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1. BEVEZETÉS  

1.1 A TÉMA AKTUALITÁSA 

A fenntartható multifunkcionális mezőgazdaság egyik trendje a biogazdálkodás, az ágazati 

biodiverzitás megőrzésében is kulcsfontosságú. A 21. század fogyasztói kultúrájában és a 

mezőgazdasági termelésben egyre inkább teret nyer a környezettudatosság vagy 

fenntarthatóság elve. Szinte nincs olyan fogyasztó a világon, aki ne találkozott volna valamilyen 

„bio” vagy „öko” termékkel. Az ezekhez társított természetes, „tiszta összetevők” utáni 

növekvő keresletet sok esetben az iparszerű mezőgazdaság káros következményei, a 

klímaváltozás, az egészségügyi problémák növekedése, vagy az egészséges életforma iránti 

igény ösztönzi. A 2018-ban megjelent, biogazdálkodásról szóló „The World of Organic 

Agriculture”1 kiadvány szerint:  

 Világszerte összesen 57, 8 millió hektáron, a mezőgazdaságilag hasznosított területek 

1,2%-án, több mint 2,7 millió termelő folytat biogazdálkodást.  

 A 2000-ben megjelent első felmérés adataival összevetve az ökoterületek nagysága 

közel 5,5-szeresére, az érintett gazdálkodók száma 14-szeresére, míg a világpiaci 

forgalom kilencszeresére nőtt. 

 Kezdetek óta a fő fogyasztói piacokat Európa, USA és Japán, illetve Kína adja. 

A biogazdálkodás ugyanakkor nem egy aktuális divat, hiszen az emberiség történelmével szinte 

egyidős, és a környezeti ökoszisztémához illeszkedő, vegyszermentes termelési módszerekre 

vezethető vissza. A „modernkori” biogazdálkodás közel száz éves, az első 1920-as években 

Németországból induló, azóta világszerte elterjedt biodinamikus mozgalom megjelenéséhez 

képest.  

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) kiadványából2 álljon itt néhány érv az 

ágazat mellett: 

 kedvez a biológia sokféleségnek (tájfajták védelme, öko vetőmag használata), 

 ápolja a talajt, növeli a szénmegkötést, és kedvez a humuszképződésnek,3 

 óvja a talajvizeket és a felszíni vizeket, 

 mérsékli a klímaváltozást, 

 hatékonyabb energiagazdálkodást tesz lehetővé,  

 védi nemcsak a fogyasztók, hanem a gazdák/termelők egészségét is, 

 a biogyümölcsök és zöldségek több, az egészségre nézve fontos tápanyagokat 

tartalmaznak, 

 a biotermékek jobb minőségűek, 

 a „többet ésszel, mint méreggel” szlogen szerint nem alkalmaznak szintetikus 

növényvédő szereket, gyomirtókat, vagy állattenyésztésben nincs hormonkezelés, 

antibiotikum, 

 termékei GMO mentesek. 

                                                 
1 Willer, Helga and Julia Lernoud (Eds.) 2018: The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 

FiBL, Frick, and IFOAM- Organics International, Bonn  
2 ÖMKi: 50 érv a biogazdálkodás mellett (szerk.) Dezsény Zoltán, Drexler Dóra, Földi Mihály, Papp Orsolya, 

Pászti Tímea, Gödöllő 2012 
3 Nagy Judit: Áttörő jelentőségű tanulmány: az ökológiai gazdálkodás csökkenti a mezőgazdaság klímaváltozást 

okozó hatását, - biokontroll.hu (2018. május 16.) 

https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
https://biokutatas.hu/
http://mek.oszk.hu/14500/14528/14528.pdf
https://www.biokontroll.hu/attoro-jelentosegu-tanulmany-az-okologiai-gazdalkodas-csokkenti-mezogazdasag-klimavaltozast-okozo-hatasat/
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Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője a következőket nyilatkozta a 

biogazdálkodás népszerűségéről (2009): „Hogy miért keresik a biotermékeket? (…) 

Elmondhatom, hogy az elmúlt évben nagy áttörés született: 97 tudományos cikk 17 szempont 

alapján értékelte: statisztika, azonos fajta, azonos termőhelyi környezet, és megállapították azt, 

hogy a felsorolt értékmérő tulajdonságok alapján a biotermékek többet érnek, mint a velük 

azonos körülmények között termesztettek. Ezek: a mikro- és makroelem-tartalom, a 

vitamintartalom magassága, a különböző egészségvédő anyagok, elsősorban a különböző 

fitoncidokban, flavonoidokban és más növényi anyagokban való gazdagságról kell beszélni, 

elsősorban a növényvédőszer hiánya miatt biztonságosabb, de GMO-mentes és alacsonyabb a 

toxinszintje. Nagyon érdekes vagy fontos egyéb tulajdonságokat is tartalmaznak, amelyek nem 

az egzakt kutatásokhoz tartoznak: ízletességükben és a társadalmi szintű ráfordításban való 

hasznosságában.”  

Sarudi4 (2002) szerint az ökotermelés szerepet játszik a vidék népességmegtartó képességének, 

és vonzerejének növelésében, tehát komplexebb megközelítésben gazdasági és társadalmi 

hatásai is vannak. 

Világszerte növekszik az ágazatot érintő nemzetközi és nemzeti jogi rendelkezések száma. 

Az EU Közös Agrárpolitikájában a 2000-es reformokat követően a környezetvédelmi 

szempontok térnyerésével a vidékfejlesztési támogatási pillér elemeként jelent meg az 

ökogazdálkodás. Az elemzés aktualitását indokolja a 2018. május 30-án megjelent Európai 

Parlament és a Tanács 2018/848 számú rendelete az ágazat új szabályozásáról szól, amelyet 

2021 január 1-jétől kell alkalmazni.  

Végezetül azért is fontos ezzel a területtel foglalkozni, mert Magyarország Alaptörvényében 

megfogalmazott stratégai cél a GMO-mentes, egészséges élelmiszertermelés. A hazai 

biogazdálkodás a rendszerváltás előtt megalakult Biokultúra Klub tevékenységével indult el, 

majd az ezredfordulót követően egész évtizedig tartó stagnálás jellemezte. Habár még számos 

probléma fennáll, napjainkban elindult egyfajta „bio boom”. 2015 óta a biogazdálkodásba 

bevont területek nagysága 44 %-kal nőtt, a KSH 2017. évi adatai szerint közel 200 ezer 

hektáron 3642 mezőgazdasági termelő gazdálkodik. 

1.2 AZ ELEMZÉS FELÉPÍTÉSE, ÉS AZ ANYAGGYŰJTÉS MÓDSZERE 

Jelen összeállítás célja, hogy átfogó képet adjon a biogazdálkodás történetéről, fogalmáról, 

kutatásáról, jogi szabályozásáról, és ismertesse az ágazat másfél évtizedének nemzetközi, 

Európai Uniós és hazai tendenciáit. Az elemzés szempontjai és egyben fő fejezetei a 

következők: 

 A biogazdálkodás története, elméleti meghatározása,  

 A biogazdálkodásban érintett főbb szervezetek, az elérhető statisztikai források, 

 A biogazdálkodás tendenciái a világban 2000-től napjainkig; 

o a biogazdálkodásba vont területek nagysága (kontinensek, országok), 

o az érintett termelők száma, 

o az ágazat jogszabályi keretei, a minősítés/ellenőrzés változása, 

o a biopiac jellemzői 

 

                                                 
4 Sarudi Csaba (2002): Térség –és vidékfejlesztés, Agroinform Kiadó, Kaposvár  

http://www.parlament.hu/documents/static/biz38/bizjkv38/MB/0904241.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.356004
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua001b.html
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 Az Európai Unió ökológia termelésre vonatkozó rendeletei kezdetektől napjainkig, 

 A hazai biogazdálkodás történeti áttekintése,  

o az ágazat helyzetelemzése 

A felhasznált források gerincét a biogazdálkodás nemzetközi helyzetét bemutató, évenként 

megjelent angol nyelvű kiadványok adták. Először 2000-ben jelent meg angol és német nyelven 

az Organic Agriculture Worldwide című kiadvány, a legújabb 2018-as sokkal komplexebb 

évkönyv pedig „The World of Organic Agriculture” címen (2016-os adatokkal). A két kiadvány 

összehasonlítása sok esetben módszertani okok miatt sem lehetséges, de az elmúlt másfél 

évtized alatt bekövetkezett ágazati változások tendenciáit sikerült összegezni. Mindezeken túl 

számos jogszabályt, tanulmányt vagy az ágazati szereplőket érintő honlapot is felhasználtunk. 

Az Európai Unióról szóló fejezet a biogazdálkodás szabályozásának történetét és aktualitásait 

ismerteti főleg az ágazati rendeletek alapján. 

Végül a hazai ökogazdálkodás bemutatásánál a teljesség igénye nélkül a következő 

forrástípusokat használtuk fel; releváns szakcikkeket (Sárközy, 1998; Solti, 2012; Roszík, 2015 

etc.), honlapokat (Magyar Biokultúra Szövetség, Biokontroll Hungária Kht, Hungária Öko 

Garancia Kft.), jogszabályi forrásokat, stratégiákat (Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti 

Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért), valamint az Országgyűlés munkájához 

kapcsolódó irományokat. 

  

http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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2. A BIOGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE, IRÁNYZATAI ÉS KÉPVISELŐI 

A biogazdálkodás története rendkívül szerteágazó, és elválaszthatatlan a mezőgazdaság 

fejlődéstörténetétől. Az időbeliséget követve sokszor egymástól függetlenül különböző 

földrajzi térben jelent meg egy-egy irányzata, és gyakran az alkalmazott tudományterületek 

újabb felfedezéseihez kapcsolódott. 

Az emberi civilizáció kialakulásával párhuzamosan a hagyományos gazdálkodás függetlenül 

annak történeti időszakától és helyétől gyakorlatilag a természeti jelenségek megfigyelésén és 

ahhoz történő adaptáción alapult. Ma ezek a tradicionális formák organikusnak is tekinthetőek, 

hiszen egy változatos ökoszisztémát tartottak fenn vegyszermentesen, ugyanakkor a mai 

klasszikus értelmezés szerint még sem azok, mert nem az ipari inputok tudatos elhagyásával 

termeltek. 

Az ipari forradalom kardinális változásokat hozott magával, az autógyártásban a belső égésű 

motorok felfedezésével megjelentek az első traktorok5 és munkagépek, míg a vegyiparban a 

műtrágyák előállításával új távlatok nyíltak a mezőgazdasági termelés fokozására. A fejlett 

országokban iparszerű mezőgazdasági modellek épültek ki az egyes ágazatokban. Ezt a fajta 

mezőgazdaságot a XIX. század második felétől, de különösen a XX. században nagyfokú 

gépesítés, jelentős inputfelhasználás, műtrágyázás, kémiai növényvédelem, gépesített 

termesztéstechnológia, csökkenő kézi munkaerő igény jellemezte. Egyes források szerint a II. 

világháború előtti Nyugat-Európában jelentős műtrágya-felhasználás volt. A mezőgazdaság 

korábbi zárt rendszere felbomlott, és az ipari eszközök és technológiák térnyerésével az 

ökoszisztémára történő odafigyelés háttérbe szorult. 

Mivel a fejlődő országokban a megnövekedett lakosságszámmal járó fokozódó 

élelmiszerigényt nehéz volt a hagyományos termelési formákkal fedezni, az iparszerű 

technológiák gyorsan terjedni kezdtek, sok esetben külső országok, vagy szervezetek anyagi 

támogatásával.6 Az 1930-as évektől induló zöld forradalom (mezőgazdaság harmadik 

forradalma) számos országban (India, Fülöp-szigetek) komoly élelmezési sikereket 

eredményezett.  

Gyakorlatilag helyszíntől függetlenül a mezőgazdasági szereplők minél nagyobb területen, 

vagy minél nagyobb állatlétszámmal működtetik gazdaságukat magasabb hozamokra és 

profitmaximalizálásra törekedve. Az iparszerű modellben szinte teljesen gépesített termelés 

zajlik, amely különösen kedvezett a nagyüzemi gazdaságok kialakulásának és a 

koncentrációnak7. Hosszút távon egyre inkább nyilvánvalóvá váltak ennek negatív hatásai a 

korlátozott természeti erőforrásokat tekintve, és ezen gazdálkodási rendszerek fenntarthatósága 

is megkérdőjeleződött.  

Az iparszerű modell meghaladására két fejlesztési irányzat jelent meg, az integrált 

mezőgazdasági termelés és a biogazdálkodás. Legfontosabb közös jellemzőjük a környezeti 

terhelés csökkentése, az ésszerű beavatkozások, gazdaságos termelés kialakítása volt (Tar, 

2008).8  

                                                 
5Az 1899-es McCormick Auto-Mower, a világ első háromkerekű traktor előfutára volt, öntözésre használták. 
6 A II. világháborút követően például Mexikóban zajló nagymértékű agrár iparosodást (hibridnövények, öntözés, 

folyékony műtrágya stb.) az USA támogatta. 
7 dél-amerikanizálódás jelensége, tőke és tulajdonosi koncentrációt jelent  
8 Tar Ferenc (2008): Fenntartható földhasználati stratégia kialakítása Magyarországon, PhD értekezés, SZIE 

Gödöllő  

https://www.magro.hu/agrarhirek/mezogazdasagi-gepek/a-legidosebb-meg-letezo-traktorok-a-vilagon/
https://szie.hu/file/tti/archivum/Tar_F_PHD.pdf
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A XX. századi biogazdálkodás a természettudományi kutatásokhoz kapcsolódva egyre több 

országban, szigetszerűen mezőgazdasági termelési kísérletezésekből indult el különböző 

mozgalmak formájában. 

