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Zöld Akció Egyesület
3525 Miskolc, Kossuth u. 13. 

Tel.:46/508-701 • Fax: 46/508-700 • 
greenaction@greenaction.hu

Képviselő: Demeter Zoltán

A Zöld Akció Egyesület 1990-ben alakult civil 
szervezet melynek célja, hogy a társadalom 
környezeti tudatosságát növelve hozzájárul-
jon a környezeti problémák felismeréséhez 
és megoldásához, valamit a természetes és 
természetközeli élőhelyek állapotának javí-
tásához. Alapelvünk, hogy az ember a termé-
szet része, ezért ahhoz a lehető legnagyobb 
mértékben alkalmazkodnia kell. A természet 
védelme csak a javunkra válhat!

Évről-évre békamentő-akciókat szervezünk 
a Varbói-tó közelében a forgalom által 
veszélyeztetett szaporodó helyükre igyekvő 
békák  megóvására.

A Föld Napja Fesztivál keretében 
környezetvédelmi akciókkal és a kul-
turális programokkal közösen hívjuk 
fel a miskolci lakosság fi gyelmét 
természeti és épített környezetünk 
védelmére

Eltűnőben lévő
egyedi tájértékek 
felmérését végezzük.

Egy szomolyai cseresznyefa sorsa
– ökológiai és tájgazdálkodást
szorgalmazunk
a Bükkalján (is).

Rámutatunk a környezeti problémákra.
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ESSZÜK,
ami van.

DE MI AZ,
ami van?

Különféle csomagolások-
ban különféle élelmiszeripari 
termékek, melyek nagy része 
színezékeket, ízfokozókat, 
aromákat, stabilizátorokat, 
állományjavítókat tartalmaz, 
bizonyára azért, mert ezek 
nélkül színtelenek, ízetlenek, 
instabilak, és rossz állomá-
nyúak lennének. 

A vásárlóerőt megtestesítő 
ember jobbára nem tudhatja honnan származik, amit leemel a 
pultról. Nem tudhatja milyen állapotú talajban termett, milyen 
kezeléseket kapott a növény, mit evett, mennyire volt egészsé-
ges az állat, mígnem az asztalra került a belőle készült termék. 
Ugyanez áll a frissen fogyasztott termékekre, zöldségre, gyü-
mölcsre is.

Utaznak a világban az élelmiszerek (is) össze-vissza, a szabad 
kereskedelem energiát – természetet, emberi környezetet – nem 
kímél. Egy kamionnyi földieper például Spanyolországból sok 
száz kilométert tesz meg, mígnem a piacon vagy a boltok zöld-
séges részlegében a fogyasztói kosárba kerül. Eközben minden 
egyes úttal sok száz liter, véges mennyiségben rendelkezésre álló 
üzemanyag ég el a kamionok motorjában, tovább növelve a lég-
körbe jutó szén-dioxid mennyiségét, hozzájárulva ezzel többek 

Csirkegyár
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közt az egyre-másra jósolt klímaválto-
záshoz. A földiepret egyébként éretle-
nül szedik, hogy ne romoljon meg a 
szállítás alatt, majd kényszeréretten 
árusítják.

Vásárlóként lassan megszokjuk, 
hogy ami nem túl rossz, az már elég 
jó, feltéve, hogy olcsó. Pedig ugyan-
azért az élelmiszerért többször is fi ze-
tünk: adóinkból támogatják a túlter-
melést, próbálják orvosolni a termelés 

okozta környezeti és társadalmi károkat, és persze a pultnál is 
fi zetni kell.

Bizonyos betegségek előfordulási gyakorisága folyamatosan 
növekszik azóta, hogy a mezőgazdaság iparrá alakulása igazán 
beindult. A daganatos megbetegedések, az egyre nagyobb töme-
geket érintő különféle allergiák lehetséges okozói között előkelő 
helyen szerepelnek a növényvédőszer-maradványok, vagy a ter-
mények ásványi anyag és mikroelem tartalmának csökkenése a 
talaj egyoldalú műtrágyázásából következően. 

A mezőgazdaság nem mondható sikerágazatnak az utóbbi év-
tizedben. Ágazattól függően, de folyamatosan romlott a jövedel-
mezőség, sokszor csak a különféle támogatások tartják életben a 
gazdálkodást, csökken az állatlétszám, egyoldalúvá válik a ter-
melés, bizonytalanná az értékesítés. 

Azt a felismerést, hogy nagy energia-befektetésekkel, kémiai 
beavatkozásokkal többet lehet termelni, néhány évtized múltán 
egy másik felismerés követte, miszerint ennek természetpusztító 
és egészségkárosító hatásai vannak. Az intenzív gazdálkodás ép-
pen hatalmas energiaigénye és az életfeltételeinket fenntartó élő 
rendszerekre gyakorolt katasztrofális hatásai miatt hosszú távon 
nem fenntartható. 

A megoldás – a természetvédők nézetei szerint – a fenntart-
hatóság elveinek érvényesítése az élelmiszer-ellátásban és a mező-
gazdaságban1. Ebbe az irányba pedig az ökológiai gazdálkodás 
különféle irányzati indultak el világszerte. 

1 A fenntartható fejlődés nagyon leegyszerűsítve a következő: „Úgy kell ma élnünk, 
hogy holnap, és az után is élhető legyen ez a bolygó.” Bővebben: Gyulai Iván: Vita-
anyag a fenntartható fejlődésről; http://www.ecolinst.hu/ff /vitaanyag.html

Tyúkok a kifutón 
– ökológiai 
tartásban



A fenntarthatóság követelményére azonban olyan tudomá-
nyos-technológiai válaszok is születtek, amelyek a természet 
folyamataiba való még erőteljesebb beavatkozást, még inkább 
fenntarthatatlan fejlődési irányokat jelentenek. A genetikailag 
megtervezett-módosított élőlények alkalmazása a mezőgazdasá-
gi termelésben beláthatatlan veszélyekkel jár a természet önsza-
bályozó rendszereire, az emberre nézve és például az ökológiai 
gazdálkodást is lehetetlenné teheti. 

Ebben a rövid füzetben csak rövid áttekintést adhatunk az 
ökológiai gazdálkodásról,  közkeletű nevén biogazdálkodásról 
és termékeiről, de szeretnénk bíztatni Önöket – fogyasztót és 
gazdálkodót egyaránt –, hogy ismerkedjenek meg a témával na-
gyobb mélységben. Kiadványunkban ehhez is szeretnénk tám-
pontot adni.

A biotermékek iránti kereslet nem csak egy divat, az ökológiai 
gazdálkodás nem csak egy komolytalan próbálkozás. Talán ez lesz 
a gazdálkodás, az élelmiszer termelés és a fogyasztás jövője…

MIT TEKINTHETÜNK 
„öko/bio” terméknek?

A huszadik századig nem használtak a mező-
gazdaságban szintetikus növényvédő szereket, mű-
trágyákat, hiszen nem voltak ilyenek forgalom-
ban. Szinte csak arra alapozhatták a gazdálko-
dást, amit a természet adott: a fajok, fajták válto-
zatosságára, talajerő szerves anyagokkal való pót-
lásra, kézi munkaerőre, állati igaerőre, stb. Még-
sem lehet azt mondani, hogy a huszadik századig 
ökogazdálkodás folyt, hiszen az nem egyszerűen vegyszermentes 
gazdálkodás, hanem az ökológiai folyamatok, törvényszerűségek, 
biológiai és ásványi eredetű, természetadta anyagok tudatos fel-
használása a növénytermesztésben és az állattenyésztésben

„Ökológiai”, vagy „bio” megjelöléssel csak olyan mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelően, ellenőrzötten állítottak elő, és 
erről tanúsítvánnyal rendelkeznek! 

Vetésforgó

A nemzeti parkok 
és szennyezésmentes 
környezetük megfelelő 
lehetne az ökológiai 
gazdálkodáshoz is. 

