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Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Örömmel észleltük Parlament honlapján, hogy Ön, mint országgyűlési képviselő és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

elnöke, kezdeményezte a Parlamentben a Fétv. változtatását az ökológiai gazdálkodók elővásárlási jogával 

összefüggésben. 

Mi is tapasztaltuk, hogy a Fftv. részletes szabályok nélkül visszaélésekhez vezethet, és/vagy meghiúsulhat az ökológiai 

gazdálkodás előnybe juttatása. 

Ezt jeleztük is Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak 2015. december 17-én kelt levelünkben, egyúttal ismertetve vele azt 

a gyakorlatot, amelyet a visszaélések minimalizálása érdekében Szövetségünk ellenőrző-tanúsító szervezete, a 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. alakított ki (miniszter úrnak írt levelünket másolatban ifj. Hubai Imre alelnök írnak 

is megküldtünk, nem hivatalosan).  

Miniszter úr válaszlevelében a „jogkövető magatartást” segítőnek minősítette a kialakított eljárást, de utalt arra (ezzel 

mi is tisztában voltunk), hogy nem pótolja a jogszabályi előírásokat, amelyek megalkotására szükség lehet. 

A Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai 

partner.  

Véleményünk szerint elvárható lenne, hogy ilyen partnerség keretében az ilyen súlyú kérdések esetében előzetes 

konzultációt folytassunk! 

Indítványozzuk Önnek és Jakab István képviselő úrnak, mint a törvény-módosítás előterjesztőinek, hogy a parlamenti 

vita előtt tekintsük át, hogy valóban a kívánt célt fogják-e elérni az előterjesztett indítvánnyal.  

Megítélésünk szerint tisztázatlanok – egyebeken túl – a következők: 

 

- Magyarországon elismert tanúsító szervezetek állíthatják-e ki az igazolást? (ismereteink szerint volt eset, hogy 

Gy-M-S Megyei Földhivatalban egy Ausztriában működő ellenőrző-tanúsító szervezet tanúsítványát is 

elfogadták!); 

- A tanúsítványnak mezőgazdasági tevékenységre kell-e szólnia, vagy pl. egy ökokereskedő (ha van 

tanúsítványa és egyebekben megfelel a Fftv előírásainak) élhet-e előjogával? 

- Nem ismert, hogy mennyi ideig kell ökológiai gazdálkodásban tartani a földet az előjoggal megszerzett földek 

esetében; 

- A „zöldítés” jogszabályi körülményei szükségessé teszik a területek nagyon korai („nem jelölhető”-ként 

történő) tanúsítását, amely a tervezet szerint már biztosítaná az előjogot; 

- Egyet értünk azzal, hogy a helyiek kiszorítását ne lehessen elérni ökológiai gazdálkodás „vállalásával”, 

ugyanakkor, ha valakinek van mezőgazdasági (vagy átállást nem is igénylő kereskedői és/vagy feldolgozói 

és/vagy import stb.) tevékenysége, akár pár napon belül is szerezhet tanúsítványt, és ott leszünk, ahol előtte is 

voltunk; 

- Fiatal (vagy most tevékenységet nem végző) gazda nem tanúsítható, így az előjog gyakorlásából azonnal 

kiesik; 

- A tervezet a 2/3-os Tv-hez képest korlátozza a biogazdálkodás térnyerését, mert potenciális ökológiai 

gazdálkodókat kiszorít az előjog gyakorlásából (bár a helyi gazda is vállalhatná az ökológiai gazdálkodást, de, 

ha előjoga gyakorlásához ez nem kell, akkor nagy valószínűséggel nem fogja megtenni); 

- Mi van a családi gazdálkodó családtagjával, akinek nincs tanúsítványa, de ma ő is ökológiai gazdálkodást 

folytat? 

- Egyebek 
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Mindezek alapján úgy érezzük, hogy a vidék és az ökológiai gazdálkodás érdekében sürgős egyeztetést kell 

kezdeményezünk. Ezek során az előterjesztést úgy kiellene kiegészíteni, hogy az a közérdeket még jobban 

szolgálja! 

 

Megjegyezzük, hogy a Biokontroll által kiadott igazolások jellemzően a gazdák érdekeit szolgálták, 

nemegyszer közvetlenül a Kormányhoz, agrárpolitikájához és a nemzeti gazdatársadalomhoz köthető 

emblematikus személyiségeknek nyújtva segítséget! 

Körültekintő, megértő megközelítésüket és válaszukat várjuk,  

 

 

Üdvözlettel,  
 

 

 

Budapest, 2016. április 27. 

                                                                                                                                              
                                                                                                         

Czeller Gábor elnök                                        Dr. Roszík Péter alelnök 