A biodinamikus mozgalom Rudolf Steiner osztrák polihisztor, filozófus9 nevéhez köthető. Az 

első világháborút követően Németország keleti részén élő gazdák azzal fordultak hozzá, hogy 

szarvasmarháiknál termékenységi gondok jelentkeztek. 1924-ben egy előadás sorozat 

keretében ismertette számukra a biodinamikus gazdálkodás alapelveit, amelynek hatására egyre 

többen kezdték el megváltoztatni termelési szokásaikat. Egy olyan holisztikus szemléletmódról 

van szó, ahol a természeti erők, növény-és állatvilág és a spirituális szféra közötti egyensúly 

kialakításán van a hangsúly, és nem a terméshozam fokozásán. A mozgalom szervezői 1930-

ban ismeretterjesztés céljából elindítottak a havonként megjelenő Demeter lapot. A források 

szerint rövid időn belül már ezer üzemben dolgoztak környezet –és emberbarát elveket követve. 

Az 1928-ban bevezetett Demeter minősítési rendszer védjegyét a szigorú minőségi 

előírásoknak megfelelő, biodinamikus gazdálkodásból származó termékek kaphatták meg. 

1932-ben megalapított Demeter Szövetséget számos országban (Ausztria, Svájc, Hollandia, 

Svédország, Anglia, Új-Zéland) elterjedt. 1941-ben a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt 

mind a szövetség és a magazin munkáját betiltotta.10 1997-ben a jogi, gazdasági és spirituális 

szinten megvalósuló szorosabb együttműködés szándékával megalapították a Demeter 

International szervezetét. Ez az egyetlen biodinamikus gazdálkodókat minősítő szervezetek 

szövetsége, amely 4 kontinens 54 országának több mint 5000 farmergazdaságát tömöríti.  

Másik mozgalom a Svájcból kiinduló szerves biológiai gazdálkodás volt. Hans Müller11 és 

felesége arra a következtetésre jutott, hogy a nagyarányú nitrogén trágyázás következtében a 

talajok termőképessége gyengült, ezáltal a mezőgazdasági alapanyagok minősége is 

fokozatosan romlott. 1946-ban egy bioterméket előállító és értékesítő szövetkezetet hoztak 

létre. Megreformálták a paraszti konyhát, és számos gyakorlati, technológiai szakismeretet 

adtak át, és sokakat elértek országhatáron túl is. Hozzájuk kapcsolódott Hans Peter Rush12, a 

szerves biológia gazdálkodás alapművének a szerzője, aki a talaj mikrobiológiai életét és a 

humuszgazdálkodást kutatta. A biogazdálkodás lényegét az alkalmazkodásban, és nem a 

környezet átalakításában látta. 

A klasszikus biogazdálkodás az 1940-es években a biogazdálkodás atyjának, Albert 

Howardnak13 munkássága nyomán jelent meg (Egyesült Királyság). Legnépszerűbb, an 

Agricultural Testament (1943) című művében többek között felhívta a figyelmet a természeti 

erőforrások (pl. humusz, víz) védelmére, és a helyes mezőgazdasági gyakorlatok 

alkalmazására. Indiában töltött éveinek hatására az indiai komposztálás elvét népszerűsítette. 

Számos farmert, mezőgazdasági kutatót inspirálva (Lady Eve Balfour14) elindították a 

biogazdálkodás mozgalmát. A Howard-Balfour-módszer lényege a szerves anyagok 

körforgásán alapszik, vagyis minden szerves anyag komposzt formájába újrahasznosul. Az 

intenzív mezőgazdaság káros hatásai (erózió, defláció miatti talajcsökkenés, élelmiszerek 

tápanyagcsökkenése stb.) miatt aggódó farmerekkel együtt megalapították a talajszövetséget, 

Soil Assotiation (1946). A 70-es évek elején létrehozták a szervezet tanúsító testületét (Soil 

                                                 
9 Rudolf Steiner (1861-1925) munkássága  
10 A Demeter Szövetség története  
11 Hans Müller (1891-1988) agrárpolitikus és kutató  
12 Hans Peter Rush (1906-1977) német orvos és mikrobiológus, fő műve: Talajtermőképesség 1968  
13 Albert Howard (1873-1947) angol botanikus, a biogazdálkodás úttörője, aki Indiában volt szaktanácsadó. 
14 Lady Eve Balfour (1898-1990) brit farmer, a biogazdálkodási mozgalom egyik szereplője 

https://www.demeter.net/demeter-international/worldwide-network
https://www.demeter.net/demeter-international/worldwide-network
http://journeytoforever.org/farm_library/howardAT/ATtoc.html
https://www.soilassociation.org/
https://www.soilassociation.org/about-us/our-history/
http://www.antropozofia.hu/rudolf_steiner_elete
https://www.demeter.net/what-is-demeter/history
https://www.hipp.hu/a-hipp-rol/vallalat/cegtoertenet/dr-hans-mueller/
http://www.ladyevebalfour.org/
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Association Certification), amely az előállított termékek minőségét garantálta a termelők és 

fogyasztók részére.15  

Howard szerepe vitathatatlan a biogazdálkodás elterjedésében. Az 1940 és 1978 közötti 

időszakot a mezőgazdaság polarizációjának is hívják, hiszen az organikus16 és a 

hagyományos/konvencionális mezőgazdaság szétválása számos országban nyomon követhető. 

Mérföldkőnek számít az első nemzetközi biogazdálkodókat képviselő IFOAM17 (Ökológiai 

Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) szervezetének megalakulása (1972), 

amivel lehetőség nyílt az egyes országokban elindult mozgalmak közös fellépésére.  

Mindezzel párhuzamosan megszületett a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés elmélete, 

és a Világelemző Intézet „Irány a fenntartható társadalom” című munkájával bekerült a 

köztudatba. A fenntartható mezőgazdaság kifejezését először (1978) Web Jackson genetikus 

használta (Kocsisné et. al., 2013). Az elterjedt fogalmak közül a Brundtland-jelentésben18 

használt forma szerint a fenntartható fejlődés a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy 

elégíti ki, hogy az a jövő generációk igényeinek kielégítését nem veszélyezteti. 

Rachel Carson19 1962-ben megjelent Néma tavasz című könyve nagy vitát váltott ki a 

növényvédőszerek használatáról, végső soron a tudomány felelősségéről, és a technológiai 

haladásról. A világon elsőként írt terjedelmes formában a klórtartalmú szénhidrátok, mint 

például a DDT-t tartalmazó növényvédőszerek, és a foszfortartalmú rovarirtók 

környezetkárosító hatásairól, illetve hosszú távú veszélyeiről. Az amerikai ismeretterjesztésben 

fontos szerepet játszott J.L. Rodale által létrehozott Rodale Press 1970-es évektől megjelent 

kiadvány sorozata. A hagyományos monokultúrás termesztést bemutató cikkeken túl, 

gyakorlati tanácsokat adott a kiskerti, környezetkímélő gazdálkodáshoz. Mindezek hatására a 

fogyasztók körében elindult egyfajta tudatosabb vásárlást ösztönző mozgalom, egyre többen 

fordultak a bioélelmiszerek felé. Ekkor született meg az a szlogen, hogy „Ismerd meg a 

termelődet, ismerd meg az élelmiszeredet”.20 A világszerte elterjedő mozgalomnak 

köszönhetően felértékelődött a helyben előállított termékek szerepe. Az 1980-as évektől kezdve 

a biogazdálkodás térhódítása szinte a világ minden táján nyomon követhető.2122  

  

                                                 
15 Az Egyesült Királyságban megtermelt bioélelmiszerek 70% -át ők minősítik. 
16 Az organikus ághoz számos további példát lehetne felsorolni, például a Bill Mollison nevéhez fűződő, 

Ausztráliából induló permakultúrát, vagy a japán Masanobu Fukuoka „Ne tégy semmit” mozgalmát.  
17 International Federation of Organic Agriculture Movements 
18 ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottságának 1987-es jelentése 
19 Rachel Carson (1907-1964) amerikai ökológus, tengerbiológus, író. A DDT tartalmú rovarirtó szerek környezeti 

hatásait kezdte el tanulmányozni, majd megírta a hírnevet adó könyvét.  
20 Know Your Farmer, Know Your Food! 
21 Számos országban mindezt jogi eszközökkel is elősegítették. 1987-ben az amerikai törvényhozás kimondta, 

hogy a fenntartható mezőgazdaságnak szerepelnie kell a gazdálkodók stratégiájában. 1984-ben az Oregon Tilth 

nevű nonprofit szervezet létrehozta az USA első biotermékeket minősítő rendszerét. 
22 Barna Sándor: Biotermesztés előadás, Nyíregyházi Főiskola, 2011 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0029_de_novenyterm_es_kerteszet_termesztese_elmelet/ch01.html
http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/okolgazd/oklgazd201103.pdf
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2.1 ÖKOLÓGIAI, ORGANIKUS VAGY BIOGAZDÁLKODÁS FOGALMI MEGHATÁROZÁSAI  

Az ökológiai gazdálkodás szinonimái; bio-, organikus, vagy angolul “organic”, “ecological” 

agriculture, németül “biologischer vagy ökologischer Landbau”. A „bio” („biológiai") 

megjelölés a legismertebb hazánkban, bár a jogszabályok az „ökológiai” szó használatát írják 

elő.23 Rendkívül gazdag szakirodalma létezik mind nemzetközi és hazai szinten, definiálására 

számos példát lehet említeni. 

Kiindulásként a mezőgazdasági kapcsolódása után az ökológiai aspektusát célszerű tisztázni. 

Az ökológiai tudományokat életközösségeken alapuló rendszerszemlélet jellemzi, mindez az 

ökológiai gazdálkodásban, úgy köszön vissza, hogy a környezet-ember közötti összetett 

kapcsolatrendszerben hosszú távon, egyensúlyban lévő öko rendszerek kialakítására 

törekszenek.  

Az iparszerű mezőgazdaságban a nagy fosszilis üzemanyag igényű gépi munkák, vegyszeres 

kezelések, műtrágyák használata, egyéb ipari inputok, vagy a mesterséges tartástechnológia, az 

antibiotikumos kezelés, a rövid tenyészidő jellemző, ezáltal magas környezeti terhelés mellett 

nagy mennyiségű melléktermékek és veszélyes hulladékok keletkeznek. Ezzel szemben a 

vizsgált gazdálkodás az iparszerűséget részben mellőzi, és a természetes folyamatok 

visszaállítására, a megújuló energiaforrások felhasználásával a szerves anyagok körforgására 

törekszik. A biogazdálkodók a termesztett fajokat/fajtákat (tájfajták, őshonosak) a termőhelyi 

adottságoknak megfelelően választják ki, mivel a rendszer kiemelt célja a biodiverzitás 

fenntartása illetve növelése. A növényvédelemben biológiai eredetű szereket használnak, míg 

az állattenyésztésben semmiféle hormonális, gyógyszeres kezelés nem megengedett. A 

következőkben néhány leggyakrabban használt definíciót gyűjtöttük ki.  

A biogazdálkodók legnagyobb nemzetközi ernyőszervezete (IFOAM) szerint: 

„Az organikus mezőgazdálkodás olyan termelési rendszer, amely fenntartja a talajok, 

ökoszisztémák és emberek egészségét. Visszás hatású kívülről bevitt anyagok helyett ökológiai 

folyamatokra, biológiai sokféleségre és a helyi körülményekhez igazodó körforgásokra épít. Az 

organikus mezőgazdálkodás egyesíti a hagyományt, az innovációt és a tudományt, hogy javára 

szolgáljon a közös környezetnek, és hogy méltányos kapcsolatokat, valamint minden érintett 

számára jó életminőséget segítsen elő." (IFOAM Közgyűlés, Olaszország 2008) 

4 fő alapelve – a gazdálkodás gyökerei – a következő: az egészség, a környezet megóvása, a 

méltányosság, és a gondoskodás elve (1. ábra).  

 

1. ábra: Az organikus gazdálkodás 4 alapelvének vizualizációja 

                                                 
23 El kell viszont különíteni a bio élelmiszert az egyéb divatos, de pontosan nem körülírt fogalmaktól; alternatív, 

integrált, natúr (természetes), reform, vegyszermentes stb. 

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/dooa_hungarian.pdf
https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
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Ez a fajta mezőgazdaság az egészséges termékek és élelmiszerek előállítását biztosítja, és a 

gasztronómiai szakzsargonban még a „boldog” jelzőt is használják marketingfogásként. 

