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Igen Tisztelt Államtitkár Úr! 
 

A Magyar Biokultúra Szövetség, mint a magyar ökológiai gazdálkodás átfogó érdekérvényesítő 

szervezete fontosnak érzi, hogy a magyar biotermékekbe vetett bizalom a nemzetközi, és főként az 

Unió piacain megmaradjon és tovább erősödjön. 

Ennek fontos eleme, hogy ki(k) látják el az EU bio rendeletekben előírt, ökológiai gazdálkodásért 

felelős illetékes hatóság feladatát. Az Unió szinte minden tagállamában (agrár) minisztérium, vagy 

vele egyenrangú szervezet gyakorolja első helyen ezt a jogkört, amely emeli az adott ország 

ökológiai gazdálkodásának rangját.  

Szövetségünk azt szerette volna elérni, hogy a Kormány 1312/2016 (VI.13) Korm. határozata 

végrehajtása során a NÉBIH-től az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatósági jogkör az 

FM-hez kerüljön vissza, amely korábban gyakorlatilag egy évtizeden át ellátta ezt a feladatot. 

Az FM-ben miniszter úr dr. Bognár Lajos helyettes államtitkárt jelölte ki számunkra tárgyaló 

partnerként, a Miniszterelnökségnél dr. Kovács Zoltán államtitkár úr dr. Zöld-Nagy Viktória 

helyettes államtitkár asszonyt. 

A lefolytatott tárgyalások alapján világos lett számunkra, hogy elképzelésünk tisztán nem 

illeszthető a Kormány átszervezési szándékaihoz.  

 

Mégis kérjük annak megvizsgálását, hogy az Unió gyakorlatának megfelelően, a szakmai 

felelősséget viselő és irányítást továbbra is ellátó FM – a többi nagy ökológiai hagyományú 

országhoz hasonlóan (releváns, hivatalos EU tájékoztatást levelünkhöz mellékeltünk) – feladatot is 

kapva bekerüljön A Tanács 834/2007/EK rendelet 35. cikk a) pontja szerinti Bizottság felé nyújtott 

tagállami tájékoztatásba! 

Kérjük felvetésünk megfontolását és elfogadását! 

Szövetségünk szívesen áll a T. Államtitkárság rendelkezésére a javaslat megvitatására, amennyiben 

erre igényt tart! 

 

Levelünkkel azonos tartalmú levelet egyidejűleg megküldtük dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak is. 

 

Budapest, 2016. augusztus 30. 

 

Tisztelettel,    
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