 1995-től az EU-val ekvivalens előírási, ellenőrzési és tanúsítási

rendszer EU közleményben deklarált módon

• Az „off label” növényvédőszer használat engedélyeztetése a

megértő hatóságnál (a biogazdák az okiratoktól eltérően

használhatnak egyes növényvédőszereket)

• Minden termelőnek ingyenesen szaklap: Biokultúra újság

• A „kis” egyesületi tagságra 10% kedvezmény jár a Biokontrollnál

• Biopiac világszinten

• Biokontroll 100%-os tulajdonosa



A Szövetség fontos célkitűzése, 
hogy minden lehessen bio! 

Ezért inspirálja a Biokontrollt 
magán  előírások készítésére, 
ott, ahol a jogszabályok erről 

nem gondoskodtak. Így 
megalkották a  



Nyúltartásra

(Magyar óriás nyúl)



Halastavi haltartásra

2015. január 1-ig



Vadaskerti vadtartásra



Japán fürjre



Étkeztetésre



Kozmetikumokra



Palackozott vizekre 2015-

Fotó: netről BCS tanúsítás



Az MBSz stratégiákat készített a 

biogazdálkodás fejlesztése érdekében

A következő diák ilyen stratégia alkotásból 

származnak; ezek jórészt beépültek a Kormány 

által elfogadott Nemzeti Akcióterv az Ökológiai 

Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Programba:  



• Állatsűrűség nagyon alacsony (kb. 0,15 NÁ/ha, ezért kevés a 

trágya)

• Ökológiai vetőmag kevés

• Torz támogatási rendszer működött (az IPM közel azonos az 

ökológiaival)

• „Export” aránya (cca.80 %) túl magas

• A feldolgozottság aránya alacsony

• A nemzeti ökológiai jogszabály bonyolult, az ökológiai 

gazdálkodás támogatási rendszere eddig túlbürokratizált

A magyar biogazdálkodás hátrányos 

területei



A magyar biogazdálkodás előnyös területei

•Kiváló feltételek a biogazdálkodásra

•A bioméhészet nagy lehetőség, főként az akác miatt

•GMO – mentes státusz (moratórium, szigorú koegzisztencia 

jogszabályok), Alkotmányban rögzített GMO mentes 

mezőgazdaság

•Létezik még a hagyományos gazdálkodás 

•Képzett farmerek

•Magas színvonalú képzés egészen az egyetemekig

•EU-ekvivalens szabályozás 1995 

•Erős érdekvédelmi ernyőszervezet (Magyar Biokultúra Szövetség)

•Hatékony ellenőrzési- tanúsítási rendszer

•Két jól ismert védjegy, variációkkal

•Tájfajták és változatok a növénytermesztésben (több, mit 80 ezer 

tétel, sok Erdélyből) és őshonos állatok megléte

•Nemzeti cselekvési terv az ökológiai gazdálkodásért> 5% 2020



Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás 

Fejlesztéséért (2014-2020)

elfogadásában a Szövetség kulcsszereplő volt!

Hat cselekvési program került rögzítésre, a 

legfontosabbak: 

• 350 ezer ha a cél 2020-ra

• Kétszereződjön meg az állatsűrűség (0,3 náe/ha)

• Növekedjen a feldolgozottság

• 25%-kal nőjön a méhcsaládok száma (=25 ezer 

méhcsalád)

• Közétkeztetésbe 30% legyen a bio alapanyagok 

aránya



Egyéb pozitívumok

• Országgyűlési határozat a többlet pontokról 

és/vagy forrásokról

• Elővásárlási és előbérleti jog a földforgalmi 

törvényben

• Nincs „zöldítési” kötelezettség

• Többlet pontok: Fiatal gazda, Nem termelő 

beruházások, tanyaprogram, ÉLIP, OP-ok 

• „Mintamenza” program

• Alkotmányos GMO mentesség



Magunkról – Sajátosságaink 1.

•Az MBSz ellenőrző-tanúsító szervezete ellenőrzi és tanúsítja a 

magyar biogazdálkodás 90-95%-át

•Két lajstromozott (és egy változat) védjegy áll a biogazdák  

rendelkezésére termékeik jelölésére:



Magunkról – Sajátosságaink 2.

Van egy saját, két havi szaklapunk, a 

Biokultúra újság, amelyet minden 

Biokontroll által ellenőrzött gazda, 

egyetem, kutatóintézet, főhatóság ingyen 

megkap



Magunkról – Sajátosságaink 3.

Van egy tematikus kiadványunk, amelyet a 

Biokontroll közreműködésével adunk ki, ez 

a Bioporta füzetek, amelyet 

gyakorló biogazdák írnak





Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

További információk:

www.biokultura.org

www.biokontroll.hu

http://www.biokultura.org/
http://www.biokontroll.hu/


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


A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.  és 

a Biokultúra Hungária Nonprofit Kft. 

elérhetősége

• 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800

• Telefon: (1) 336-1122, -23, -66, -67, 

(30) 393-9090, (70) 243-7404, (20) 573-8036

• Fax: (1) 315-1123

• E-mail: info@biokontroll.hu

• Internet: www.biokontroll.hu

mailto:info@biokontroll.hu
http://www.biokontroll.hu/