AZ ENSZ két szakosított szervezete, a FAO (Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet) és 

a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által felállított Codex Alimentarius Bizottság24 a 

következő meghatározást tette közzé: 

„Az ökológiai gazdálkodás nem életforma, hanem „holisztikus termelési gazdálkodási rendszer 

(a növénytermelésben és az állattenyésztésben), amelyik a nem mezőgazdasági eredetű 

ráfordításokkal szemben a természetes eljárásokat részesíti előnyben. Ez úgy valósul meg, hogy 

– ahol csak lehetséges – talajművelési, biológiai és mechanikai módszereket alkalmaznak a 

szintetikus anyagok helyett.” (FAO, Codex Alimentarius Commission, 1999) 

Mindezekből következik, hogy a nem ökológiai rendszereket konvencionális (vegyszeres) 

termesztési rendszereknek nevezzük.  

A 2000-es első nemzetközi kiadvány szerint a biogazdálkodás célja a fenntartható fejlődés 

biztosítása, a növények, állatok és a táj természetes kapacitásait kihasználva a környezet 

minőségének emelése. 

Az Európai Gazdasági Közösség első, ágazatot szabályozó a mezőgazdasági termékek 

ökológiai termeléséről szóló 2092/91/EGK rendelete szerint:  

Olyan környezetkímélő, -megújító, mező-, erdő- és tájgazdálkodási rendszer, amely szigorú 

előírások keretei között zajlik, és speciális termék, termelés ellenőrzés és minőség tanúsítás 

mellett működik. A termelés aktív környezetvédelem és életformaváltás igényével zajlik.  

Az ökogazdálkodással foglalkozó hazai kutatások során szintén sokféle értelmezés született.  

Seléndy Szabolcs (1997) értelmezésében ez a rendszer fenntartható, változatos és kiegyenlített, 

környezetmegóvó és jövedelmező is egyben. A biogazdálkodást rendszerben való 

gondolkodás és cselekvés jellemzi.  

Roszík Péter szerint (2013) ez a gazdálkodási mód ötvözi az elődeinktől átvett ismereteket a 

modern kor kockázatot nem hordozó vívmányaival az egészséges és biztonságos élelmiszer 

termelés céljából, és mindeközben a következő generáció környezeti életfeltételeit nem 

korlátozza.  

Márai Géza és szerzőtársainak (2002)25 meghatározása; „A bio- (öko-, organikus) gazdálkodás 

olyan környezetkímélő és megújító, különleges minőségű és teljes körű mező-, erdő- és 

tájgazdálkodást, élelmiszertermelést, valamint vidékfejlesztést jelent, amely a szigorú előírások 

keretei között, különleges ellenőrzés és minősítés mellett, valamint aktív környezet- és 

egészségvédelem, és életforma-változtatás igényével folyik.” 

Az ökológia gazdálkodásnak három funkcióját szokták elkülöníteni; gazdasági, ökológiai, és 

társadalmi-szociális szerep. A gazdasági funkció a javak újraelosztását, munka és piac 

                                                 
24 A Bizottságot 1963-ban hozták létre azzal a céllal, hogy dolgozzák ki az élelmiszerszabályozás nemzetközi 

rendszerét, és határozzák meg az egyes élelmiszer szabványokat, útmutatókat. 
25 Márai G., Podmaniczky L., Sárközy P., Szakál F., Bakonyi G., Kerekesné K. Zs., Ács S.né (2002): Az EU-

csatlakozás várható hatása az ökológiai mezőgazdálkodás perspektíváira, fejlesztésének lehetőségeire és 

közgazdasági helyzetére 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/en/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20070101:HU:PDF
http://www.nyugatbio.hu/eloadasok/letoltesek/fiatal-gazda/az_okologiai_gazdalkodas_altalanos_ismeretei.pdf
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lehetőségét biztosítja a termelők részére. Az ökológiai szerepe alatt a környezet védelmén van 

a hangsúly, míg társadalmi szempontból az egészséges élelmiszer előállításával a magasabb 

életszínvonalat, és az emberiség biztonságát segíti.  

2.2 A BIOGAZDÁLKODÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEI 

Habár az 1920-as, 1930-as években jelentek meg az első biogazdálkodási mozgalmak 

Európában, az igazi elterjedésére még több évtizedet kellett várni. Az egyes országok 

mozgalmainak megjelenését követően a 70-es években alakultak meg az ezzel kapcsolatos 

nemzetközi szervezetek és kutatóintézetek.  

A már említett francia alapítású nemzetközi ernyőszervezet – az IFOAM – története az 1972. 

november 5-én Versailles-ben szervezett organikus mezőgazdaságról szóló kongresszushoz 

vezethető vissza. Roland Chevriot, a francia Természet és Fejlődés elnevezésű Farmerek 

Szövetség (1964) elnökének kezdeményezésére 4 további szervezettel karöltve alakult meg ez 

a biogazdákat támogató intézmény. További alapítói:  

 Egyesült Királyság; Soil Association, Talajszövetség (Lady Eve Balfour) 

 Egyesült Államok: Rodale Press (Jerome Goldstein, ökopioneer) 

 Svédország: Swedish Biodynamic Association, Svéd Biodinamikus gazdálkodók 

Szövetsége (Kjell Arman) 

 Dél-Afrika: Soil Association of South Africa, Dél-afrikai talajszövetség (Pauline 

Raphaely) 

Az IFOAM célja elsősorban az, hogy nemzetközi szinten képviselje az érintett gazdálkodók 

érdekeit, a biotermékek értékét, lehetőséget nyújtson a termelői tapasztalatok és információk 

minél szélesebb körű cseréjére, ezen kívül határokon átívelő tudományos kísérleteket 

támogasson és elősegítse az adatok cseréjét. 26  

A szervezet létjogosultságát igazolta, hogy rövid időn belül rengetegen csatlakoztak hozzá. 

1984-ben már 100 tagja volt 50 országból, napjainkban pedig több mint 1000 partnere van 

több mint 120 országban. 2015-ben a szervezet neve módosult: IFOAM - Organics 

International. Az IFOAM-EU csoportja 34 országból 190 tagot tömörít.  

Aktívan részt az ENSZ és egyéb multilaterális intézményekkel (FAO, ECOSOC, OECD, ISO 

stb.) folytatott mezőgazdasági és ökológiai tárgyalásokon.  

Sokszínű tevékenysége közül kiemelten fontos szerepe van a piacokon kapható „öko” 

termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minősítési szabványok, nemzetközi standardok, 

akkreditációk kialakításában. A biotermékek vásárlói a védjegyes termékeket keresik, a fejlődő 

országokban, ahol dinamikusan növekszik a biogazdálkodók száma a költséges minősítési 

eljárásokat nem tudják megfizetni, ezért erre a problémára az IFOAM egy speciális rendszert 

(PGS) vezetett be.  

                                                 
26 John Paul (2010): From France to the world: IFOAM, Journal of Social Research and Policy No. 2. Dec. 2010 

93-102. p. 

 

https://www.soilassociation.org/
https://www.biocycle.net/2012/06/26/jerome-goldstein-ecopioneer-1931-2012/
http://www.biodynamisk.se/
https://www.soilassociation.org/certification/food-drink/business-support/exportsupport/global-guidance/global-guide/south-africa/
https://www.ifoam.bio/en/about-us
http://www.ifoam-eu.org/en/about-us/members
https://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
http://orgprints.org/18808/1/Paull2010IfoamJSRP.pdf
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1997-ben létrehozták az IOAS (Nemzetközi Biogazdálkodási Akkreditációs Szolgálat) 

nonprofit szervezetet, amely világszerte akkreditálja a minősítést végző szervezeteket, és 

először 2000-ben jelentek a piacon az akkreditált logóval (2. ábra) rendelkező termékek. A 

legnagyobb nemzetközi Biofach szakkiállításon történő bemutatkozás fontos állomás volt.  

2. ábra: Az IFOAM által akkreditált minősítés logója 

A Biogazdálkodási Kutató Intézetet (FiBL) 1973-ban Svájcban alapították és egész 

Európában elterjedt. Először Németországban, 2004-ben Ausztriában, majd további 

országokban nyitott irodát, 2017-ben pedig FiBL Europe Központot hozták létre Brüsszelben. 

Fő profilja az interdiszciplináris kutatások nemzetközi összekapcsolása és eredményeinek 

disszeminációja. Szorosan együttműködik az IFOAM-mal, és nemzetközi hírnevű, magasan 

képzett munkatársakat foglalkoztat az egyes területeken.  

Az 1945-ben alapított FAO (ENSZ szakosított szervezete) fő célja a világ élelmezés 

biztonságának megvalósítása, ezáltal a mezőgazdaság globális folyamatait nyomon követi. 

1999. évi januári Mezőgazdasági Bizottsági ülésén először volt napirendi téma az organikus 

gazdálkodás. Az ülésen elhangzottak szerint növekvő mezőgazdasági szegmensről van szó, 

ugyanis néhány fejlett országban meghatározó arányt képvisel az élelmiszerhálózatban, vagy 

bizonyos fejlődő országoknak komoly bevételt biztosít a bio exportáruk (mexikói kávé, ugandai 

gyapot) révén. Hangsúlyozták, hogy sokkal kisebb környezetterhelést jelent az iparszerű 

termelési rendszerekhez képest, ezért is szükséges ösztönözni. Gyakorlatilag egy alulról jövő 

kezdeményezésként a magán és a civil szektor indította el a biotermékek piacát, és növekvő 

fogyasztói keresletet indukálva felhívta az állami szektor figyelmét a szabályozás hiányára. A 

tagországok képviselői segítséget kértek a tisztességes nemzetközi kereskedelem kialakítására, 

továbbá a potenciális világpiac felmérésében A Codex Alimentarius Bizottsága elismerte az 

IFOAM munkáját, és irányadó NGO szervezetként támogatta az organikus gazdálkodásról 

szóló irányelveit (Item 8 of the Provisional Agenda/ Organic Agriculture, 1999).  

Ezt követően bevezették a biogazdálkodásból származó élelmiszerek termelésére, 

feldolgozására, címkézésére és marketingre vonatkozó FAO irányelveket. Mindez az IFOAM-

mal kooperációban készült el, és a növekvő nemzetközi kereskedelemben szükséges egységes 

definíciókat, és követelményeket igyekezett promotálni.  

A FAO ma is számos formában támogatja a biogazdálkodást; konferenciák, találkozók 

szervezése, népszerűsítő akciók, statisztikai célú adatgyűjtés, módszertani segítségnyújtás. 

Holnapján külön helyet szán az ismeretterjesztő írásoknak.  

  

http://www.ioas.org/
https://www.ifoam.bio/en/ifoam-accreditation-program
http://www.fibl.org/de/startseite.html
http://www.fibl.org/de/fibl-europe/standort-europe.html
http://www.fao.org/docrep/meeting/X0075e.htm#P161_26088
http://www.fao.org/organicag/doc/glorganicfinal.pdf
http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/
http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/
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2.3 ELÉRHETŐ STATISZTIKAI ADATBÁZISOK ÉS FORRÁSOK  

Az egyes országokban a gazdálkodók nyilvántartása, a hivatalos statisztikák vezetése többnyire 

jogszabályokon alapszik. Az illetékes hatóságoknál bejelentett, feltételrendszernek megfelelő 

biogazdálkodók adatai adják a különböző felmérések alapjait.  

Az IFOAM és a FiBL munkájának köszönhetően olyan nemzetközi szinten megfogalmazott 

alapelveket és iránymutatásokat vettek alapul, amely által az országok biogazdálkodásának 

adatai összeegyeztethetőek. Hozzá kell tenni a fejlődő országok közül számos esetben nem 

működik magas színvonalon a rendszer, például a termékek minősítése, vagy a termelők 

ellenőrzése terén. A legszigorúbb minősítési rendszerek az európai országokban működnek, és 

itt vannak a „legidősebb” gazdaságok is. 

Az ökogazdálkodásról szóló, nemzetközileg elismert és számon tartott statisztikai évkönyv 

elkészítésének történeti fejlődését két fő korszakra tudjuk bontani.  

1999-ben a német NürnbergMesse – a nemzetközi BioFach Kiállítás szervezője27– kezdte el 

támogatni a világszintű adatokat tartalmazó évkönyv készítését, és ezzel a feladattal a SÖL 

(Stiftung Ökologie & Landbau)28 alapítványt bízta meg. 1999 novembere és 2000 augusztusa 

között az IFOAM munkatársaival együtt felmérést végeztek több mint 100 országban működő, 

általuk elismert gazdálkodók körében. A 2000-ben publikált angol és német nyelvű Organic 

Agriculture Worldwide kiadvány új korszak kezdetét jelentette a mezőgazdaság ezen alternatív 

gazdálkodási formájának elismerésében.  

Általánosságban elmondható, hogy Európától eltekintve rendkívül bonyolult az egzakt adatok 

gyűjtése, és felhasználhatósága. Számos országban maga a definiálás, a bioterületek 

lehatárolása is nehézséget jelentett. Az állami szabályozás hiánya miatt nem lehetett 

elkülöníteni a biotermékeket a kevés kémiai anyagokat tartalmazó, vagy éppen konvencionális 

termékektől. Bulgária hivatalos adatai szerint a mezőgazdaságilag hasznosított területek 15%-

a biogazdálkodásba bevont. Az ottani szakértők segítségével kiderült viszont, hogy ebbe az 

extenzív művelés, azaz külterjes, alacsony ráfordítással működő területeket is beleszámították, 

ami nem felel meg bio. Mindezek rávilágítottak arra, hogy az első felmérés idején kevés volt 

az érdeklődés az államok részéről a biogazdálkodás iránt, és a meglévő adatbázisok hitelessége 

megkérdőjelezhető.  

