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Földművelésügyi Minisztérium 

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr részére 

1115 Budapest, Kossuth tér 11. 

 

Igen Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Tudjuk, hogy Miniszter úr mindenkor szívügyének tekintette és tekinti ma is az ökológiai 

gazdálkodást! 

Ezért bátorkodunk Önt alább megfogalmazott kérésünkkel terhelni. 

A brüsszeli bürokrácia az Unió állampolgárainak és autentikus bió szervezeteinek véleménye 

ellenére elkezdte a most hatályos EU bió rendeletek (A Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 

889/2008/EK) felváltására egy új szabályozás kidolgozását. Indokul egy irányított kérdésekkel 

manipulált közvélemény kutatásra szoktak hivatkozni.  

Az új szabályozás tervezete a Bizottságtól kikerült állapotában – ki tudja kinek az érdekében? - 

kifejezetten az ökológiai gazdálkodás térnyerését gátolta volna, szerencsére a Tanács – esetenként 

Magyarország álláspontját is akceptálva- és a Parlament a leginkább romboló elemeket a mai 

tervezetből már kiszűrte.  

Információink szerint az eheti agrártanácson kevesebb, mint 3 percet beszéltek az új öko 

rendeletről, és vita egyáltalán nem volt róla.  

A legnagyobb, és máig tartó vita a ma kötelező éves ellenőrzések fenntartása ellen alakult ki, 

amelyet a kockázatelemzés alapján ritkítanának; főként az Egyesült Királyság erőltette ezt az 

álláspontot.  

Tekintettel a Brexitre is, jó lenne, ha vissza lehetne térni a mai gyakorlat távlatos rögzítésére: 

legyen évenként legalább egy átfogó ellenőrzés, a kockázatosoknál ezt kelljen gyakoribbá tenni.  

Mindezek alapján kérjük T. Miniszter urat, hogy a jövőben is ezt az álláspontot képviselni 

szíveskedjen.    

Másrészt a Bizottság már 2015-ben azt nyilatkozta, hogyha 6 hónapon belül nem születik 

kompromisszum, akkor elveti az új jogszabály bevezetésére a javaslatát. 

Kérjük Miniszter urat, hogy amennyiben ilyen javaslat kerül napirendre, akkor azt habozás nélkül 

támogassa! 

Látható, hogy a hatályos jogszabályok mellett az ökológiai gazdálkodás az EU szintjén soha nem 

látott mértékben, és örvendetesen hazánkban még azt is meghaladó módon növekszik, fényesen 

bizonyítva, hogy nincs jogalkotási kényszer ezen a területen.  

Természetesen a hatályos jogszabályok javíthatók, kiegészíthetők, javasoljuk, hogy hazánk is ezt az 

álláspontot képviselje a brüsszeli fórumokon! 

 

Budapest, 2016. június 30. 

 

Tisztelettel, felelősségteljes munkájához sok erőt, jó egészséget kívánva,  

 

                      
Czeller Gábor elnök,                                                                       Dr. Roszík Péter alelnök  
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