Képünkön a Bükki 
Nemzeti Park déli vé-
dőzónája, a Bükkalja 
egy részlete látható 
(Borsodgeszt)
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 Az ökológia tudományága nagyon leegyszerűsítve a 
különböző életközösségek működésével, a fajok popu-
lációinak egymásra hatásával és környezetükhöz való 
alkalmazkodásával foglalkozik. A mezőgazdasági te-
rületek is életközösségek, amelybe az ember – a terme-
lés érdekében – beavatkozik: műveli a talajt, igyekszik 
távol tartani a gazdasági szempontból haszontalan 
növényeket, a kórokozókat és kártevőket. A beavatko-
zás manapság nagy fosszilis üzemanyag igényű gépi 
munkákat, vegyszeres kezeléseket, műtrágyák haszná-
latát jelenti. Az ökológiai gazdálkodás ezzel szemben 
megújuló energiaforrásokra, káros melléktermékek 
nélkül lebomló, biológiai eredetű növényvédő szerek-
re, a termőhelyek termesztett fajok, fajták természetes 
adottságaira, ellenálló képességére, sokféleségére és 
társítására kell, hogy támaszkodjon. 

Az ökológiai gazdálkodás különböző irányzatai-
nak közös célja a hosszú távon is fennmaradó, egyen-
súlyban lévő mezőgazdasági öko-rendszerek kialakí-
tása.

MIÉRT
„ökológiai”

EZ A
gazdálkodás?

Levéltetveket fogyasztó katicák 

Aranyszemű fátyolka a 
levéltetvek másik nagy fogyasztója
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11. Önkorlátozás a természet átalakításában.
12.  A lehető legnagyobb arányban a helyi erőfor-

rásokra kell támaszkodni. 
13.  Körfolyamatok kialakítása: a lehető legna-

gyobb tápanyag- mennyiség kerüljön vissza a 
termelési folyamat elejére.

14.  A talaj élő rendszer: a termékenység fenntartása 
szerves eredetű trágyaszerekkel, kőzetőrlemé-
nyekkel történjék.

15.  A sokféleség a gazdálkodás alapja (vetésforgó, 
növénytársítás, élőhelyek fenntartása, stb.). 

16.  A lehető legkevesebb kőolaj alapú üzemanyag, 
földgáz és szén elégetésével előállított energia 
felhasználása a gazdálkodás során.

17.  A közvetlen, mezőgazdasági eredetű szennye-
zések, mérgező anyagok felhasználásának csök-
kentése. 

18.  Az állattartás a gazdaság nélkülözhetetlen része.
19.  A gazdaságban tartott állatok testi igényeinek 

kielégítése, természetes viselkedésének biztosí-
tása.

10.  Termelők és fogyasztók közötti közvetlen kap-
csolat megteremtése, a szállítási távolság csök-
kentése.

AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS 
EDDIGI FŐBB IRÁNYZATAI
• Biodinamikus gazdálkodás
• Szerves-biológiai gazdálkodás
• Soil Association-féle gazdálkodás
• Permakultúra
• „Fenntartható gazdálkodás”

Pajzstetűbe petéző 
fürkészdarázs

Élő talaj – földigilisztákon 
kívül még nagyon sok élőlény 
dolgozik azon, hogy a talaj 
termőképessége fennmaradjon

AZ ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁS ALAPELVEI
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• Az alapanyagok előállítása környezetkímélő – Ha szüksé-
ges, biológiai módszereket vetnek be. A kártevőt fogyasztó fa-
jokat helyeznek ki, vagy csalogató illatanyagokat juttatnak ki 
számukra. Növényi kivonatokat, mikrobiológiai eredetű készít-
ményeket, vagy természetesen is előforduló szervetlen vegyüle-
teket alkalmaznak a növények kórokozóival, kártevőivel szem-
ben. Gyomirtó szerek használta helyett fi zikai gyommentesítés, 
gyomszabályozás, stabil növényi kultúrák kialakítása, stb.

• Tiszta élelmiszerek – Az alapanyagot szennyezettségtől a le-
hető legnagyobb mértékben mentes környezetben állítják elő, 
tárolják és dolgozzák fel.

• Teljes értékű, ízgazdag, tápanyagokban gazdag élelmisze-
rek – Jó állapotú, tápanyagokkal harmonikusan, műtrágyák 
felhasználása nélkül ellátott, élénk talajélettel rendelkező ta-
lajban termett növényekből és az ilyen takarmányt fogyasztó 
állatokból állítják elő.

• Szermaradvány-mentes élelmiszerek – mesterségesen előál-
lított (szintetikus), életidegen növényvédő szerek felhasz-
nálása nélkül termesztett növényekből és ilyen módon ter-
melt takarmányon tartott állatokból állítják elő.

ÉRVEK Abiotermékek és
AZ ÖKOLÓGIAIgazdálkodás mellett

A gilisztaűző 
varádicsból készült 
permetlé sokoldalúan 
használható az ökológi-
ai növényvédelemben

Hernyófogó öv

Öreg gyümölcsös – 
vegyszer nélkül is terem
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• Az ökológiai tartás a legnagyobb fokú állatjólétet bizto-
sítja – Ökológiai tartásban az állatok jóléte, egészsége van a 
középpontban: szabadon, vagy félszabad tartásban nevelik, 
hormonokkal, antibiotikumokkal nem kezelik azokat.

• Az ökológiai gazdálkodás természetközeli gazdálkodás – 
Fenn kell tartania a hagyományos, nyílt mezőgazdasági tájat, 
az alkalmazkodott helyi tájfajtákat, az élőhelyeket és a fajok 
sokféleségét, mivel éppen ezekre alapozódik termelés. 

• A termelés és termékelőállítás folyamata lépésről lépésre 
ellenőrzött. Az ökológiai gazdálkodás előírásainak megsze-
gését kizárással büntetik.

• A bioélelmiszereket mesterséges összetevők nélkül állít-
ják elő, csak nélkülözhetetlen, közismerten ártalmatlan 
adalék- és segédanyagok, tartósító szerek és eljárások alkal-
mazhatók, az ionizáló sugárzással való tartósítás tilos.

• Genetikailag módosított szervezetektől mentes termelés. 
Az ökológiai gazdálkodás szempontjából a genetikailag mó-
dosított növények termesztése durva beavatkozás az ökológiai 
folyamatokba.

• Nagy kézi munkaigénye miatt több embernek ad munkát – 
hátrányos helyzetű vidéki térségekben jó fejlesztési irányvonal 
lehet. 

• Csökkenti a kezeletlen mezőgazdasági hulladék mennyi-
ségét, mert minden szerves hulladékot visszaforgat a terme-
lésbe (trágyák, komposzt formájában). 

• A túltermelés ellen hat – mivel az ily módon elérhető termés 
mennyisége kisebb.

• Az ökológiai gazdálkodással társadalmi szempontból is hasz-
nos, hiszen egészségesebb táplálkozással bizonyos betegsé-
gek kialakulása megelőzhető, így csökkenthetők a betegel-
látás költségei.

A kk l d llkk d k
Az ökológiai gaz- 

dálkodók mozgalmai a 
genetikailag módosított 
szervezetek termesztése 
elleni küzdelemben az 
élen járnak 

Borjak anyjuk-
kal öko-tartásban 
(Sáránszki gazdaság, 
Sajóvelezd)

Illatcsapda repülő 
(itt szőlőmoly) kártevők 
ellen
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• A MŰTRÁGYÁK HASZNÁLATA évről évre növeli termőta-
lajaink elsavanyodását, ami csökkenti a talaj tápanyagszolgál-
tató-képességét és ezzel együtt a növények fejlődését és ellen-
álló képességét a kórokozókkal és az időjárási szélsőségekkel 
(aszály, fagy) szemben, végső soron pedig a növényi termékek 
ásványianyag-tartalmát is. Az sem elhanyagolható szempont, 
hogy a nitrogén műtrágyák túladagolása növeli a növények 
nitráttartalmát, valamint a talajvíz, az élővizek és ivóvízkész-
letek nitrátszennyezéséhez vezet. További nitrát-szennyezést 
okoz az ipari állattartásból származó hígtrágya szabálytalan 
elhelyezése. A foszforműtrágyák a felszíni vizekbe mosódva 
pedig azok eutrofi zációját, azaz a vizes élőhely elöregedését, 
feltöltődését idézik elő. Ugyanakkor a műtrágyákban a szük-
séges makroelemek mellett szennyeződésként egy sor káros 
vagy kifejezetten mérgező elemet is találhatunk pl. higanyt, 
ólmot, alumíniumot, melyek az élelmiszereken keresztül fel-
halmozódnak a végső fogyasztóban, az emberi szervezetben.