Ezt követően évről évre egyre magasabb színvonalú évkönyvek készültek. A téma 

népszerűségének és a növekvő nemzetközi, hivatali szintű kéréseknek köszönhetően a FAO is 

beszállt a kutatásokba, egyre jobb lehetőségek adódtak a nemzetközi többféle adatbázison 

alapuló felmérések elvégzésére.  

Az évkönyvek elkészítését 2005-től a SÖL helyett a FiBL folytatta további partnerekkel együtt 

több mint 170 országot érintve. Fő támogatója 2008-től a svájci Gazdasági Ügyek 

Államtitkársága (SECO), a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) lett, az alapító 

NürrnbergMesse mellett. Eredményeiket az Organic-World.net oldalon teszik közzé, ahol 

további adatbázisok (FAO, Eurostat), különböző térképek, speciális források is találhatóak. Az 

évenkénti felmérések keretében a következő adatokat gyűjtik;  

 

                                                 
27 Hubert Rattner és Hagen Sunder kezdeményezésére 
28 SOEL =Foundation Ecology & Agriculture 

https://www.nuernbergmesse.de/de
http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
http://www.organic-world.net/yearbook.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home.html
http://www.intracen.org/
http://www.organic-world.net/about.html
http://www.organic-world.net/statistics.html
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 biogazdálkodásba bevont területi adatok, 

 termelők száma, minősítő szervezetek 

 termelési adatok, 

 állatállomány, 

 földhasználat és növényfajok, 

 piaci adatok (kiskereskedelem), nemzetközi kereskedelem 

A különböző típusú adatokat az IFOAM és a FAO definíciók alapján határozzák meg.  

A 2018-ban kiadott, angol nyelvű 19. évkönyv29 az első kiadványhoz képest közel négyszer 

nagyobb terjedelmű, és eltérő struktúrában felépített dokumentum, számos új, ágazati indikátor, 

adatsor és ábra gazdagítja. Míg az első felmérésnél (1999-2000) 104 országban volt IFOAM 

által nyilvántartott biogazdálkodás, a legutóbbi kutatásánál 178 ország 2016-ból származó 

adatait összesítették.  

1997-től az Eurostat is elkezdte az ökológia gazdálkodásra vonatkozó adatok gyűjtését, 

feldolgozását, és terjesztését. Már az első időszakban a jól lehatárolt definíciónak köszönhetően 

meg tudták különböztetni a klasszikus agrárágazati termelési adatoktól. A napjainkban is 

érvényes EU rendeletek miatt az adatgyűjtéshez egy 2009-től életbe lépett kérdőívet vezettek 

be. Az EU-n kívüli országok, mint az EFTA tagjai (Norvégia, Írország, Svájc) és néhány 

tagjelölt ország (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Törökország) önkéntes alapú 

adatszolgáltatást végez.  

A jogszabályi változásokhoz történő adaptáció miatt egy új, mennyiségi és minőségi 

fejlesztésekkel módosított kérdőívet kezdtek el használni 2012-től. 7 féle adathalmazt 

gyűjtenek; 

 Ökológiai gazdálkodók száma a regisztrációs státuszuk alapján 

 A bevont területek csoportosítása (átállási állapot és termények szerint) 

 Ökológia termesztésű növények mennyisége növényfajonként 

 Állatállomány nagysága állatfajonként 

 Állati termékek mennyisége állatfajoknént  

 Akvakultúra termékek mennyisége 

 a NACE REv. 2. szerint organikus termékeket feldolgozók30 

Mindezeken felül számos interneten elérhető egyéb forrást lehet találni; az USA 

Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) által fenntartott GAIN (Globális Mezőgazdasági 

Információs Hálózat), ország jelentések stb.  

  

                                                 
29 A kiadványt szerkesztette Dr. Helga Willer és Julia Lernoud (FiBL) 
30 Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi osztályozásának, a 

NACE Rev.2-nek magyar nyelvű változata. 

http://www.organic-world.net/statistics/statistics-data-classifications.html
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics#Methodology_.2F_Metadata
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3. A BIOGAZDÁLKODÁS TENDENCIÁI A VILÁGBAN 2000-TŐL NAPJAINKIG  

A fejezet a 2000-es SÖL kiadvány és a 2018-as évkönyv (2016-os adatok) alapján az ágazat 

helyzetének változását, a jelentősebb tendenciákat ismerteti. A 2.3 fejezet a biogazdálkodásról 

szól kiadványok keletkezésének, és módszertani fejlődésének részleteit mutatta be, viszont itt 

hangsúlyozni kell, hogy számos esetben nem célszerű, vagy nem is lehet összehasonlítani 

bizonyos kvalitatív adatokat. Jelen háttéranyagban a következő négy elemzési szempont 

mentén mutatjuk be az ágazatot:  

 a biogazdálkodásba vont területek nagysága (kontinensek, országok) 

 az érintett termelők számaa biogazdálkodás jogszabályi keretei, a 

minősítés/ellenőrzés, címkézés használata 

 a biopiac jellemzői 

3.1 BIOGAZDÁLKODÁSBA BEVONT TERÜLETEK NAGYSÁGA, ÉRINTETT TERMELŐK SZÁMA  

2000-ben a világ hat kontinensét együttvéve 10,5 millió hektár volt biogazdálkodásba bevont 

terület, és 187 ezer termelőt tartottak nyilván. Az első felmérés az ökológia gazdálkodás 

népszerűségéről írt, miszerint a mezőgazdasági területeken belüli aránya világszerte dinamikus 

növekedésnek indult. A 2018-as évkönyv (2016-os adatok) szerint összesen 57,8 millió hektár 

és 2,7 millió termelő tartozott az ágazathoz. 

Több mint másfél évtized alatt 5,5-szörösére nőtt az összterület nagysága, a gazdálkodók 

száma pedig 14-szeresére. Az egyes kontinensek közötti területi szórás ettől eltérő arányokat 

mutat. A következőkben az egyes kontinensek jellemzését ismertetjük időrendi sorrendben. 31 

Az ezredforduló idején Óceániában (Ausztrália, Új-Zéland, Pápua Új Guinea) 5,3 millió 

hektár (világ: 50,3%-a) volt bioterület, ennek 99%-át Ausztrália adta, ezáltal számtanilag 

nehéz volt kimutatni a környező szigetvilágban jellemző növekedést. Döntően alacsony 

termelékenységű, legeltetéses gazdálkodás zajlott a hatalmas ausztrál területeken, amit nem 

lehet összehasonlítani 1 hektárra jutó költség és munkaigény tekintetében például a 

biokertészetek adataival. A világ ökológiai gazdálkodóinak 1 %-a (kb. 2000 fő) élt a 

kontinensen.  

A 2016-os adatok szerint 27,3 millió hektárral (világ: 47%) Óceánia világviszonylatában még 

mindig az első helyen állt, és az első felmérés óta közel 5-szörös területi növekedéssel. 

Ausztrália dominanciája továbbra is jellemző, de az idetartozó Francia Polinézia és Szamoa 

utóbbi évtizedben tapasztalt dinamikus fejlődésének köszönhetően a világ top országai közé 

kerültek. Napjainkban 27 ezer termelőt tartottak nyilván, az ágazat gazdasági súlya viszont 

továbbra sem markáns, főleg exportorientált.  

Európában közel 3,5 millió hektáron folyt biogazdálkodás (világ: 33,3%), ebben a hat 

csatlakozó ország (Észt-, Lengyel-, Cseh-, Magyarország, Szlovénia, Ciprus), és az EFTA 

országok (Svájc, Írország, Norvégia, Liechtenstein) adatait is belevették. 1986 és 1996 között 

a bevont területek nagysága évenként 20-30%-kal is nőtt, különösen a skandináv és a 

                                                 
31 Az elemzésünknek nem célja a két felmérés adatainak összehasonlítása, és sok esetben ez módszertanilag sem 

lehetséges. 

http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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mediterrán térségben, valamint az Alpok régióiban. 2000-ben 130 ezer gazdálkodót tartottak 

nyilván, eszerint a világ legtöbb biogazdája (68,9 %) európai volt.  

A legújabb statisztika adatsorok szerint 13,5 millió hektáron 370 ezer gazdálkodó folytatott 

organikus gazdálkodást. A legnagyobb területtel rendelkező országok; Spanyolország (2 

millió), Olaszország (1,8 millió) és Franciaország (1,5 millió) voltak.  

Összesítve az európai bioterületek nagysága közel 4-szeresére, a gazdálkodók száma 3-

szorosára növekedett 2000-hez képest. Ugyanakkor a világszinten tapasztalható ágazati 

folyamatoknak köszönhetően, ahogy azt a 3. és 4. ábra is jelzi, mind területi és termelői arány 

vonatkozásban elvesztette markáns szerepét.  

Észak-Amerika eseténél a két kiadvány módszertani eltérését meg kell említeni. 2000-ben 

USA és Kanada mellett Mexikó adatai is idetartoztak, míg az új forrás Mexikót már Dél-

Amerikához sorolja. Ennélfogva az adatok nem összevethetőek, de leíró jellegű információkat 

meg lehet adni. 2000-ben összesen 1,11 millió hektáron folyt biogazdálkodás (900 ezer hektár 

USA, 163 ezer hektár Kanada, 54 ezer hektár Mexikó), és összesen mintegy 36 ezer termelőt 

(világon belüli aránya: 19,5%) tartottak nyilván, érdekesség viszont hogy 10-ből 7-en 

mexikóiak voltak. 

2016-ban az 3,1 millió hektár volt az összterület (USA 2 millió, Kanada 1,1 millió ha), és 18 

ezer fő gazdálkodott az ágazatban, ez a csökkenés Mexikó átsorolásával magyarázható. 

Tendenciát nézve az USA-ban közel duplájára, Kanadában hétszeresére növekedett a bevont 

terület. 

Akárcsak Európa, Észak-Amerika súlya is csökkent világviszonylatban az elmúlt másfél 

évtized alatt.  

Dél-Amerikát illetően sem összevethetőek az adatsorok, hiszen többek között a Karibi-

térséggel bővült a felmérésben szereplő országok listája. A 2000-es kiadványban számos ország 

esetén a 0,5%-ot sem érte el az összterület, vagy nem létezett nyilvántartás. Összesen 647 ezer 

hektárról (világon: 5,2%) voltak adatok, nagyságrendileg Brazília (250 ezer ha) Argentína 

(169 ezer ha) és Kolumbia (45 ezer ha) volt meghatározó. Argentína példáját célszerű kiemelni, 

ahol állami ösztöntők hatására 1992 és 1998 között 70-szeres területnövekedés valósult meg.32 

Az IFOAM szerint a kontinensen 9890 termelő (5,3%) működött. 

2016-ban 7,1 millió hektár (világon: 12%), és több mint 460 ezer gazdálkodó (világon: 17%) 

szerepelt az adatgyűjtésben. Vezető országok közé Argentína (3 millió ha), Uruguay (1,7 millió 

ha), és Brazília (0,75 millió ha) tartozott. A szigetvilágon zajló ökogazdálkodás – akárcsak 

Óceánia esetén – robbanásszerű növekedésnek indult, példa erre a Falkland szigetek. A 

növekvő tendencia hátterében az állt, hogy főleg kiemelt bevételi forrás reményében egyre több 

gazdálkodó kezdett el exportra termelni (banán, kávé, kakaó).  

Ázsiában az ezredforduló idején alig volt érdeklődés az ágazat iránt, majd a növekvő 

fizetőképes kereslettel együtt több országban is beindult a bio „boom”. 2000-ben 44 430 hektár 

volt ismert, nagyságrendileg Törökország (18 ezer ha), Oroszország (9,8 ezer ha), Japán (5 

ezer ha), Izrael és Kína (4 ezer ha) adatai említhetőek meg. Ekkor a legtöbb országban a 

mezőgazdaság elsődleges funkciója az élelmiszer önellátás biztosítása volt, és az ökológiai 

                                                 
32 1992: 5 500 hektáron, 1998 380 000 hektáron folyt biogazdálkodás 
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gazdálkodással járó komplex rendszerben történő gondolkodás nem tudott elterjedni.33 2016-

ban 4,9 millió hektár volt az összes ázsiai bioterület, és legnagyobb területi növekedést Kína 

(2,2 millió ha), India (1,49 millió ha) valósította meg, de Törökország (523 ezer ha) is közel 

30-szoros változást ért el. Ennek ellenére mezőgazdasági területeken belül az ökogazdálkodás 

aránya még nem jelentős; listavezető Kelet-Timor (7,4%), Kína (0,4%), India (0,8%). 

Az első felmérésnél 9288 gazdálkodót (5%) tartottak nyilván, 2016-ban 1,1 milliót. Ebből több 

mint 835 ezer termelő Indiában élt, a többi országban 10 ezer alatti volt a létszámuk.  

Összegezve mindezt Ázsia kontinensén zajlott le a legnagyobb mértékű növekedés a területi 

nagyságot és termelői létszámot vizsgálva, a kontinens az ágazati „boom” centrumává vált. A 

két felmérés adatsorát összevetve 110-szeresére nőtt a bevont területnagyság. 

