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Magyar Biokultúra Szövetség 
A magyar biogazdálkodók, környezetkímélők és egészségvédők szövetsége 

Hungarian Biokultura Federation 
HUNGARY – 1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1., Tel. (+36-1) 214-7005 

E-mail: biokultura@biokultura.org; Internet: www.biokultura.org 
 

Agrárminisztérium 

dr. Nagy István miniszter  

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9. 

 

Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István! 

 

Szövetségünk egyetért a gabonakészletek megőrzését szolgáló 83/2022 (III.5.) 

Kormányrendelet céljával. A rendelet a bölcs paraszti gondolkodás és nemzetét szerető 

állami vezetés mintáját követi, és azt a felelősséget tükrözi, amely most minden 

mozdulatukban – hála Istennek- megjelenik.   

Az ilyen stratégiai döntések nem alkalmasak részterületek kezelésére, ezért kérjük, hogy 

gondolják át, hogy miként lehetne biztosítani, hogy az ökológiai gabonafélék mégis 

eljuthassanak határon kívüli (jellemzően nyugat-, és közép európai) vevőikhöz. A bio 

gabonákat a külön elbírálását a következők indokolhatják:  

- a szokványos (nem bio) gabonák a tárolás során vegyszerekkel jól védhetők a tárolás 

károsítóival szemben, míg a bio gabonák így nem kezelhetők; jellemző gyakorlat, 

hogy a felmelegedés előtt eladják a magyar gazdák – a később nehezen tárolható - 

készleteiket  

- míg a szokványos gabona tételek egymással helyettesíthetők, a szokványos és bio 

gabonák egymással nem helyettesíthető termékek 

- a most korlátozás alá eső szokványos gabonák jellemzően világpiaci, tőzsdéken 

vevőre találó termékek, ezzel szemben a biogabonák gyakran állandó, évtizedes 

vevő- eladó kapcsolatokon keresztül hasznosulnak, ezért a termékpályára kifejtett 

hatás sokszorozódik 

- a magyar biotermékek presztízse magas az igényes piacokon, amelyben a minőség 

mellett a megbízhatóság is fontos szerepet játszik, amelyet az ügylettől elállás 

alááshat 

- a magyar biotermelők helyére esetlegesen belépő új eladók végleg kiszoríthatják a 

magyar termelőket, amely a háború (illetve a korlátozás lejárta) után nagyon 

hátrányos lehet a magyar biogazdaságnak 
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- bár jó lenne minél több bioterméket itthon tartani az egészséges étkezés érdekében, 

ugyanakkor a viszonylag kis tételek elkülönített kezelése a szokványos gabonáktól 

rendkívüli tárolási, logisztikai feladatot jelentene a magyar államnak, mint vevőnek 

- az esetleges keveredés szokványos gabonákkal a bio minőség elvesztésével, ezzel 

értékvesztéssel járna 

- a biogabonák mennyisége (sajnos) töredéke a szokványosnak, így a közellátási 

szerepe is csekély lenne 

- a magyar bio állattartás volumene (sajnos) csekély, így takarmányigénye elenyésző  

(a bio rendeletek értelmében hektáronként 2 állategység lenne tartható, a magyar 

érték 0,2 ÁE/ha körüli), 

 

Nyilvánvaló, hogy a biotermékek esetleges kiengedésével a korlátozás alól helyzetből mások 

nem élhetnének vissza, erre az EU-ban és Magyarországon jogszabályokban előírt 

tanúsítvány ad garanciát. 

Kérjük, hogy javaslatainkat gondolják át, és a – remélhetőleg mielőbb bekövetkező– háború 

utáni helyzetre is tekintettel adjanak helyt. 

Szövetségünk a T. Minisztérium rendelkezésére áll, amennyiben erre igényt tart. 

 

Budapest, 2022. 03. 08. 

         

Czeller Gábor        dr. Roszík Péter 

       elnök        általános alelnök 