• A NÖVÉNYVÉDŐSZEREK többsége kijuttatásakor nem-
csak a célszervezetre, hanem egyéb, hasznos vagy védett fajra 
is hat pl. a szabálytalanul a gyomok, haszonnövények virág-
záskor kijuttatott rovarölőszerek egy része a beporzást végző 
méheket, illetve a növényeken élő hasznos, a kártevőket gyérítő 
rovarokat is veszélyezteti. A növényvédőszerek nem megfelelő, 
vagy túlzott mértékű alkalmazása –mondjuk évekig tartó mo-
nokultúra esetén – a lassan lebomló szerek felhalmozódá-
sához vezet a talajban, pl.: napjainkban még együtt élünk a 
hatvanas években kijuttatott klórozott szénhidrogének – mint 
a DDT – egynegyedével. A szermaradványok gátolják a talaj-
életet: a nitrogénmegkötő, cellulóz- és ligninbontó mikroorga-

A KONVENCIONÁLISmezőgazdasági termelés és 

ÉLELMISZERIPARI 
termékek hátulütői

A repülőgépes per-
metezéssel kijutatott 
növényvédőszerek messzi-
re elsodródhatnak.

A vetési konkoly 100 
évvel ezelőtt még ret-
tegett gyom volt, ma a 
gyomirtószereknek „hála” 
ritka, védett növény.
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nizmusok, a N-körforgásért felelős ammo nifi káló és nitrifi káló 
baktériumok már a megengedett dózisok alkalmazása mellett 
is csökkenthetik aktivitásukat, túladagolásuk esetén pedig nem 
szaporodnak tovább, így a talaj tápanyag-gazdálkodása romlik. 
A talajból a szermaradványok bemosódnak a talajvízbe és a 
felszíni vizekbe jutva a vízi élővilágot is károsítják. Megdöb-
bentő példa, hogy a közelmúltban a földközi-tengeri delfi nek 
körében egy korábban ártalmatlan vírusfertőzés nagyarányú 
pusztulást idézett elő. Az elhullott egyedek zsírszövetében jelen-
tős volt a gyomírtószerként elterjedt atrazin feldúsulása, mely 
az immunrendszer végzetes legyengüléséhez vezetett. A szer-
maradványok a növényi részekben is felhalmozódhatnak. 
A hazánkban jelenleg engedélyezett több mint 700 növény-
védőszer-hatóanyag maradékainak ellenőrzése csak 
szúrópróbaszerűen és időszakosan történik, a nem 
engedélyezett szerek maradékait pedig csak alapos 
gyanú alapján vizsgálják az illetékes hazai hatóságok. 
A szervezetben felhalmozódva hatásuk az immun-
rendszer és az idegrendszer megzavarásától a rákos 
megbetegedéseken át a fejlődési rendellenességekig 
még számos más területen megmutatkozhat mind 
az emberekben, mind az állatvilágban. Emellett a 
növényvédőszerek természetüknél fogva csökkentik 
a biodiverzitást. A gyomirtószerek hatására a gyomfajok száma 
csökkent, azonban a megmaradt fajok a növényvédőszerekkel 
szemben ellenállóvá váltak és elpusztításuk még erősebb hatású 
növényvédőszerek alkalmazását kívánja.

• AZ IPARI ÁLLATTARTÁS folyamán a haszonállatokat a 
profi tmaximalizálásnak alárendelve sokszor természetes igé-
nyeiket (mozgás, friss levegő, természetes fény) fi gyelmen 
kívül hagyva nevelik, ami a szervezet legyengüléséhez vezet, 
így a megbetegedések és az orvoslásukra szolgáló antibioti-
kumos kezelések jóval gyakoribbak. Míg az EU-ban jelenleg 
tilos hozamfokozás céljából hormonkészítményeket (pl.: 
növekedési hormon a húshozam növelésére, nemi hormon az 
ivarzás szinkronizálására) és antibiotikumo-
kat alkalmazni, addig az USA-ban vagy a 
fejlődő országokban ennek nincs akadálya, 
így a hús vásárláskor is érdemes a hazait 

A nagyüzemi sertés-
telepeken a kötött tartás-
ban az állatok szervezete 
legyengül és fogékonyabbá 
válik a betegségekre.

Az intenzív szarvas-
marha-tenyésztésben a 
borjak szűk ketrecekbe 
kerülnek a korai 
választást követően.

Kevesen tudják, hogy a valódi 
kármint (E 120) szárított, megter-
mékenyített nőstény pajzstetvekből  

(Coccus cacti) nyerik
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választani. Nyugtatókat a tartási és szállítási körülmények 
miatt adnak az állatoknak, a genetikailag módosított ösz-
szetevőket tartalmazó importált takarmányok etetése pedig 
hazánkban sem tiltott, jelölése a pedig nem kötelező a friss 
húsárun és húskészítményeken sem.

• AZ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK fogyasztásával járó 
kockázatokat az utóbbi évek rendszeresen felröppenő élelmi-
szerbotrányai után – pl.: dioxinnal szennyezett guargumi 
– talán senkinek nem kell bemutatni. Jelenleg 315 élelmi-
szer-adalékanyag használata engedélyezetett az Európai 
Unióban, melyeket E-számmal jelölnek és szerepük szerint 24 
csoportba sorolnak pl.: tartósítószerek, antioxidánsok, emul-

geálószerek, stabilizátorok, színezőanyagok és tér-
fogatnövelő szerek, stb.. A Magyar Élelmiszerkönyv 
alapján élelmiszer-adalékanyagként csak olyan anyag 
engedélyezhető, mely a jelenleg rendelkezésre álló 
tudományos eredmények alapján a fogyasztók egész-
ségére ártalmatlan, alkalmazása nem vezet a fogyasz-
tók megtévesztéséhez és technológiailag szükséges. A 
tudományos eredmények azonban gyorsan változnak 
és nem elég egyértelműek pl.: az USA-ban az édesí-

tőszerként alkalmazott ciklamátot (E-952) rákkeltő hatása 
miatt betiltották, az EU-ban azonban továbbra is engedé-
lyezett, mivel újabb kutatási eredmények ezt nem igazolták. 
Számos nemzetközi kutatás tudósít arról, hogy bizonyos ada-
lékanyagok egyéni érzékenység alapján allergiás reakció-
kat válthatnak ki; másoknál intoleranciás egészségügyi pa-
naszokat idéznek elő. Ráadásul az adalékanyagok előállítása 

során szerepet kaphat a géntechnika is: egyes esetekben az 
alapanyag genetikailag módosított növény, máskor 
genetikailag módosított mikroorganizmusokkal ter-
meltetnek élelmiszeradalékokat. Érdemes szem előtt 
tartani az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vé-

leményét is, miszerint ha egy élelmiszer címkéjén több 
mint 6 adalékanyag szerepel, akkor nagy a valószínűsége, 

hogy silány terméket akarnak ránk sózni.

Ajánljuk fi gyelmébe a Tudatos Vásárlók Egyesületének 
E-szám adatbázisát: www.tve.hu/adatbazisok 

Minél kevésbé feldol-
gozott az élelmiszer, an-
nál kevesebb élelmiszer-
adalékanyagot tartalmaz!

A ciklamát (E 952) 
felhasználása sokoldalú: 
cukormentes desszertek, 
gyógyszerek és kozmetiku-
mok is tartalmazhatják.
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MI IS AZ  a GMO? 
„Genetically Modifi ed Organzation” vagyis genetikailag 

módosított szervezet, melyet úgy állítanak elő, hogy az élő sejt-
be új tulajdonságért felelős idegen gént juttatnak be mestersé-
gesen, melyet a sejt osztódásakor megsokszoroz és továbbörökít 
az utódsejtekbe. Az idegen gén - többnyire törzsfejlődésileg igen 
távol eső – más fajból származik pl.: a legtöbb GMO kukoricába 
a Bacyllus thuringiensys talajlakó baktérium génjét ültetik be, 
hogy rovarirtó mérget termeljen.

A mezőgazdaságban használt genetikailag módosított ha-
szonnövények két nagy csoportjával találkozhatunk:

1.) A beültetett idegen gén hatására a növény rovarölő mér-
geket termel, melynek nagy hátulütője, hogy jóval nagyobb 
mennyiségben állítja elő a növény a mérget, mint amennyit per-
metezéssel juttatnak ki hasonló céllal. Ugyanakkor a rovarok né-
hány nemzedék után rezisztenssé válhatnak a hatóanyagra. 