Végül, de nem utolsó sorban Afrikát is be kell mutatni. Helyzete Ázsiához hasonló, viszont itt 

súlyos környezeti problémát jelentett a talajerózió, a kizsákmányoló gazdálkodás, a nagy 

külföldi cégek ipari termelése. 2000-ben összesen 21 891 hektárról (0,2%) és 661 termelőről 

(világ: 0,4%) sikerült információt gyűjteni. Kiemelkedett Tunézia (8 ezer ha), Uganda (5250 

ha), Tanzánia (4 ezer ha) Egyiptom (2667 ha) biogazdálkodása, míg a legtöbb országban nem 

volt biogazdálkodás vagy nem létezett statisztikai nyilvántartása. 2016-ban 1,8 millió 

hektárról és 741 ezer gazdálkodóról (világ: 27%) tudunk. Az országok sorrendje szerint; 

Tanzánia (270 ezer ha), Uganda (262 ezer ha) Tunézia (181 ezer ha), Kenya és Egyiptom a 

meghatározó, és termelők számát tekintve is ezek a meghatározók.  

Az adatokat összevetve Afrikába 82-szeres területnagyság változás történt volt, tehát Ázsia után 

a legmarkánsabb növekedést az afrikai országok valósították meg.  

A 3. ás 4. ábrán az adatok vizualizációjával szemléltetjük a kontinensek közötti megoszlás 

változását a területi nagyság és termelők száma alapján. A 2000-es felmérés szerint a világ 10,5 

millió hektár nagyságú ökoterületének több mint 83 százaléka Óceániában és Európában 

volt, Dél-Amerika, Ázsia és Afrika együttes aránya a 6 százalékot sem érte el. Összesen 187 

ezer termelőt tartottak nyilván, 10-ből 9 fő európai vagy észak-amerikai volt. 

                                                 
33 Japánban az Organikus Bank például azzal kampányolt, hogy a bioterületek aránya érje el az 1 %-ot. 
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3. ábra: A biogazdálkodásba vont területek és a termelők aránya a kontinensek között 

(2000) 

 

4. ábra: A biogazdálkodásba vont területek és a termelők aránya a kontinensek között 

(2016)  

Forrás: Infoszolg/SÖL kiadvány 23.o.; 2018-as évkönyv 39.o. 

2016-os adatok szerint még mindig Óceánia és Európa adja az összterület 70%-át, kardinális 

változás jelentett viszont Ázsia, Afrika és Dél-Amerika világpiaci berobbanása, együttesen 

közel negyedét adják az ökoterületeknek. A korábbiakat ismételve Ázsiában 110-szeresére, 

Afrikába 82-szeresére növekedett a bevont mezőgazdasági terület. A 3. és 4. ábra területi 

arányain is látszik az egyes kontinensek közötti étrendeződés.  

A kezdeti 187 ezer termelővel szemben napjainkban 2,7 millió gazdálkodó tartozik az 

ágazathoz, azaz 14-szeresére növekedett az összlétszámuk. Ha a termelők arányát és a 

kontinensek közötti megoszlását vizsgáljuk szembetűnő, hogy kezdetben 68,9%-uk európai 

http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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és 5%-uk ázsiai volt, mára az arány megfordult 14%-uk Európában, 41%-uk Ázsiában, 27%-

uk Afrikában él, gyakorlatilag 10 biogazdából 8-an ázsiaiak vagy afrikaiak.34  

Összegezve mindezt a területnövekedéssel párhuzamosan a termelők létszámát illetően is 

átrendeződött a kontinensek helyzete, és Európa helyett a fejlődő országok új centrumokká 

váltak. 

3.1.1 A biogazdálkodás területi adatai országok szerint 

Tovább árnyalja az összképet, ha a kontinensek után az egyes országok közötti rangsorokat és 

területi változásokat is elemezzük. 

Az 1. táblázat a világ tíz legnagyobb bioterülettel rendelkező országának adatait szemlélteti 

az első felmérés idejéből. Eszerint Ausztráliában volt a világ bioterületének fele, és az őt 

követő Olaszországgal és USA-val együtt e három ország az összterület közel 70%-át adta. Az 

első tíz közül hat ország EU tag volt, mindez a korábbi elemzési szempontra visszautalva 

Európa markáns szerepét igazolta.  

A másik kifejezőbb adattípus egy relatív mutatószám, amely a mezőgazdaságilag hasznosított 

területen belül a biogazdálkodási területek arányát fejezi ki. Az első felmérésben még nem 

számoltak kontinensekre vonatkozó átlagértékeket, csupán az egyes országok adatait gyűjtötték 

össze. A világon 17 országban35 volt 1% feletti a területi részaránya, ugyanis ez a gazdálkodás 

a legtöbb országban még alternatív formában működött, és a bevont területek növelésének sok 

esetben gazdasági, kulturális vagy fizikai akadályai voltak. 

A 2. táblázat a biogazdálkodási területek aránya szerint mutatja be az országok sorrendjét. 

2000-ben Liechtensteinben 660 hektáron folyt biogazdálkodás, amely 17%-os területi 

arányával a világ vezető „organikus” országává tette. Ezen rangsor szerint az első tíz ország 

kivétel nélkül európai. A biogazdálkodás bölcsőjét jelentő Ausztria, Svájc, vagy Németország 

esetében szintén kiemelkedő volt ez az érték. Az első táblázattal összevetve nyilvánvaló, hogy 

a relatív mutató sokkal inkább valós képet ad az ágazatról, példaként említve a világ 

bioterületének felével rendelkező Ausztráliában a részarány értéke 1,12% volt, ezzel a világon 

a 16.  

  

                                                 
34 Afrika termelőinek aránya 0,4% volt a világon, 2016-ban 27%-ra nőtt. Ellentétes folyamat játszódott le Észak-

Amerikában, ahol a gazdálkodók aránya világszinten közel 20-adára csökkent. 
35 A felmérés szerint 104 országban volt nyilvántartás.  
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1. táblázat: A világ első tíz országa a biogazdálkodásba bevont terület nagysága szerint (2000) 

Ország 
Biogazdálkodásba  

bevont terület (ezer ha) 

1. Ausztrália 5 293 

2. Olaszország 958 

3. USA 900 

4. Németország 452 

5. Argentína 380 

6. Spanyolország 352 

7. Franciaország 316 

8. Ausztria 287 

9. Egyesült Királyság 240 

10. Kanada 163 

Összesen 9 341 

Világ összes 10 550 
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2. táblázat: A világ első tíz országa a biogazdálkodásba bevont terület aránya szerint (2000) 

Ország Mezőgazdaságilag hasznosított  

területen belüli arány (%) 

1. Liechtenstein 17 

2. Ausztria 8,4 

3. Svájc 7,8 

4. Finnország 6,3 

5. Olaszország 6,2 

6. Dánia 6 

7. Svédország 5,5 

8. Németország 2,6 

9. Csehország 2,6 

10. Norvégia 1,8 

Forrás: SÖL kiadvány 2000, 18-20. p. 

A legújabb évkönyv egy teljes átrendeződésről számolt be ezen elemzési szempontot illetően. 

A következőkben ugyanazon mutatókkal ugyancsak a világ első tíz országának rangsorát 

elemezzük.  

A 3. táblázat a területi nagyság szerint ismerteti az egyes országokat, és látható hogy még 

mindig Ausztrália a listavezető. Másfél évtized alatt közel ötszörösére nőtt a bioterületének 

nagysága. Az európai országok dominanciájával szemben, napjainkban ázsiai, afrikai, és dél-

amerikai országok hatalmas területeket vontak be biogazdálkodásba. Két példát említve 

Argentína megtízszerezte az érintett területeit a két felmérés között eltelt idő alatt, Kína pedig 

4 ezer hektárról 2,2 millióra növelte azt és a lista 3. helyén állt. Az első tíz ország a világ 

bioterületének 76%-át műveli. 

  

http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
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3. táblázat: A világ első tíz országa a biogazdálkodásba bevont terület nagysága szerint (2016) 

Ország 
Biogazdálkodásba  

bevont terület (ezer ha) 

1. Ausztrália 27 145 

2. Argentína 3 011 

3. Kína 2 281 

4. USA 2 031 

5. Spanyolország 2 018 

6. Olaszország 1 796 

7. Uruguay  1 656 

8. Franciaország 1 538 

9. India 1 490 

10. Németország 1 251 

Összesen 44 217 

Világ összes 57 816 
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4. táblázat: A világ első tíz országa a biogazdálkodásba bevont terület aránya szerint (2016) 

Ország 
Mezőgazdaságilag hasznosított  

területen belüli arány (%) 

11. Liechtenstein 37,7 

12. Francia Polinézia 31,3 

13. Szamoa 22,4 

14. Ausztria 21,9 

15. Észtország 18,9 

16. Svédország 18,0 

17. Olaszország 14,5 

18. Lettország 14,3 

19. São Tomé és 

Príncipe 
13,8 

20. Svájc 13,5 

Forrás: „The World of Organic Agriculture, 39-43.p. 

A 4. táblázat a 2. táblázattal párhuzamban a relatív mutatószámokról (mezőgazdaságilag 

hasznosított területen belül a biogazdálkodási területek aránya) tájékoztat. Míg 2000-ben az 

volt a kérdés, hogy az egyes országban van-e egyáltalán biogazdálkodás, vagy területi aránya 

meghaladja-e az 1%-ot, addig napjainkban számos helyen 10% feletti értéket képvisel.36 A 

fogyasztói igény növekedésével párhuzamosan a bioélelmiszer előállításhoz szükséges terület 

átállások töretlenül zajlottak a fejlődő országokban. Természetesen a földrajzi és ökológiai 

adottságoknak köszönhetően eleve eltér az egyes országok esetén a mezőgazdaságba bevonható 

területek aránya. Liechtenstein továbbra is listavezető 37,7%-kal, amit Óceánia térségében 

                                                 
36 A 178 IFOAM tagország közül 70 esetben 1% feletti az értéke. 

https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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fekvő Francia Polinézia, és Szamoa követi. Az első felmérésnél kivétel nélkül európai országok 

kerültek a listára, ma 10-ből 3 esetben más kontinensről származtak.  

Végezetül a legújabb évkönyvben már szerepelt az egyes kontinensekre számolt relatív mutató 

átlagértéke, eszerint a mezőgazdaságilag hasznosított területeken belül a bioterületek aránya a 

világon átlagosan 1,2% volt. A legtöbb főleg legelő, rét hasznosítású terület Óceániában van 

(6,5%), ezt követi Európa (2,7%)37.  

3.2 AZ ÁGAZAT JOGSZABÁLYI KERETÉNEK, A BIOTERMÉKEK MINŐSÍTÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 

A biogazdálkodás történetében a 80-as évektől kezdve a termelők és a fogyasztók világszerte 

fokozódó igényüket fejezték ki a kormányok felé jogszabályalkotásra. A gazdálkodás 

elterjedését és megerősödését ugyanis nagyban elősegítheti, ha egy országban adottak és 

kiszámíthatóak a törvényi feltételek. Az IFOAM-nak kiemelt szerepe volt az egységes elveken 

történő működés, vagy a nemzetközi standardok meghatározásában. Az ezredfordulót követően 

a biotermékék piacán (élelmiszerek, kozmetikumok, háztartási, egészségügyi termékek, 

textíliák) beindult „bio boom”-nak köszönhetően világszerte felgyorsultak a szabályozási 

folyamatok.  

A 2000-es Organic Agriculture Worldwide kiadvány ezen elemzési szempont kérdéskörét 

röviden tárgyalta, ezért számos forrással kiegészítve, a kontinensek sorrendjében néhány ország 

példáját gyűjtöttük össze.  

Óceánia, ezen belül Ausztrália helyzete eléggé kettős volt, hiszen a világ összes bioterületének 

felét adta, míg a gazdálkodók számát tekintve 1%-ot képviseltek. A 80-as évektől kezdődően 

egyre több gazdálkodó állt át, az előállított biotermékeik minőségét viszont nem garantálta 

egységes előírás, mivel a különböző tanúsító szervezetek eltérő feltételeket szabtak. Az ágazat 

döntően exportorientált volt és a növekvő tengerentúli keresleti igény (pl. EU) hatására elindult 

egyfajta kooperáció a minősítő szervezetek, a kormányzati szervek (Biogazdálkodók 

Tanácsadó Bizottsága, a mezőgazdasági miniszter támogatásával) és az Ausztrál Karantén és 

Ellenőrző Szolgálat (AQIS) között. Az AQIS hét magán minősítő szervezetet akkreditált, ezek 

közül az Ausztrál Biogazdák (BFA) és az Ausztrál Fenntartható Mezőgazdaság Szövetsége 

(NASAA) számított a két legfontosabbnak. Az organikus ágazat egyik célja volt, hogy 

legalizálják az „organikus/bio” szót és csak minősített termékek legyenek a hazai piacokon. 

