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Tisztelt Elnök Úr! 
 

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

szervezete, fontosnak érzi, hogy a magyar biogazdálkodók érdekeit érintő változások esetén kifejtse 

véleményét, és igényt tartson annak meghallgatására, főként, ha azok rossz irányba mutatnak.  

 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a NÉBIH, mint az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes 

hatóság – hibás jogértelmezésre hivatkozva – át kívánja alakítani a Biokontroll Hungária Nonprofit 

Kft. közel 3500 partnere esetében, a több, mint 20 éve alkalmazott Szankciókatalógust.  

 

Az ökológiai gazdálkodás önként vállalt minőségügyi rendszerében az előírások maradéktalan 

betartása szinte elképzelhetetlen; ezzel a jogalkotó is tisztában van, hiszen erre utalnak az EU 

rendeletek eltérések kezelésére való rendelkezései. 

 

A hazai gazdálkodói összetételhez, tulajdonviszonyokhoz, gazdálkodási rendszerekhez, 

adottságokhoz illeszkedő eltérés-kezelés a magyar ökológiai gazdálkodás kulcskérdése, az előírások 

betartásának egyik legfontosabb eszköze. 

 

A Kormány ökológiai gazdálkodást támogató intézkedései ellenére is kevés gazdálkodó vállalja a 

biogazdálkodást, egy rossz irányú változtatás ezen a fontos területen félő, hogy még a meglévőket is 

elriasztja, illetve ellehetetlenítheti.  

 

Korábban Önnel folytatott tárgyalásunk során arról biztosított bennünket, hogy mélyreható 

változásokat a velünk folytatott konzultáció nélkül nem vezetnek be. 

 

Eddig a lassú növekedésű baromfifajták nevesítése esetében, és a NÉBIH szerlista kialakítása során 

folytak velünk részletbe menő egyeztetések. 

 

Ezeknél lényegesen fontosabb változtatás az eltérések kezelése, amelyben kifejezett igényünk, hogy 

egyeztetés legyen az illetékes hatóság és a biogazdák, illetve az őket képviselő szervezetek között 

mielőtt annak bevezetéséről döntenek.  

 

Azt meg teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egyik napról a másikra akarják életbe léptetni 

az új „központi” szankciókatalógust, anélkül, hogy a biogazdálkodóknak ideje lenne felkészülni a 

változásokra. 

 

A napi gazdálkodási gyakorlatát alig érintő „új” EU rendeletek is hosszú, több hónapos, esetenként 

éves átmeneti időszakok után léptek hatályba, ezzel szemben most Önök által szinte azonnal 

bevezetni szándékolt változtatások lényegesen erőteljesebb hatást gyakorolnak a gazdálkodásra, 

mint a jogszabályi változások. 
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Az így végrehajtott változtatás súlyos jogbizonytalansággal is jár, hiszen a gazdák az ellenőrzési 

rendszerbe történő belépésük, esetenként ezzel együtt a támogatási rendszerbe lépésük során az 

illetékes hatóság (korábban FVM, majd MgSzH ill. NÉBIH) által jóváhagyott szerződésben a 

hatóság által jóváhagyott szankciókatalógus alkalmazását fogadták el, vették tudomásul a 

biogazdálkodás melletti döntésük során! 

 

Szövetségünk egyetért azzal, hogy az EU bio rendeletek előírásait be kell tartani, de arra igényt tart, 

hogy pontosan értelmezzék azokat, és úgy valósítsák meg, hogy az a lehető legkevesebb 

„megrázkódtatással” járjon. 

 

Szövetségünk a T. Hatósággal egyezően tudja, hogy a másik elismert ökológiai gazdálkodást 

ellenőrző szervezetnek nincsen szankciókatalógusa, így az lenne a leginkább járható út, hogy a 

Biokontroll szankciókatalógusának azon elemeit venné át a teljes magyar ökológiai gazdálkodás, 

amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az EU rendelet előírásait hazánk kielégítse.    

 

Az idő nem sürget! Egyrészt már több éves késedelem így is van, másrészt az EU-beli 

társszerveinktől nyert információ szerint még egyetlen tagállam sem adott ki központi 

„szankciókatalógust”. 

 

Kérem, hogy a jelzett, mélyreható változások bevezetése előtt folytassanak megbeszélést a 

biogazdák érdekképviseleti szervezeteivel, ahogyan ezt megteszi a Miniszterelnökségtől kezdve az 

MVH-n keresztül az FM-ig minden döntéshozó! 
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