2.) A genetikai módosítások hatására a növény ellenállóvá vá-
lik valamely totális, minden növényt elpusztító gyomirtószerrel 
szemben. Viszont a gyomok is gyorsan ellenállóvá válhatnak, 
illetve a haszonnövények rokon gyomfajokkal kereszteződve szu-
perellenálló gyomokat hozhatnak létre.

A GMO szervezetek további egészségügyi kockázata, hogy 
a belőlük készült élelmiszerek elfogyasztásakor szerveztünk 
számára ismeretlen fehérjéket fogyasztunk el, mely allergiás 
megbetegedéseket eredményezhet. Ráadásul a GM szervezetek 
forgalomba hozatalát – a magas költségek mielőbbi megtérülése 
miatt – nem előzik meg hosszútávú hatásvizsgálatok, így maga a 
fogyasztó válik kísérleti alannyá.

Jelenleg Magyarországon a GM fajták termesztése ideigle-
nesen tilos, ezért élelmiszereink kiválasztásakor célszerű magyar 
terméket vásárolni. Ugyanakkor a GMO tartalmú élelmiszerek 
és takarmányok forgalmazása nem tiltott, ezért mindig fi gyelni 
kell a csomagoláson az összetevőket, mert jelölésük az EU-ban 
kötelező.

GMO leggyakoribb előfordulása konvencionális termé-
kekben: fagyasztott és konzervkukorica, valamint a kukoricaliszt, 
keményítő, glükóz-szirup, repceolaj, szójafehérje, szójalecitin, 
szójaolaj, szójaliszt felhasználásval készült élelmiszerek.

Az EU-ban már enge-
délyezett kukoricamoly-
rezisztens MON810 
GMO kukoricafajta által 
termelt méreg a védett 
nappali pávaszem lárváit 
is elpusztítja.
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A BIOGAZDÁLKODÁS
hagyományai 

Magyarországon

A biogazdálkodás gyökerei hazánkban a nyolcvanas évekre 
nyúlnak vissza. 1983-ban környezettudatos fogyasztók és kert-
barátok alapították meg a Magyar Biokultúra Szövetség elődjét, 
a Biokultúra Egyesületet azzal a céllal, hogy megismertessék és 
elfogadtassák az ökológiai mezőgazdasági termelést az áruterme-
lő gazdálkodókkal, a tudományos élettel, valamint képzéseket 
szervezzenek gazdák, feldolgozók, kertbarátok számára.

A célkitűzések megvalósítása során több ezer fő vett részt a 
Szövetség tanfolyamain, tudományos konferenciáin, és beindult 
a termelés is, melyben meghatározó szerepe volt a Nyugat-Eu-
rópából érkező piaci impulzusoknak és szakembereknek is. Míg 
kezdetben egy-két ezer hektárt műveltek ökológiai gazdálkodá-
sában a magyar gazdák, 2007-re ez a szám meghaladta a 111 
000 hektárt. Az állattenyésztés részaránya viszont továbbra is 
alacsony, 2007-ben csupán a gazdaságok 11%-s foglalkozott 
ökológiai állattartással. A mezőgazdasági alapanyagokat feldol-
gozó tevékenység és a kereskedelem is csak lassan bontakozik ki. 
A biogazdálkodás méreteiről bővebb információ a Biokontroll 
Nonprofi t Kft. honlapján olvasható: www.biokontroll.hu

FŐBB JOGSZABÁLYOK
A biogazdálkodás hazánkban törvényileg 1999. óta szabályozott:

• 140/1999. (IX. 3.) Kormányrendelet a mezőgazdasági termé-
kek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállítá-
sáról, forgalmazásáról és jelöléséről.

• 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelet a mezõgazdasági 
termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti 
elõállításának, forgalmazásának és jelölésének részletes szabá-
lyairól

2004. óta az EU ökorendelete, mely a fenti nemzeti rendelkezések 
alapjául szolgált, hazánkban is érvénybe lépett:

A hagyományos fajták 
újra előtérbe kerültek a 
biogazdálkodással.



15

• A TANÁCS 2092/91/EGK RENDELETE (1991. június 24.) 
a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a 
mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelö-
lésekről.

E rendeletek értelmében a „bio” minősítéshez legalább két éves 
átállási időszak szükséges, amelyben be kell tartani az összes 
öko-gazdálkodási szabályt. A termék csak ekkor, tehát a har-
madik évben kaphat bio minősítést. Addig csak ún. átállási 
tanúsítványt kaphat. A rendelet mellékletei tartalmazzák az al-
kalmazható módszereket, művelési eljárásokat, trágyaszereket, 
a növényi kártevők és betegségek ellen használható szereket 
(növényi olajok, kivonatok, stb.)

A bioélelmiszerekkel kapcsolatos legfontosabb előírások:
• A termék mezőgazdasági eredetű alkotórészeinek legalább 

95%-át ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban termeljék meg. 
• Legfeljebb 5%, a rendelet mellékletében szereplő megengedett 

mezőgazdasági eredetű anyagot (pl. gyömbér) tartalmazhat.
• A termék nem mezőgazdasági alkotórészként kizárólag a jog-

szabály mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazhatja.

AZ ELLENŐRZÉS
1996-ig az ellenőrzést és a tanúsítást is a Biokultúra Egyesület 

végezte, majd az ellenőrzés objektivitása érdekében erre a célra 
megalapította a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. jogelődjét, 
mely 1998-tól a tanúsítást is végezte.

Jelenleg Magyarországon a termelés, termék-előállítás és a 
kereskedelem ellenőrzését már két, államilag elismert ellenőrző 
szervezet, a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. (kódszáma 
HU-ÖKO-01) és a Hungária Öko Garancia Kft. (kódszá-
ma HU-ÖKO-02) végzi, utóbbi egyelőre még kis területen. A 
terméken rajta lehet az ellenőrző szervezetek emblémája, vagy a 
Biokultúra Szövetség tanúsítvány alapján kiadott védjegye. Né-
hány import terméken találkozhatunk az Európai Unió egységes 
védjegyével, illetve a német tanúsító szervezet védjegyével (de 
ezeken is szerepelnie kell a HU-ÖKO-01 vagy a HU-ÖKO-02 
jelzésnek!).

A Magyar Biokultúra 
Szövetség védjegye

A HU-ÖKO-02 kódú 
magyarországi ellenőrző 
szervezet még csak szű-
kebb körben ellenőriz.

Az Európai Unió egy-
séges biotermék védjegye

A legszélesebb körben 
ellenőrző magyar ellen-
őrző szervezet emblémá-
ja és kódja
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HOGYAN BIZONYOSODHAT MEG ARRÓL, 
HOGY VALÓBAN BIOTERMÉKET  VÁSÁROL-E?

Boltban, vagy piacon egyaránt, minden bioterméknek rendelkez-
nie kell az ellenőrző szervezet tanúsítványával. Ha egy terméket 
biotermékként árusítanak, először is bizonyosodjon meg arról, 
hogy a termék csomagolásán fel van-e tüntetve a HU-ÖKO-01, 
vagy a HU-ÖKO-02 jelölés! Ha csomagolatlan, friss termékről 
van szó, kérje a termékhez tartozó tanúsítvány bemutatását az 
eladótól!

 Az előállító, vagy a forgalmazó a termék csomagolásán külön-
böző védjegyeket tüntethet fel (ld. a képeket). Ennek rendszere 
még kialakulóban van, mindenesetre a jelölés nem helyettesítheti 
a tanúsítványt! 

A Németországból 
importált biotermékeken 
találkozhatunk a Bio-
Siegel, német ellenőrző 
szervezet emblémájával

A Demeter védjegy, 
a biodinamikus gazdál-
kodás védjegye

Keresse a csomagolás feliratán a 
HU-ÖKO-01, vagy a HU-ÖKO-02 
jelzést!
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HOL LEHET 
biotermékekhez 

hozzájutni?
Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy helyszínen, a 

miskolci BELVÁROSI BIOVÁSÁRBAN zajlik a friss, ellenőr-
zött biotermékek rendszeres árusítása. A kínálatából nem hiány-
zik az alapélelmiszerek egyike sem. 