1992-ben életbe lépett az első ausztrál biotermékekre vonatkozó szabvány (1998: módosítás), 

amely gyakorlatilag minimális előírásokat tartalmazott az exportpiacra szánt, organikus vagy 

biodinamikus címkével ellátott termékek előállítására, feldolgozására, kereskedelmére 

vonatkozóan. Hiányosságaként emlegették, hogy csak az exportcikkekről rendelkezett és 

elmaradt a hazai standardok felállítása, így a WTO országokból érkező importokkal szemben 

nem voltak védelmi szabályok. Ausztrália egyike volt azon öt országnak, amely szerepelt az 

EU által egyenértékű termékeket előállító harmadik országok listáján.38 

Európában, a biogazdálkodás „szülőföldjén” számos országban kezdetektől fogva igyekeztek 

jogi eszközökkel is védeni ezt a fajta termelési formát, és termékkört. Elsőként 1983 után 

Ausztriában jelentek meg az ökológia termelésre vonatkozó minisztériumi iránymutatások, 

1991-ben pedig az állati termékekre vonatkozó rendelkezéseket léptettek életbe. 39 Világszinten 

                                                 
37 Az EU esetén 6,7%, míg a többi kontinensnél nem érte el az 1%-ot a bioterületek aránya. 
38 Els Wyben: Organic Agriculture, E-Briefs, Parliament of Australia 2002  
39 Biologische Landwirtschaft in Österreich: Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, umwelt und 

Wasserwirtschaft, Wien 2015 

http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
https://www.nasaa.com.au/about-nasaa/nasaa.html
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/archive/organic
http://bioforschung.at/wp-content/uploads/2015/07/6_Broschuere_biologische_Landwirtschaft_D_A5_DRUCK.pdf


24 

a legszigorúbb követelményrendszert az Európai Gazdasági Közösség állította fel az 1991-

ben elfogadott organikus gazdálkodásról szóló 2092/91/EGK rendelettel.4041 Az EU ágazatot 

érintő jogszabályainak részletes bemutatásáról a 4. fejezet szól.  

A növekvő biopiacon számtalan bio/öko logóval ellátott termék jelent meg, sok esetben 

egymással párhuzamosan ugyanazon termékköröknél. Az ökotermékek címkézésének többek 

között az is célja, hogy a gyártó bizonyos szintű minőséget, megbízhatóságot és egyediséget 

garantál a fogyasztók számára a magasabb árfekvés ellenében. A logók csoportosíthatóak 

tulajdonosuk típusa szerint; termelők, biogazdálkodási irányzatok (pl. Demeter), minősítési 

rendszerek (Biosuisse), ellenőrző/minősítő szervezetek, a multinacionális cégek saját márkái 

(DM ,Tesco). A svájci BioSuisse 1981-ben alapított egyik leghíresebb piaci szereplő védjegye 

mai napig kiemelkedő garanciát jelent. Hasonlóan elismert márka a svéd KRAV (1985). Az 

EGK-n kívüli Norvégia (Európai Gazdasági Térség tagja) saját szabályozási és címkézési 

rendszert Debio működtet 1986-tól.  

5. ábra: Egyes országok és a használt organikus logóik 

 Forrás: Organic Agriculture Worldwide 64. p. 

Az EGK rendelet előtt tehát számos ökologót használtak és ismertek Európa szerte. Uniós 

szinten 2000-ben vezették be az első közösségi bio logó mintát önkéntes alapon. 

A kanadai enciklopédia az 1950-es években Európából átvett mezőgazdálkodási kísérletként 

definiálta az ágazatot. A 80-as évektől működött egy minősítési rendszer, de szabályozatlan 

volt a címkehasználat. Egy FAO tanulmány42 részletesen ismerteti, hogy 2006 előtt Kanadában 

nem létezett szövetségi szinten speciális ágazati törvény, viszont tartományi Quebec and Brit 

                                                 
40 2092/91/EGK rendelet a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági 

termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről – az EU 834/2007/EK rendelete hatályon kívül helyezte  
41 A rendelet alapjait az IFOAM előírások adták.  
42:Elisa Morgera, Carmen Bullón Caro, Gracia Marin Durán: Organic agriculture and Law, FAO Legislative Study 

107, Rome 2012 190-193.p. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20070101:HU:PDF
https://www.bio-suisse.ch/en/whoisbiosuisse.php
http://www.bioagricert.org/en/certification/organic-production/krav-sweden.html
http://www.ifoam-eu.org/en/norway
http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/organic-agriculture/
http://www.fao.org/docrep/016/i2718e/i2718e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2718e/i2718e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2718e/i2718e.pdf
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Columbia tartományban volt szabályozás. Ehelyett a Kanadai Szabványügyi Testület (CGSB) 

Organikus Mezőgazdaságért felelős Bizottságának ugyanakkor volt egy „Organikus termelési 

rendszerek – általános alapelvek és irányítási előírások” (Kanadai organikus standard, NOS) 

gyűjteménye a 90-es évektől (CAN/CGSB-32.310). Az első átfogó, nemzeti organikus 

szabályozási rendelet43 2006-ban jelent meg, amit a jelenleg is hatályos 2009. évi 176. rendelet 

módosított. Lényegében korábbi organikus standard helyett az előállítástól a címkézésig egy 

ellenőrzött rendszert hoztak létre, elősegítve a biotermékek minőségének javulását és a 

nemzetközi kereskedelmét. 

Az USA-ban az első, bioélelmiszerek termeléséről szóló rendelkezés (OFPA), az 1990. évi 

agrártörvény (Farm Bill)44 21. részeként lépett hatályba. A szabályozás elsődleges célja az volt, 

hogy egy egységes nemzeti előírást tegyen közzé az organikus élelmiszerek előállítására és 

kezelésére. Létrehozták az akkreditációs és tanúsítási rendszer felelőseként a Nemzeti 

Organikus Standardokért felelős 15 fős Tanácsot (NOSB), amely a Mezőgazdasági 

Minisztériummal is kapcsolatban áll. Több mint tíz éves intenzív érdekképviseleti tanácskozás 

után a szabványok végső verziója a szövetségi kormány hivatalos lapjában jelent meg, és 2002-

ben lépett életbe Nemzeti Organikus Program néven (NOP)45 (utolsó módosítás: 2006). Az 

előírásokat betartó46 és ellenőrzött termelők használhatták a minisztérium által elismert bio 

címkét. A NOP miden részletre kiterjedően (pl. megengedett, tiltott összetevők listája) 

rendelkezik az ágazatot érintő kérdésekről. Az USA Mezőgazdasági Minisztériumának 

(USDA) Mezőgazdasági Marketing Szolgálata (AMS) irányítja a programot. A 2015-2018-as 

időszakra szóló stratégiájuk szerint az érintett szereplők közötti együttműködést, a tisztességes 

versenyt kívánják elősegíteni.  

Dél-Amerikában 90-es években alig volt bármilyen szabályozást bevezető országra példa. Ki 

kell viszont emelni Argentínát, amely nemcsak a bevont területek nagyságát illetően volt 

úttörő, hanem a 2092/91 EU rendeletnek is megfelelő színvonalú növényi és állati termékek 

előállítását támogató biogazdálkodásra vonatkozó jogszabályi és intézményi feltételrendszert 

is létrehozta. A Földművelésügyi, Állattenyésztési, Halászati és Élelmiszerügyi 

Minisztériumnak hatáskörében számos határozat született 1992-től kezdve (pl. 423/92, 

1286/93, 82/92, 331/94), a termelés, feldolgozás, címkézés, ellenőrzés, minősítés vagy 

címkézés területét érintve. A már hivatkozott FAO tanulmány47 az argentin biogazdálkodás 

felfutásának két okát nevezte meg, az első szerint az IFOAM 1990. évi kongresszusán 

megállapították, hogy a magasabb árat realizáló biotermékeknek világ szinten növekszik a 

kereslete, és az ország földrajzi adottságaiból eredően viszonylag könnyen és költségmentesen 

át tudott állítani nagyobb területeket konvencionális termelésből bio módba. A második indok 

szerint Argentína szerepelt azon a listán, akiknek az exporttermékei megfeleltek az EU-s 

követelményeknek. 1999-ben a kongresszus elfogadta az 25.127 számú törvényt, majd 2001-

ben a végrehajtásról szóló két rendeletet is. Mindezek a biogazdálkodás teljes szegmensét 

szabályozták, a 206/2001 rendelet keretében megszületett a Biogazdálkodás Nemzeti 

Programja is (PRONAO) konkrét célkitűzésekkel.  

Ázsia országainak többségben semmiféle szabályozás nem létezett a 90-es években, alig volt 

bármiféle termék ellenőrzés. A termékek minősítését külföldi cégek végezték, kivéve Kínát, 

                                                 
43 SOR/2006-338, az 1985. évi mezőgazdasági termékekről szóló 20. törvény 32. cikke alapján  
44 Az USA Kongresszus által elfogadott 5 éves jogalkotási csomag (P. L. 101-604, 1990. 11.28.)  
45 Az összes definíció elérhető a 205. részben.  
46 Pl. min. 95%-os bio összetétel, akárcsak az EU-ban 
47:Elisa Morgera, Carmen Bullón Caro, Gracia Marin Durán: Organic agriculture and Law, FAO Legislative Study 

107, Rome 2012 170-174.o.  

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-eng.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-176/page-1.html
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2830/text
https://www.nal.usda.gov/afsic/organic-productionorganic-food-information-access-tools
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/NOP-2015StrategicPlan.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7764
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/page-6.html#docCont
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ac13bb030ee7a5c5ded65732f5c8946e&mc=true&node=se7.3.205_12&rgn=div8
http://www.fao.org/docrep/016/i2718e/i2718e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2718e/i2718e.pdf
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Izraelt és Japánt, ahol saját szervezetet hoztak létre. Ezek közül csak az izraeli rendszer felelt 

meg az EU által előírt minősítési követelményeknek. Az indiai Kereskedelmi és Ipari 

Minisztérium 2000-ben megalkotta a Biogazdálkodásról szóló Nemzeti Programot (NPOP)48, 

amely az előállított növényi és állati termékek teljes termékciklusára kiterjedt. A program 

megvalósulásáért döntéshozók és civil szereplők képviseletével külön testületet (NSCOP) 

hoztak létre.  

A programot a 2001-es bevezetése óta évenként felülvizsgálják, legutóbb 2005-ben 

módosítottak rajta. Ugyanakkor program jogi kötőereje máig tisztázatlan, ugyanis a 2001-es 

külkereskedelmi és fejlesztési törvény alatt bejelentették, mint előírásokat tartalmazó referencia 

könyvet, de a hivatalos Indiai Közlönyben nem hirdették ki. A 2001-ben elfogadott 

akkreditációs szabályzat viszont segítette áthidalni ezt a problémát, mivel bármely indiai termék 

csak akkor kaphatta meg a minősítést, ha az akkreditációs ügynökség szerint megfelelt a 

szükséges előírásoknak. Az NPOP szakmai tartalmát illetően összhangban volt mind az 

IFOAM irányelvekkel és a 2092/91 EGK rendelettel. India azon kevés fejlődő országok egyike 

volt, amelyik szerepelt az EU által egyenértékű termékeket előállító harmadik országok 

listáján.49 A termékeik elismertségének értékét az is növelte, hogy 2007-től 2009 júniusáig India 

organikus termékeinek minősítési rendszerét Svájc is egyenértékűnek ismerte el.  

Japánról a FAO leírásai szerint azt lehet tudni, hogy kezdetben nem volt pontos definíciója az 

organikus gazdálkodásnak. Hatféle kategória létezett az organikus meghatározására, ami teljes 

zavart okozott, hiszen bizonyos kategóriáknál megengedett a vegyszerek kismértékű használata 

vagy a termelés bizonyos fázisában használható. A japán Mezőgazdasági, Erdészeti és 

Halászati Minisztériuma (MAFF) által 1992-ben bevezetett, és 2000-től alkalmazott 

Fenntartható Mezőgazdaságról szóló önkéntes iránymutatások nem írták elő a bio minősítés 

feltételét. 2000 áprilisától életbe lépő Japán Mezőgazdasági Szabvány (JAS) lefedte az 

organikus gazdálkodás területét is. Gyakorlatilag a japán fogyasztókat védeni kezdték a piacon 

megjelenti mindenféle kétes eredetű bio termékek tömegétől, és a termeléstől kezdve az 

értékesítésig kidolgozták az érvényben lévő szabályokat (CODEX). Megalakult a minősítésért 

és a bio címke használatáért felelős központi szervezet (RCOs) (öko logó). Összegzésként egy 

jól működő rendszert sikerült kiépíteni, és a termékek minősége nemzetközi szinten is megállta 

a helyét, ugyanakkor az ország földrajzi adottságai miatt inkább importál. 

Afrikában a legtöbb országban ugyancsak nem létezett szabályozás, vagy minősítés a magas 

költségei miatt sem. A minősítő szervezetek többnyire külföldi cégek voltak, a minősítési 

rendszer viszont hiányos és drága volt, ezáltal a termékek többsége zömmel hagyományos 

áruként került a hazai vagy nemzetközi kereskedelembe. Tunézia volt az első afrikai ország, 

ahol az ágazat szabályozása elkezdődött a 90-es években. Az organikus gazdálkodásról szóló 

(99-30) törvényt 1999 áprilisában fogadták el. A fő fejezetei a korábbi országok példáit 

követve az egész ágazatot érintő kérdéseket érintette. A Mezőgazdasági Minisztérium az ezt 

követő években több végrehajtó rendelkezésével, határozatával egészítette ki. A kiépült 

intézményi rendszerben fontos szerepe volt az Organikus Mezőgazdaság Technikai 

Központjának, amely mind a termelők, feldolgozók felé számos formában nyújtott segítséget. 