A BELVÁROSI BIOVÁSÁR TERMÉKEI
Friss és feldolgozott zöldségek és gyümölcsök, tej és tejter-

mékek, tojás, cereáliák, malom- és sütőipari termékek, méz és 
méhészeti termékek, fűszerek és gyógynövények, füstölt húsáruk 
és egyéb feldolgozott bio-termékek (konzervek, lekvárok, befőt-
tek, ivólevek), mint a nagy élvezeti értéket képviselő élelmiszerek 
(kávé, kakaó, teafüvek, csokoládék és cukorkák) és speciális igé-
nyeket szolgáló termékek (bébiételek, diétás élelmiszerek).

A vásárlók közvetlenül a gazdálkodóktól vehetik meg a bioter-
mékeket, akik 80 km-es távolságon belülről érkeznek ide (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megyékből).

A Biovásárt civil kezdeményezés hívta életre. Az egészséges 
élelmiszerek és az ökológiai gazdálkodás megismertetését célzó 
kampányokon 2004-ben egymásra talált, rendszeres találkozási 
pontra vágyó tudatos vásárlóknak és a termelőknek a Zöld Akció 
Egyesület és az Észak-magyarországi Biokultúra Egyesület adta 
meg a hangját, szervező erejét és 2005. őszén a Tudomány és 
Gazdaság Háza Kft.-ben talált befogadóra és üzemeltetőre. 

A tudatos fogyasztói magatartás elmélyítéséért a Zöld Ak-
ció Egyesület minden piaci napon ökológiai fogyasztóvédelmi 
tanácsadást nyújt a helyszínen, valamint irodájában a piacon 
résztvevő árusok elérhetősége, illetve minden hazai biotermék 
beszerezhetősége vonatkozásában rendelkezésére állnak.  

A BELVÁROSI BIOVÁSÁR helyszíne: Tudomány és Gaz-
daság Háza  (Miskolc, Görgey A. u. 5., a Népkertnél)
Nyitva tartás: minden pénteken 8-14 óráig.

Közvetlenül a 
termelőtől vásárolhatnak 
a miskolci Belvárosi 
Biovásárban, a 
Tudomány és Gazdaság 
Házánál

Szilaj Béla, a Ma-
gyar Természetvédők 
Szövetsége kampányá-
nak szimbóluma. „Vele” 
szálltunk síkra a bioter-
mékekért.
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A HELYI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ 
BIOPIACOK ELŐNYEI

• Közelebb hozza a termelőt és a fogyasztót egymáshoz, mivel 
bizalomra épül, így a fogyasztó tudhatja, hogy mit vásárol, a 
termelőnek lehetősége nyílik a közvetlen értékesítésre. 

• Ha helyi, vagy a közelben termett, előállított árut vásáro-
lunk akkor a helyi gazdálkodókat támogatjuk a „verseny-
ben”, nem mennek tönkre, a helyi gazdaság erősödik.

• Jelentősen csökken a szállításból eredő környezetterhelés.

E mellett friss biotermékekhez a BIOÉLÉSKAMRA csomag-
küldő szolgálatán keresztül is hozzájuthatnak heti rendszeresség-
gel a vevők. A Bioéléskamra olyan értékesítési hálózat, mely a 
fogyasztók és a térségi biotermelők között közvetlen kapcsolatot 
és tagjainak kölcsönös előnyöket biztosít, hisz a gazda a vevői 
igényeihez igazíthatja a termelést mind mennyiségben, mind vá-
lasztékban, a vevő pedig jól ismert forrásból garantált minőségű 
termékhez jut hozzá. A választékban jelenleg zöldségek, olajok, 

tönkölytermékek szerepelnek, me-
lyekből az e-mailben vagy postai úton 
megtett heti rendelés alapján összeállí-
tott csomag Miskolcon vehető át. Bő-
vebben: www.bioeleskamra.hu 

Ezen felül minősített, tartós 
bioélelmiszerek a drogériákban, re-
formélelmiszer és gyógynövény boltok-
ban, valamint a szupermarketekben is 
kaphatóak, jobbára három-négyszeres 

áron a tö-
m e g t e r -
m é k h e z 
k é p e s t , 
s ezek 
többnyire 
külföldről 
származó 
áruk. 

Kísérőprogramok pl.: 
gyümölcsfajta-és gom-
babemutatók, bioter-
mék-kóstolók, ökológiai 
fogyasztóvédelmi előadá-
sok teszik érdekesebbé a 
vásárlást a Biovásárban
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A BELVÁROSI BIOVÁSÁR 
ökológiai termelői

BARI ANDRÁS – biomangalica tenyésztő
Ellenőrző szervezet: Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.
Státusz: ökológiai
Gazdálkodási forma: őstermelő
Kapcsolatfelvétel: Levelezési cím: 3752 Szendrő-Büdös-
kútpuszta, Fő út 4.  Telefon: +36/20/31-88-122

Már a ’70-es évektől foglalkozik mangalica-tartással, mivel 
mindig igyekezett a család asztalára a legjobb minőségű élel-
miszert juttatni. Erre a célra a legősibb magyar 
sertésfajta, a mangalica kiválóan alkalmas, hiszen 
húsának és zsírjának minősége és ízé magasan meg-
haladja a mai modern sertésekét.

Közel tíz éve foglalkozik biogazdálkodással. 24 
kocából álló szőke-mangalica törzstenyészete és 
100-150 egyedből álló szaporulata számára a takar-
mányt maga állítja elő a szükséges szántóföldi nö-
vények termesztésével (kukorica, napraforgó, olaj-
tök, tritikálé), illetve egy ősgyümölcsös (alma, dió, 
meggy, szilva) gondozásával.

A mangalicák egy hat hektár nagyságú lekerített 
erdőterületen legeltetéses szabadtartásban nevelkednek, messze-
menően megfelelve az egyre szigorúbbá váló állatvédelmi előírá-
soknak. 

2007-ben elkészült a gazdaság saját feldolgozó üzeme is, ahol  
sózott és füstölt mangalica termékek kerülnek előállításra, ame-
lyek utolérhetetlen ízükkel és a biotermékekre jellemző szerma-
radvány- és GMO-mentességükkel a legkorszerűbb 
igényeknek is megfelelnek. A legnépszerűbbek a kol-
bász, a füstölt sonka és a szalonna.

A gazdaság legújabb lakói a magyar tyúkok. 80 
egyedből álló biotojó-állomány tartása biztosítja 
hétről hétre a vevők számára a friss biotojást- és 
jércehúst.

Bari András és Piros-
ka biomangalica-pultja a 
Belvárosi Biovásárban

A mangaláciákat öko-
lógiai minősítéssel rendel-
kező vágóhídon vágják, 
de vásárok, bemutatók 
alkalmával a termelő 
maga dolgozza fel.
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Belvárosi Biovásárban kapható termékeik: mangalica só-
zott, füstölt, paprikás-füstölt, paprikás-főtt szalonna, füstölt 
sonka, füstölt tarja, füstölt lapocka, füstölt csülök és köröm, 
mangalica zsír, tepertő, hurka, füstölt kolbász (vékony, vastag), 
sütnivaló kolbász, disznósajt, valamint tojás.

Egyéb értékesítési csatornák: saját gazdaságából, illetve kü-
lön megrendelésre disznóvágás.

CZILLI MÁRTONNÉ – biokertész
Ellenőrző szervezet: 2002-től a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.; Státusz: ökológiai 
Gazdálkodási forma: őstermelő
Kapcsolatfelvétel:
Levelezési cím: 3380 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 11. 
Telefon: +36/70/328-99-08

A biogazdálkodásra 25 év kórházi tapasztalat vezette, mely-
nek során laborasszisztensként sok növényvédőszer okozta mér-
gezéses esettel találkozott, ahol a tudatlanság és körültekintés 
hiánya súlyos és maradandó károsodást okozott a mérgezést el-
szenvedőknek, köztük gyerekeknek is.          

1994. óta tagja a Biokultúra Egyesületnek, de a vegyszermen-
tes gazdálkodással már közel 20 éve foglalkozik. Családjával 
egy 2000m2-es telken kezdte a környezetkímélő kertészkedést, 
majd 2002-ben újabb 2,3 ha termőföldet vásárolva folytatatta a 
Biokontroll Hungária Kht. ellenőrzése alatt. 1ha-on meggyet és 
cseresznyét, 1ha-on málnát, 0,05ha-on szamócát és 0,2ha-on ve-
gyes gyümölcsöt (ribizli, köszméte, szeder, kajszi és őszibarack) 
telepítettek, 0,03ha-on pedig zöldségeskert kapott helyett. 

Jelenleg, bár nem minősített ökológiai tartásban kecskét is te-
nyésztenek. A 21 egyedet számláló állománytól származó tejet és 
tejterméket a család tagjai maguk fogyasztják el.

Belvárosi Biovásárban kapható termékei: friss gyümölcs 
(szamóca, szeder, málna, meggy, köszméte, ribizli), zöldség (cék-
la, karalábé, paprika, paradicsom, uborka, főzőtök, cukinni). 
Időszakosan árusítanak, mivel csak nagyobb mennyiség és vá-
laszték mellett érdemes ekkora távolságban értékesíteni.

Egyéb értékesítési csatornák: a sátoraljaújhelyi és a sárospa-
taki helyi piacok.

A Biovásárba 
Czillli Márton és fi a 
Márk, hozzák a 
biotermékeket.

Mangalicák szabad-
tartásban
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ERDŐDI IMRE – biokertész
Ellenőrző szervezet: 1999-től a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.; Státusz: ökológiai 
Gazdálkodási forma: őstermelő
Kapcsolatfelvétel:
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 44.
Telefon: +36/52/424-422; Mobil: +36/30/95-80-510
E-mail: erdodi@tvnetwork.hu

A biogazdálkodás alapjait 1988-ban Gödöllőn, az első ma-
gyarországi biodinamikus tanfolyamon tanulta. Okleveles 
biogazdaként, Hajdúhadházon a szüleitől kapott 5ha-os földön 
kezdett biogazdálkodni 1999-től. Kezdetben olyan szántóföldi 
növényeket vetett melyek a jó talajélet kialakulását segítették (zab, 
lucerna). Jelenleg – a 15ha-osra növekedett terülten - nagyrészt 
tönkölybúzát, olajtököt, cukkínit, fűszerpaprikát, burgonyát, 
kisebb területen pedig zöldség- és káposztaféléket 
termel. Őstermelőként minden az  ökogazdaságban 
adódó munkát maga lát el, illetve betakarításkor al-
kalmaz idénymunkásokat. A jövőben a zöldségter-
mő-terület növelését és 2-4 hektáron öntözőrendszer 
kiépítését tervezi.

Feldolgozott termékei közül a  hajdúhadházi táj-
jellegű káposztából Himalája sóval készült savanyú 
káposzta és a fűszerpaprika kiérdemelte a vásárlók 
dicséretét.

A Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület az 
„Év Biogazdája 2006” címet adományozta neki. 

Belvárosi Biovásárban kapható termékei: friss 
zöldség (retek, saláta, paprika, paradicsom, petrezse-
lyem, sárgarépa, feketegyökér, burgonya, csicsóka, 
sütőtök, padlizsán, búzafű, vöröshagyma, fokhagy-
ma, medvehagyma), tökmag és tökmagolaj, fűszer-
paprika, savanyú káposzta.

Egyéb értékesítési csatornák: szombatonként a 
budapesti Csörsz utcai Ökopiac és a debreceni Kan-
dia utcai Bioudvar, valamint hazai feldolgozók és kül-
kereskedők részére. 

Erdődi Imre vevői 
kedvencével, a fűszer-
paprikával.

Olajtök betakarítás

Csillagfürt, másodvetés 
zöldtrágyának
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KIRÁLY LÁSZLÓ – bioméhész
Ellenőrző szervezet: 2000-től a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.; Státusz: ökológiai 
Gazdálkodási forma: őstermelő
Kapcsolatfelvétel: 
Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Petőfi  u. 11/A.
Telefon: 36/30/432-01-25

Immár 35 éve méhészkedik, 1990. óta főállású méhész, 2000. 
óta pedig bioméhész. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
Hajdú-Bihar megyei elnöke. Alapelve a minőség és megbízha-
tóság. Jelenleg 370 méhcsaláddal foglalkozik, mely 5 konténer-
ben van elhelyezve. 2007-ben 170 termelő méhcsalád tartozott 
az ellenőrzött állományba. A vállalkozást családi összefogással 
működtetik. Az utóbbi időben saját kiszerelésben értékesítik a 
mézet, ügyelve a minőségre és a tetszetős csomagolásra. A méhle-
gelők Hajdú-Bihar, Csongrád és Heves megyében találhatóak, a 
méhcsaládok többek közt a Hortobágy érintetlen környezetében 
is gyűjtenek.

Belvárosi Biovásárban kapható termékei: akácméz, hárs-
méz, selyemfű méz, virágméz, propoliszos akácméz, homoktö-
vises akácméz.

Egyéb értékesítési csatornák: Debrecen, Budapest

KOCSIS BERTOLD – biokertész
Ellenőrző szervezet: 2000-től a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.; Státusz: ökológiai 
Gazdálkodási forma: családi gazdaság
Kapcsolatfelvétel:
Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bánság tér 17. 
Telefon/fax: +36/52/372-191; Mobil: +36/30/236-51-82
E-mail: kocsisbertold@freemail.hu 

A Bertold Család 1994-óta foglalkozik növénytermesztéssel 
Hajdúböszörmény határában, a biogazdálkodásra 2000-ben tér-
tek át. A család természethez közeli életmódja alakította ki azt az 
igényt bennük, hogy természetes módon termelt, vegyszermentes 
termékekkel lássák el mindazokat, akik az egészséges táplálkozás 
iránt elkötelezettek. 

Kocsis Bertold 
és áruválasztéka a 
Biovásárban
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Családi gazdaságuk az Észak-Alföldi Régióban elhelyezkedő, 
közel 10 ha területen, a következő főbb termények termesztésével 
foglalkozik: tönkölybúza, kukorica, lucerna, alapvető zöldség és 
gyümölcsfajták, valamint egy 800 fából álló nemes bodza ültet-
vény. 

A biogazdálkodás iránt érdeklődők a termelés folyamatát a 
helyszínen is megtekinthetik, a gazdaság területén igényesen ki-
alakított, 12 fő részére teljesen felszerelt szálláslehetőséget igény-
be véve.

Belvárosi Biovásárban kapható termékei: friss zöldség (re-
tek, saláta, paprika, petrezselyem, sárgarépa, burgonya, cékla, 
karalábé, sütőtök, vörös- és lilahagyma, fokhagyma, búzacsíra, 
cukorborsó, zöldbab, száraz bab) és gyümölcs (körte, meggy), 
tökmag, szárított nemes bodza, mák.

Egyéb értékesítési csatornák: szombatonként a budapesti 
ökokopiacok, valamint külkereskedők részére. 

MÁJI ERIKA ÉS TRESZ GYÖRGY – biokertészek
Ellenőrző szervezet: 2007-től a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.; Státusz: átállási
Gazdálkodási forma: őstermelő
Kapcsolatfelvétel: 
Levelezési cím: Sárospatak, Bathó János köz 1.
Telefon: +36/20/48-58-032

A magát lelkes környezetvédőnek valló fi atal házaspár Sáros-
patak határában gazdálkodik 8000m2 területen, mely 2000m2 

zöldség- és gyümölcskertészetre és 2000m2 természetes erdőre 
tagolódik, valamint 1000m2 a szabadon tartott kecskék legelő-
jeként szolgál, a fennmaradó terület pedig kaszáló. A biogazdál-
kodást 2007. áprilisától kezdték, előtte a kert kecskelegelő és ka-
száló volt. Törekvésük az, hogy munkájuk nyomán öngyógyító 
kiskert jöjjön létre. A legszelídebb módon segítik, támogatják 
kertjük növény- és állatvilágát, hogy a természetes egyensúly 
fennmaradjon. Nem szívesen avatkoznak bele a természet rend-
jébe, kerti gépeket is csak a legszükségesebb esetben használnak 
(pl.: öntöző-szivattyú), inkább kétkezi munkával művelik a föl-
det és tartják féken a gyomokat, kártevőket. A termesztett zöld-
ség- és gyümölcsfajták megválasztásánál – kísérletező kedvüktől  

Zöldség-ültetevény

Fekete nemes bodza-
ültetvény

Máji Erika, 
Tresz György és Lili 
a gusztusosan tálalt
zöldségportékával.
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is hajtva – előnyben részesítik az elfelejtetett, hagyományos fajtá-
kat (pl.: rebarbara, laboda, mángold). A zöldségkülönlegességek 
mellett nagyobb arányban fejes salátát, paradicsomot, paprikát, 
uborkát, zöldborsót, zöldbabot, brokkolit, burgonyát és sütő-
tököt termesztenek. A gyümölcsök közül a besztercei szilva és 
a mogyoró a meghatározó, de mellettük az erdei szamócától a 
fehér eperig számos gyümölcs terem kertjükben. A hagyomá-
nyokat nemcsak a kertészetben őrzik, hanem a kertben álló két 
régi parasztházat is igyekeznek eredeti formájában megtartani. A 
jövőben a családi kert léptékét megtartva újabb zöldség és gyü-
mölcs-fajtákat is szeretnének telepíteni, valamint a földterület 
bővítésével a kecsketenyésztést is be kívánják vonni az ökológiai 
gazdálkodásba. 