Tunézia bio termékeinek (olíva olaj, szárított gyümölcsök, méz, gyógynövények) 90 százaléka 

exportra került, legfontosabb partnere az EU volt (FAO, 2012).  

  

                                                 
48 Ministry of Commerce and Industry: National Programme for Organic Production, India, New Delhi 2001  
49 956/2006/EK rendelet: A harmadik országok jegyzéke tekintetében a 94/92/EGK rendelet módosításáról szól 

http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/organic/organic_contents/english_organic_sept05.pdf
http://www.fao.org/docrep/004/Y1669E/y1669e0b.htm
http://www.pure-foods.co.jp/index2.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/85c986e4-6fa0-4064-9c62-42622afb1054/language-en
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A 2018-as kiadvány eltérő logika szerint ismertette a nemzetközi, nemzeti standardok és 

iránymutatások változásait. Mivel a világon rendkívül differenciált az ágazat helyzete, nem 

lehet az első időszakra jellemző kontinensenkénti bontásban ismertetni az aktualitásokat.  

A FiBL kutatás során 178 országról gyűjtötték össze az érintett hivatalok és szereplők 

megkérdezésével, hogy van-e már vagy épp zajlik az organikus gazdálkodásra vonatkozó jogi 

szabályozás, esetleg ezek hiányában legalább nemzeti standardokkal rendelkeznek. A válaszok 

mentén az országok három csoportba sorolhatóak. 

Eszerint 87 országban kiépült a jogszabályi keretrendszer, ide tartozik Európa és Észak-

Amerika valamennyi országa, számos ázsiai, dél-amerikai ország, Ausztrália, Új-Zéland, 

Afrika esetén viszont csak Tunézia és Marokkó. Meg kell említeni viszont, hogy egy 

törvény/rendelet létezése még nem jelent feltétlen garanciát annak megvalósulását illetően. 

Külön említette az Európai Uniót, amely úttörőként már több mint 20 éve a teljes ágazatot érintő 

jogszabályt léptetett életbe. Napjaink kihívásaira csak egy új ökorendszer képes választ adni, 

amelyen jelenleg is dolgoznak, és 2021-től lépnek életbe az új szabályok.  

18 országban a jogszabályok kidolgozása folyamatban van, ide tartozik például Oroszország, 

Bosznia-Hercegovina, Egyiptom, Nepál, Jamaica, Pakisztán.  

33 országban (Ázsia, Óceánia, Afrika) az ökogazdálkodásra vonatkozó nemzeti standardok 

(termelést, feldolgozást, ellenőrzést érintő irányelvek) ugyan léteznek, de jogi szabályozás 

nincsen. Ide tartozik több nagy exportáló ország is, például a világ harmadik legnagyobb bevont 

területi részaránnyal rendelkező Szamoa is. 

Második elemzési szempont a nemzetközi standardok változása, hiszen a biogazdálkodás 

kialakulását követően az IFOAM, FAO, és egyéb nemzetközi szervezetek is meghatározták 

azokat az alapelveket és iránymutatásokat, amelyek beépülhettek az egyes országok 

jogrendjébe, illetve kiindulási alapot nyújtottak.  

Amennyiben egy organikus/bio termék élelmiszernek minősül, akkor élelmiszerjogi előírásokat 

is be kell tartani a termelés, feldolgozás, címkézés, és forgalmazás során. Visszautalva a 2.1 

fejezetre, a FAO és WHO által felállított Codex Alimentarius Bizottság (CAC) az organikus 

gazdálkodás meghatározásán túl, 1999-ben a növényi, 2001 nyarán az állati termékekre 

vonatkozó irányelveket fogadott el. A Bizottság lényegében valamennyi ország számára 

követendő nemzetközi szabványok és irányelvek gyűjteményét állítja össze, ezáltal az 

élelmiszer-szabályozás kulcsfontosságú szereplője. Döntő szerepet játszik a fogyasztók 

egészségének védelmében, elősegíti a tisztességes kereskedelem megvalósítását is. 

Ugyanakkor a CAC dokumentumai nem kötelező érvényűek, de referenciaként szolgálhatnak 

vitás esetekben az élelmiszer-higiéniai és -biztonsági kérdésekben vagy a nemzeti szabványok 

kialakításánál. A Codex kidolgozott különféle dokumentumok (szabványok, gyakorlati 

szabályok, útmutatók) összessége, amit rendszeres időközönként aktualizálnak, legutóbb ez 

2013-ban történt meg. 

A kiadványban külön tanulmány50 foglalkozott a főbb piaci szereplők által használt 

szabályzatok összehasonlításával. Az ágazat növekedésével párhuzamosan egyre komplexebb 

feldogozott élelmiszerek jelentek meg az ökopiacokon. Mivel ezen termékek fogyasztói 

különösen magas minőségi elvárásokat támasztanak, ebből kifolyólag a standardoknak is 

                                                 
50 Verena Batlogg, Otto Schmid, Beata Huber: Comparing different organic regulations and standards for major 

markets 165-169. 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/codex
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szigorú követelményeket kell tartalmazniuk. A standard kifejezést a tanulmány szerzői 

összefoglaló szóként használták, tehát lefedi bármiféle szabály, előírás, jogszabályi norma, 

vagy iránymutatás meglétét az egyes országok gyakorlatában. A világ bio élelmiszerpiacának 

közel 90 százalékát a következő 8 standard valamelyike szerint minősítik biotermékké, ezért 

a szerzők ezeket hasonlították össze; 

 IFOAM által használt normák az organikus termelésre és feldolgozásra,  

 EU, USA, Japán, Kína által használt előírások,  

 3 európai magán/civil szervezet által kialakított szabványok (Demeter, Bio Suisse, Soil 

Association).  

Mind a nyolc előírás saját alapelvet, egyfajta filozófiát határozott meg. Az IFOAM 2014-ben 

közzétett standardja szerint a fogyasztók számára csak olyan magas minőségű termékeket 

kínálhatnak, amelyeket az integritásuk veszélyeztetése nélkül állítottak elő a környezet 

védelmének figyelembe vételével. Ehhez képest az EU 834/2007-es rendelete, vagy a kínai 

előírások filozófiája némileg eltér.  

Az élelmiszer-feldolgozás területét vizsgálva két területen célszerű vizsgálni a standardok 

különbségét; a feldolgozás technológiai elemeinek engedélyezése vagy tiltása, illetve a 

feldolgozás során felhasználható vagy tiltott élelmiszer összetevők/adalékanyagok mentén. 

Mind a 8 standard tiltja a GMO technológiával előállított alapanyag használata, vagy bármilyen 

technológia fázis során azok bármiféle felhasználása (mikroorganizmusok, élesztőgombák, 

adalékanyagok stb.). Ugyancsak egységesen tiltják az ionizáló sugárzás, szintetikus oldószerek, 

azbesztszűrés használatát.  

Egy jelentős különbség van a szabványok között, éspedig hogyan viszonyulnak a technológiai 

fázisokhoz, mit engednek, korlátoznak, tiltanak. Míg az IFOAM, az európai, vagy a Soil A. 

előírása fizikai, mechanikai, és biológiai technológiai fázisokat különböztet meg, addig az USA 

(NOP program) vagy a kínai részletesebb listákat tartalmaz. A Bio Suisse és a Demeter 

rendszere a legszigorúbbnak tekinthető.  

A felhasználható vagy tiltott összetevők/segédanyagok kérdése terén szintén sok hasonlóság 

van. Egységesen kizárják a mesterséges anyagok íz- vagy színagyagokat.51 Alapvetőleg az 

organikus élelmiszerek előállítási szabályai szigorúbbak a hagyományosokkal szemben, ami itt 

különösen visszaköszön. Mindegyik esetben teljes összetétel listát kell készíteni, pozitív lista 

tartalmazza a tiltott összetevőket. A technológiai segédanyagok csoportja sokkal összetettebb, 

mivel sok esetben nem jelenik meg a végtermékben, de felhasználása elkerülhetetlen a például 

a megfelelő minőség, íz, állag, tartósság eléréséhez. A megengedett összetevők száma a nyolc 

vizsgált rendszerben eltér, a különbségek több esetben mennyiségi szintűek.  

Összegzésként megállapították, hogy a nemzeti standardok kevésbé szigorúak a civil 

szervezetekkel szemben. Az egyes standardok számos listát tartalmaznak, ezek néha más logika 

mentén csoportosítanak. A jövőben fontos feladata lehetne az iparnak a minél inkább uniform 

standardokat kialakítani. 

Külön fontos megemlíteni egy sajátos alulról jövő kezdeményezést, amelyhez egyre több 

organikus termelő csatlakozik és a lokális biopiacok működését segíti elő. Az úgynevezett 

                                                 
51 Azon országokban ahol a Codex Alimentarius előírásait tartják be, megengedett a természetazonos ízek 

használata (mesterségesen előállított) míg a vizsgált standardok ezt kizárják. 
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részvételi garancia rendszerek (Participatory Guarantee Systems, PGS) az érdekeltek aktív 

közreműködésével létrejött lokális minőségbiztosítási formák, amelyek a szereplők közti 

bizalmon, tudáscserén és a közösségi hálón alapszanak. Gyakorlatilag olyan fejlődő 

országokban jelent meg, ahol nincs ágazatot érintő állami szabályozás, vagy az előírások 

betartásával járó költségek mértéke a kistermelők egy részének túl magas. Egy alacsony 

költségű, alternatív, tanúsítási formát biztosít, és a helyi piacok működését segíti elő. A fókusz 

tehát főleg belkereskedelemre irányul, és nagy előnye, hogy szélesebb körű hozzáférést biztosít 

a helyi ökológiai termékekhez, összekapcsolja a fogyasztókat és termelőket, akik a 

biotermékkel járó ártöbbletet közvetlenül megkapják. A PGS megjelenése a 2004. évi brazil 

(Torres) IFOAM-MAELA közösen rendezett konferenciához köthető. Elterjedését az egyes 

országok kormányának hozzáállása nagyban befolyásolta. Dél-Amerika több országa, elsőként 

2007-ben Brazília, pionírként támogatni kezdte és saját ágazat politikájának részeként kezelte 

a kezdeményezést. A legtöbb PGS az elmúlt 7-8 évben alakult meg, napjainkban India és Dél-

Kelet Afrika térségében válik népszerűvé. Az IFOAM is támogatja a PGS-t, és egyedüli 

nemzetközi szervezetként gyűjti az adatait, eddig 66 országban több mint 311 ezer 

gazdálkodót érint, és évről évre egyre többen csatlakoznak hozzá.  

 
6. ábra: Összefoglaló infografika a világ biogazdálkodásának helyzetéről  

Forrás: Infoszolg/ Organic Agriculture Worldwide 2000., The World of Organic Agriculture 

2018.   

https://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
http://orgprints.org/13880/1/willer-yussefi-2000-02-world-of-organic.pdf
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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3.3 A VILÁG BIOPIACÁNAK JELLEMZŐI  

Külön elemzési szempont a biopiac helyzete, viszont módszertani okok miatt nem lehetett 

összehasonlítani a két évkönyv adatait. A fejezet lényegében egymást követően összegzi a 

lényeges információkat.  

A 2000-es kiadvány az ITC (1999) „Bio ételek és italok kínálata a világon és a jelentősebb 

európai piac” tanulmányát használta fel a nemzetközi piac bemutatásához.  

Első fontos megállapítás szerint kezdetek óta a világ biopiacának kínálati és keresleti helye 

földrajzilag élesen elkülönült egymástól. Habár történeti aspektusát tekintve a legtöbb 

biogazdálkodási mozgalom főleg fejlett európai országokban indult el és a lokális piacra történő 

termelést ösztönözte, lényegében alternatív kínálatot nyújtott a fogyasztóknak az ipari 

termelésből származó termékek helyett. Volt exportra történő termelés is, de nem volt a 

hangsúlyos. Ezzel szemben a más klimatikus adottságokkal rendelkező fejlődő országok 

(Afrika, Dél-Amerika) biogazdálkodói szinte csak exportra termeltek (pl. kakaó, kávé) hiszen 

a fizetőképes kereslet, vagy a fogyasztói tudatosság náluk nem volt még jelen. 

Az élelmiszerek világpiacán a biotermékek egy speciális szegmenst képeznek. Az USA, 

Európa és Japán együttesen szinte a teljes keresleti piacot lefedték. Az aggregált 

kiskereskedelmi forgalom elérte a 11 milliárd USA dollárt, ami az előrejelzés szerint 20 

milliárdra is növekedhet. Nagyságrendjét tekintve az egyes országok esetén pár százaléktól 

kezdve akár 40%-ig terjedő expanziót becsülték. A növekvő fogyasztói kereslet hátterében az 

egészséges élelmiszerek iránti növekvő igény, és a környezettudatosabb szemlélet állt.  

A tanulmány külön foglalkozott a jövőbeli trendekkel, és a legnagyobb fejlődést azon országok 

esetén prognosztizálták, ahol a kávé, gyapot, tea, kakaó, fűszerek, vagy a citrusfélék 

termeszthetőek, ugyanis ezekre kimagasló fogyasztói keresletet támasztott Európa vagy Észak-

Amerika. Ezáltal tovább fog erősödni az a jelenség, hogy a termelés és a fogyasztás helye 

elválik egymástól, a biotermékek nagy részét szállítani kell és nem a lokális igényeket elégíti 

ki, kvázi környezetterheléssel jár.  