Belvárosi Biovásárban kapható termékei: friss zöldség (fejes 
saláta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka petrezselyem, 
borsó, zöldbab, brokkoli, karalábé, kelbimbó, burgonya, sárga-
dinnye, tök, sütőtök) és gyümölcs (szilva, mogyoró, eper). Egyéb 
értékesítési csatornák: elsősorban önellátásra termelnek, és a 
felesleget a Belvárosi Biovásárban értékesítik.

SZELES ATTILA – biokertész
Ellenőrző szervezet: a Hungária Ökogarancia Kft.
Státusz: ökológiai 
Gazdálkodási forma: őstermelő
Kapcsolatfelvétel: 
Levelezési cím: 3655 Hét, Gorkij út 12.
Telefon: 30/50-65-140 
E-mail: szelesattila@freemail.hu
Honlap: www.bioeleskamra.hu

1993-tól vált főállású őstermelővé. A természet szeretete, 
és az a tudat, hogy a természet részei vagyunk, meghatározó-
vá vált egész családja életvitelében. Biogazdálkodásba 2005-től 
fogtak feleségével Jutkával. Termelési módjukban kiaknázzák a 
természetben rejlő értékeket és összefüggéseket, megpróbálnak 
„kommunikálni” biokertjük élővilágával, tehát ökológiai rend-
szerszemlélettel gazdálkodnak. 

Jelenleg 6,2 ha földterületet művelnek a Sajó régi árterén, 
hagyományos káposztatermesztő területen. A termőtalaj rendkí-

Szeles Attila, a Szeles-
kert vezetője

A vevőket jövőre zama-
tos erdei szamócával akar-
ják megörvendeztetni. 
 

A kertészkedésből a gye-
rekek is kiveszik a részüket.
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vül gazdag, mivel évtizedeken keresztül pihentetett legelő volt, 
mielőtt a Szeles-kert számára feltörték. 3,7 ha-t vetésforgónak 
használnak és mindössze 2,5 hektáron termelnek több mint 30 
féle zöldségnövényt. Feldolgozott termékek közül a savanyított 
káposztát kínálják vásárlóiknak.

Táplálkozásunkban rejlik az egészségünk! –  Ezt a fi lozó-
fi át próbálják átadni a fi atalságnak is. Aktív kapcsolatuk van a 
miskolci Hámori Waldorf Iskolával, melynek diákjai mezőgaz-
dasági gyakorlataikat töltik biogazdaságukban. 

Belvárosi Biovásárban kapható termékei: friss zöldség (re-
tek, spenót, saláta, paprika, paradicsom, petrezselyem, sárgaré-
pa, burgonya, cékla, karalábé, karfi ol, kelbimbó, fodros kel, fejes 
káposzta, zeller, vörös-, lila- és fokhagyma, zöldbab, száraz bab, 
csemegekukorica, padlizsán, édeskömény) és fűszernövények, sa-
vanyú káposzta, búzafű. 

Egyéb értékesítési csatornák: a Bioéléskamra nevű csomag-
küldő szolgálat, melynek alapító tagjai, termelői és szállítói és 
ami a fogyasztók és térségi mezőgazdasági termelők között köz-
vetlen kapcsolatot, tagjainak kölcsönös előnyöket biztosít.

NATUR GOLD HUNGÁRIA KFT. 
biotermékek gyártása, kereskedelme
Ellenőrző szervezet: 2008-tól a Biokontroll Hungária 
Nonprofi t Kft.; Státusz: ökológiai 
Gazdálkodási forma: kft.
Kapcsolatfelvétel: Simon András
Telephely, levelezési cím (mintabolt és raktár): 
3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 226/A
E-mail: naturgold@t-online.hu
Honlap: www.naturgold.hu 
Telefon: +36/48/525-164; Fax: +36/48/525-165 

A cég gyökerei közel húsz évvel ezelőttre nyúlnak vissza, hi-
szen alapítói felismerve a tönkölybúza kiváló beltartalmi értéke-
it, és előnyeit más kenyérgabonával szemben, ekkor karolták fel 
és szorgalmazták minél kiterjedtebb termesztését ennek az ősi 
kalászosnak. A hosszú távú termesztési tapasztalatok, a széles faj-
taválaszték, és a lelkiismeretes munka tette a céget a legnagyobb, 
külföldön is elismert, tönkölybúza exportőrré. 

Feromon-csapda kihe-
lyezése.

Waldorfos diákok  a 
káposztaszüreten.
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A Natur Gold Hungária Kft célja, a gyakran emlegetett 
„Tönköly specialitások páratlan minőségben” szlogennek meg-
felelően, hogy a legértékesebb tönkölybúza tételeket hazánkban 
feldolgozva, kiváló minőségű élelmiszereket készítsen. Kínálatuk 
jelenleg már közel 100 féle termékből áll, melyek mindegyike ki-
emelkedő, élettani hatását tekintve egyedülálló a kereskedelem-
ben kapható élelmiszerek között. A választékban megtalálhatóak 
a lisztek és malomipari termékek, tésztafélék, kenyerek, reggeli-
ző pelyhek, pékáru és cukrászsütemények, valamint a búzafű, a 
búzafűmag, és a búzafű prések. A feldolgozás során visszamara-
dó pelyva sem megy veszendőbe, párnákat és játékokat töltenek 
vele.

Szakmai elismerésként immár két alkalommal nyerte el a cég 
az „Év Bioterméke” díjat, a húshelyettesítő tönköly java, illetve 
a mézes puszedli termékcsaládokkal. Folyamatosan fejlesztik, 
bővítik a termékkínálatot. Olyan fi nomságok kifejlesztésén fá-
radoznak, melyek nemcsak egészségesek, de prémium minősé-
gük révén a legmagasabb szintű elvárásoknak is megfelelnek. 
Azért dolgoznak, hogy a tönköly - mint 
a legértékesebb kenyérgabonánk - széles 
körben ismert, és könnyen beszerezhető 
legyen, fogyasztása hozzájáruljon egy 
egészségesebb társadalom létrejöttéhez.

Belvárosi Biovásárban kapható 
termékek: tönkölypelyva ágyneműk, 
tönköly búzafű, tönkölylisztek és ma-
lomipari termékek, kenyerek, pékáruk, 
péksütemények, reggeliző pelyhek, müz-
lik, nassolni valók, mézeskalács, mézes 
puszedli, tönköly java, tönköly tészták, 
búzafűprés, csíráztató tálca, háztartási 
gabona malom, reformkonyhai kisgé-
pek.

Egyéb értékesítési csatornák: 
Tönköly kuckó mintabolt (3770 
Sajószentpéter, Kossuth u. 226/A), bu-
dapesti és debreceni biopiacok, bioboltok 
országszerte

A malomipari termé-
kek választéka rendkívül 
gazdag.

 Csíráztató tál búzafű és 
friss csírák készítéséhez.

A vegetáriánusok 
kedvelt húshelyettesítője a 
tönköly java.

Az újra felfedezett gabona
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VIRÁGOSKÚT KERTÉSZETI KFT. 
Ellenőrző szervezet: Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. 
Státusz: ökológiai 
Gazdálkforma: kft.
Kapcsolattartó: Rózsa Péter, tulajdonos és cégvezető
Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Hrsz 0461/30
Tel./fax:52/580-688; Mobil: 30/33-71-642
E-mail: viragoskut@vnet.hu; Honlap: www.viragoskut.hu 
Mottó: Frisset, jót és egészségeset! 

A cég 1981 december 3-ától magángazdaság, 2001 óta Kft-ként 
működik. Jelenleg két részből áll: Virágoskúton lévő 25 hektárból 
6 hektár fóliás zöldség és fűszernövény, 5 hektár erdő, 3 hektár 
gyep a többi területen szántóföldi növényeket, takarmányt: ku-
koricát, tönkölybúzát, zabot, lucernát, sütőtököt, babot, 
csicsókát termesztenek biodinamikus módszerekkel. A 
gazdaság harmadik része Hortobágy-Vókonya pusztán 
található, ahol közvetlen a folyó partja mellett tenyész-
tik őshonos magyar állataikat. Magyar szürke marha, 
bivaly, racka, szőke mangalica konda, szamár, ménes, 
kopasznyakú tyúkok, fodros tollú ludak, gyöngytyúk-
ok, pulykák, komondorok, terelő kutyák mind megta-
lálhatók a festői környezetben. 

A Vókonyán keletkező trágyát biodinamikus preparátumok-
kal beoltják, az így keletkezet kiváló komposzttal trágyázzák a 
kertészeti kultúrákat. A fóliák téli fűtését fatüzelésű 
kazánokkal oldják meg, a fahamut kiszórják a földek-
re, káliumpótlásra. 

A gazdaságban nem vegyszerekkel és szintetikus 
anyagokkal, hanem hasznos segítőkkel: katicaboga-
rakkal, fürkészdarazsakkal, ragadozó poloskákkal, 
gombákkal, szexferomon csapdákkal, ragacsos lapok-
kal, vektorhálóval és sok más biotrükkel védekeznek a 
kártevők ellen. 

2003 nyarán került átadásra a minden igényt kielé-
gítő biofeldolgozó üzem, ahol régi erdélyi és táj jellegű receptek 
alapján készítik a zöldségkonzerveket. Faszénen sütött padli-
zsánból, paprikából zakuszkát és padlizsánkrémet stb. 

A gazdaságban 25 család dolgozik, akik szintén részei a gaz-

Rózsa Péter,  
Virágoskút és Vókony-
puszta gondos biogazdája.

Ballag a szürke gulya a 
Hortobágy határában.

A mangalica is a tenye-
réből eszik a jó gazdának.
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daságnak, hiszen nyáron a gyerekek szedik a paradicsomot, cso-
magolják a paprikát. 

A cég sokat áldoz a régi mesterségek, szokások, hagyományok 
megőrzésére ápolására. 

Évente több alkalommal nyílt napokat rendeznek, ahol vásár-
lóik betekintést nyerhetnek a gazdaság életébe, megkóstolhatják 
a termékeket, eltölthetnek egy családi napot.

Belvárosi Biovásárban kapható termékeik: friss zöldség és 
gyümölcs, tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok, ivólevek, szörpök, lek-
várok, befőttek, zöldség-pástétomok, húsáruk (mangalica, szürke 
marha, tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk), méz, gyógy- és 
fűszernövények

Egyéb értékesítési csatornák: saját gazdaságtól, budapesti, 
nyíregyházi és debreceni biopiacok, bioboltok országszerte.

VITALITÁS BIOKERESKEDÉS
biotermékek kereskedelme
Gazdálkodási forma: kft.
Kapcsolattartó: Galambos József
Telephely, levelezési cím: 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 54.
Telefon: +36/20/96-69-086

„Maradjon egészséges!” – így szól a vállalkozás mottója, mely 
egészségünk kulcsát a tudatos és helyes táplálkozásban látja.

A családi vállalkozás az egészségügyben szerzett több évtizedes 
tapasztalat birtokában, a gyógynövény és gyógyhatású készítmé-
nyek kereskedelme után harmadik éve jutott arra az elhatározá-
sa, hogy biotermékek kereskedelmével járuljon hozzá az egészség 
megőrzéséhez, visszanyeréséhez. Termékkínálatuk széles palet-
táján megtalálható szinte minden csomagolt bioélelmiszer, mely 
döntően magyar gyártóktól származik. 

Belvárosi Biovásárban kapható termékeik: konzervek, 
zöldség- és gyümölcslevek, teák, kávék, olajok, fűszerek, kek-
szek, édességek, bébiételek, diétás élelmiszerek.

Egyéb értékesítési csatornák: telefonos egyeztetés után rak-
tárról, illetve nagyobb városi rendezvények kirakodóvásáraiban 
(pl.: Kocsonya Fesztivál, Miskolc Város Ünnepe)

Galambos József és 
felesége a feldolgozott 
biotermékek gazdag 
választékával

A fóliasátorban a 
haszonnövények 
beporzására poszméheket 
telepítenek be.
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Hasznos tudnivalók
• A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, illetve az Észak-magyarorszá-

gi és a Kelet-magyarországi Régióban termelő ökológiai gazdál-
kodók nyilvános listája nyomtatott formában hozzáférhető a Zöld 
Akció Egyesület irodájában, illetve letölthető a Magyar Biokultúra 
Szövetség honlapjáról: www.biokultura.org/biogazdasagok/
biogazdasag.html 

 • A termelőkkel kapcsolatos információkért illetve az ökológiai gazdál-
kodásra való átállással kapcsolatos kérdéseivel Miskolcon fordulhat az 
Észak-magyarországi Biokultúra Egyesülethez is! 
Képviselő: Orbán Péter, elnök 
Mobil: +36/20/93-75-189
Székhely: 3525  Miskolc, Dózsa György u. 30. 1/1.
E-mail: orban@biokultura.org 

• Amennyiben Ön árutermelő ökológiai gazdálkodásba szeretne 
kezdeni, a két magyarországi ellenőrző szervezet valamelyikével  
kell felvennie a kapcsolatot, az alábbi elérhetőségeken: 
Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.
Cím: 1027 Budapest, Margit krt. 1. III./16-17 
Postacím: 1535 Budapest Pf. 800 
Telefon: +36/1/336-1122, 30/393-9090; (70) 243-7404, 
(20) 573-8036, fax: +36/1/315-1123
E-mail: info@biokontroll.hu
Honlap: www.biokontroll.hu 

Hungária Ökogarancia Kft.
Cím, postacím: : H-1033 Budapest, Miklós tér 1.
(Selyemgombolyító)
Telefon: +36-1/336-05-33, fax: +36-1/336-05-34
E-mail: info@okogarancia.hu
Honlap: www.okogarancia.hu 

• Az öko/bio gazdálkodásról olvashat az 1983 óta megjelenő Biokultúra 
Újságban, ami az öko-gazdálkodás egyetlen hazai szaklapja. Két-
havonta jelenik meg, régebbi számainak főbb cikkei folyamatosan 
felkerülnek a www.biokultura.org honlapra. 

• A témában megjelent szakkönyveket – pl. Biogazda Kiskönyvtár soro-
zat, Ökológiai gazdálkodás I-II. kötet – keresse a könyvesboltokban!
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FELHASZNÁLT IRODALOM

• Balogh Emese: Egészséges táplálkozás – élelmiszerbiztonság 
(HuMuSz, 2002.)

• Darvas Béla – Székács András: Mezőgazdasági ökotoxikológia 
(L’Hartmann Kiadó, 2006.)

• Dr. Laczó Ferenc: Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazda-
ságban (Környezettudományi Központ, 2004.)

• Dr. Radics László: Ökológiai gazdálkodás I. (Dinasztia Kiadó, 
2001.)

• Dr. Radics László: Ökológiai gazdálkodás II. (Szaktudás Ház 
Kiadó, 2002.)

• Mélyiné Venesz Mária – Szabó Tamásné: Mivel E-tetnek 
mineket? – E-számok könyve az élelmiszer- és kozmetikai 
adalékokról (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, 2006.)

• Dr. Th yll Szilárd: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban 
(Mezőgazda Kiadó, 1996)

• Bioéléskamra: www.bioeleskamra.hu 

• Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft.: Jelentés a 2007. évi tevé-
kenységről (www.biokontroll.hu )

• Tudatos Vásárlók Egyesülete: E-szám adatbázis (www.tve.hu/
adatbazisok)

A Sajó és Hét község ölelésében a Szeles-kert



Kiadó: Zöld Akció Egyesület, 2008
3525 Miskolc Kossuth u. 13. 

Telefon: 46/508-701, 46/352-010
E-mail: greenaction@greenaction.hu

Honlap: www.greenaction.hu
Nyomda: Tipo-Top Kft.

Készült 1000 példányban, 2008-ban
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