A biopiac előtt álló kihívások közül az új tőkeerős transznacionális cégek (McDonalds, Danone, 

Lufthansa, Swiss Air52) ágazatai megjelenését emelték ki. Egyes kutatók szerint ugyanis ez 

olyan piaci átrendeződéseket eredményezhet, amely szintén a biopiacok „lokalitása” ellen hat.  

A következőkben az egyes kontinensek/országok piacát mutatjuk be.  

Óceániában a biopiac expanzióját jelentősen befolyásolta az Ázsiából (Japán), Európából, és 

Amerikából származó biotermékek (élelmiszer, rostanyag) iránti keresletnövekedés. Ezen 

export lehetőség kiaknázáshoz állami támogatásokat vezettek be, és két IFOAM által 

akkreditált minősítő szervezetet is létrehoztak (Ausztrália NASAA; Új-Zéland Biogro). 

Ausztrália és Új-Zéland főleg kertészeti termékeket, és fagyaszott zöldségeket exportált.  

Európa adta a 11 milliárdos világpiaci forgalom 55%-át, a kontinens 12 meghatározó 

országának együttes kiskereskedelmi forgalma elérte a 6 milliárd USA dollárt. Ennek közel 

harmadát Németország adja ezáltal az első volt a kontinensen, második és harmadik helyen az 

olaszok és franciák álltak, akik ugyancsak stabil fogyasztói réteget jelentettek. Habár számos 

                                                 
52 Nestlé és a Novartis már stabilizálta a helyzetét. 
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országban még kicsi, de növekvő piaci szegmensről volt szó, Dániában és Svédországban 

például kiemelkedő volt a forgalom változás mértéke. 

Készült egy európai biopiacokról szóló részletes elemzés, amely a Közös Agrárpolitika hatását 

mérte fel az ökológia gazdálkodás fejlődésére. Eszerint bizonyos termékcsoportok piaci 

részesedése már elérte az 5 %-ot, és az európai biopiac szektor további növekedésével lehetett 

számolni. Országonként eltérő értékesítési csatornákat használtak a biotermékek eladására, 

Németországban a direkt marketing használata és a speciális bioboltok terjedtek el, míg 

Svédországban, Nagy-Britanniában és Dániában a szupermarketekre koncentráltak. Hamm és 

Michelsen (2000) kutatása szerint azon országokban, ahol a biotermékek főleg 

szupermarketekben kaphatók nagyobb a piaci növekedés, szemben azzal ahol speciális 

boltokban árusítják őket.  

Az USA volt a második legnagyobb keresletet támasztó ország, az aggregált kiskereskedelmi 

forgalmának világpiaci részesedése 35% volt. Az iparszerű nagyüzemi típusú mezőgazdasági 

termelés, a génmódosított termékeke szabad térnyerése és az ezzel járó botrányok az amerikai 

fogyasztók egy részét tudatosan a biotermékek használatára ösztönözte. Ennek köszönhetően 

néhány év alatt kettős számjegyű növekedés zajlott a piacon. A termelés terén is jelentős 

bővülés történt, sorra nyíltak a lokáli s piacok és trendi lett a biogazdálkodás. 

Dél-Amerika országaiban a 90-es évek elején jelent meg a biotermékek piaca. Legnagyobb 

problémát viszont a fejletlen nemzeti piacok és a hiányos minőségi szabályozás jelentette. 

Habár az ágazat exportorientált, számos gazdálkodó önellátás céljából termelt. Piacvezető 

termékeknek számítottak nádcukor, kakaó, kávé, gyümölcsök, maté, gabona, állati termékek 

(tej, hús, méh, gyapjú). Értékesítési csatornákat tekintve például Argentínában bizonyos 

szupermarketek működtek.  

Ázsia nagy részén nem létezett elismert biopiac, Japán viszont a világ harmadik legnagyobb 

importőre volt. Termékskála szerint a török és izraeli termelők szárított és friss gyümölcsöket, 

zöldségeket, dióféléket kínáltak, míg Ázsia keleti, déli felén a rizs, kávé, fűszerek, vagy a tea 

volt a jellemző. Számos helyen (Malajzia, Japán, Izrael) speciális boltokban árulták ezeket a 

termékeket, India fejlődő városaiban viszont kezdett kialakulni a piaca. A helyi piacok hiányát 

többnyire a termékek magasabb árfekvése indokolta.  

Afrika piacáról néhány kivételtől eltekintve (Egyiptom, Tanzánia, Uganda, Zimbabwe) nagyon 

kevés statisztika állt rendelkezésre. A Zöld Forradalom nem hozott átütő sikert, a 

mezőgazdasági vegyi anyagok használata alacsony szintű volt, ennél fogva a biotermékek 

kritériumának könnyű volt megfelelni. A szubszaharai térségben sem alakul ki piaca, részben a 

fizetőképes kereslet hiánya miatt. A politikusok érdeklődését nem keltette fel ez a szektor, 

többnyire szkeptikusak voltak a termékek iránt. Üdítő kivételt Észak-Afrika jelentette, ahol 

például az egyiptomi SEKEM gazdaság pamut és tea termékei világhírre tettek szert. Az 

értékesítés speciális boltokon és szupermarket láncokon keresztül történt.  

  

http://www.sekem.com/en/about/
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A 2018-as tanulmány jóval komplexebb elemzést tartalmazott, például a világ összes 

bioterületének termesztési, földhasználati szerkezetét is igyekezett bemutatta, igaz a kép nem 

volt teljes, mivel egyes országok (Ausztrália, Brazília, vagy India) statisztikai nyilvántartásai 

hiányosak. Hangsúlyozni kell, hogy itt nem lehet összehasonlítani az adatokat a 2000-es 

felmérés eredményeivel. 

A fő tendenciákat vizsgálva a világ biopiacának kínálati és keresleti helye földrajzilag 

továbbra is elkülönült egymástól, a fejlődő országok egyre nagyobb versenyt generáltak a 

fizetőképes fogyasztók elérésre. Napjainkban az egészséges életmód felértékelődésével az 

egészségipar, a biopiac robbanásszerű mértékben növekszik, és a magasabb értékesítési árban 

rejlő profitszerzés lehetősége a kereskedelmi szereplők között is éles versenyhelyzetet 

eredményez. 

Ecovia Intelligence53 becslései szerinti a biopiac forgalma54 2016-ban meghaladta a 84 milliárd 

eurót (89,7 mrd USA $). Akárcsak az ezredforduló elején, a 3 fő fogyasztói piacot még mindig 

az USA, Európa és Ázsia jelenti, de utóbbi esetben Kína keresletnövekedése exponenciális 

mértéket öltött.  

Országonkénti összehasonlításban az USA közel 40 milliárd eurós forgalmával továbbra is 

listavezető, ezt követte Németország (9,5 mrd), Franciaország (6,7 mrd) és Kína (5,9 mrd). A 

kontinensek szerinti bontásban Észak-Amerika és Európa (EU: 30,7 mrd) adja együtt a világ 

biopiac forgalmának közel 90%-át adják. Az országok többségében kétszámjegyű éves 

növekedés a jellemző, Írországban és Franciaországban meghaladta a 20%-ot.  

A felmérés szerint világszinten a termelés nem növekszik olyan gyors ütemben, mint a piaci 

kereslet, ezáltal a fejlődő országok különösen exportcentrikusak lettek. 

1 főre eső fogyasztás rangsorában kezdetek óta európai országok szerepelnek. A top tízes listát 

Svájc vezette (274 euró/fő), majd Dánia (227 euró), Svédország (198 euró) követte. A tíz 

ország kivétel nélkül európai, vagy észak-amerikai volt.  

További indikátor a teljes piacon belül a bioszektor részesedése, ez Dániában volt a 

legnagyobb (9,7%), majd Luxemburg (8,7%), Svájc (8,4%) és Ausztria (7,9%) követte. 

Lényegében az európai országokban nemcsak fizetőképes kereslet van, hanem széles hazai és 

importált termékskálával rendelkező biopiac is. 55 

Végezetül napjainkban a világ bioterületének közel 90%-áról már lehet tudni, hogy milyen 

földhasználati formában milyen növénykultúrákat termesztenek. A területek több mint 

kétharmadát rét/legelőként hasznosítják, tehát állattartás, takarmány előállítás zajlik rajta. A 

legnagyobb éve szintű növekedés itt jellemző. Körülbelül 18%-os (10,6 millió ha) a 

szántóföldi növénytermesztés aránya, ide tartoztak a gabonafélék (búza, kukorica, rizs), olajos 

növények, száraz hüvelyek, textilipari növények56, és zöldtakarmányok. Az ültetvények 

kategóriájába tartozó növények (kávé, olajbogyó, kakaóbab, trópusi gyümölcsösök, szőlő, 

diófélék) aránya 9% (4,5 millió ha) és ezen belül a kávé és olajbogyó a legtöbb.  

 

                                                 
53 Londoni székhelyű cég, az organikus piacról készített becslést  
54 organikus élelmiszerek és italok együttes értéke, a textilipari növények nélkül  
55 Az IFOAM honlapján interaktív térkép segítségével további adatok szerepelnek. 
56 Külön kiemelték az organikus gyapot termőterületének növekedését, ebben India, Kína, Kirgizisztán, 

Törökország világpiaci szereplővé vált. 

https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoamvis-package/index.html
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4. AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKOLÓGIAI TERMELÉSRE VONATKOZÓ 

RENDELETEINEK ÁTTEKINTÉSE 

A korábbi fejezetekben már számos elemzési szempont mentén ismertetésre került az európai 

biogazdálkodás helyzete, a következőkben az ágazat jogszabályok keretének fejlődését 

mutatjuk be. 

Az Európai Gazdasági Közösség 1991-ben elfogadta az organikus gazdálkodásról szóló 

2092/91/EGK rendeletet. Az indoklása szerint az ökológiai termelés keretében előállított 

mezőgazdasági termékek és élelmiszerek iránt megnövekedett fogyasztói kereslet nyomán 

létrejött új mezőgazdasági termékpiac megkívánta a közösségi szintű követelmények 

megfogalmazását, és a teljes ágazatot érintő szabályozási, ellenőrzési rendszer felállítását. A 

termelésre, feldolgozásra, címkézésre és ellenőrzésre vonatkozó közösségi szabályok ezáltal 

lehetővé tették az ökológia termelés védelmét. Az ágazatot érintő uniós jogi keret célja az volt, 

hogy megteremtse az ökológia termelés fenntartható fejlődésének alapjait, szavatolja a 

tisztességes versenyt, erősítse a fogyasztók bizalmát, megvédje az érdekeiket, valamint 

biztosítsa a belső piac hatékony működését. A jogszabály minden gazdasági szereplőre57 

kiterjedt, aki ökológiai termelésre utaló jelöléssel, címkével ellátott termékek előállításával, 

feldolgozásával, importálásával, illetve forgalmazásával foglalkozott. Számos környezeti, 

gazdaság, társadalmi hasznát is elismerték, például a termék-előállítás kevésbé intenzív 

termőföldhasználattal és szintetikus anyagok nélkül történik, ezáltal hozzájárul a 

környezetvédelemhez a vidéki környezet megőrzéséhez, végső soron illeszkedett a Közös 

Agrárpolitika58 új törekvéseihez. A rendelet első körben csak növénytermesztési, majd 2000-től 

állati eredetű termékekre59 vonatkozott;  

 élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek, 

 emberi fogyasztásra szánt, feldolgozott mezőgazdasági termékek, 

 takarmányok. 

Az EGK rendelet, ahogy a korábbi fejezet is tárgyalta, hosszas mellékletekben részletezi a 

növénytermesztési és/vagy állattenyésztési profilú mezőgazdasági üzemekben folyó ökológia 

termelés alapelveit.  
Többek között tiltja GMO technológiával előállított élelmiszer/takarmány alapanyagok, 

összetevők (GMO származékok, adalék- és aromaanyagok) használatát, vagy a technológiai 

fázisok során efféle anyagok felhasználását (segédanyagok, mikroorganizmusok, 

élesztőgombák, stb.). 

Nem engedélyezi az ionizáló sugárzás, szintetikus oldószerek, azbesztszűrés, vagy kémiai úton 

előállított, szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítmények, antibiotikumok, növekedés- 

                                                 
57 Az ellátási lánc valamennyi szakaszának szereplőjére kiterjedt, a termelőtől a kereskedőig 
58 A SÖL kiadvány röviden kitért a Közös Agrárpolitika keretein belül a tagországok gazdálkodóinak szánt agrár-

környezetvédelmi támogatásokra. Ezek a kifizetések jellemzően a tagállami közigazgatási szervek és a 

kedvezményezettek között létrejött szerződések alapján történtek. A szerződések értelmében a gazdálkodóknak 

bizonyos meghatározott gazdálkodási módszereket be kellett tartaniuk. Ezen túl több országban akciótervekkel is 

próbálták ösztönözni az organikus gazdálkodást, de ezek sem jelentettek garanciát az átállt területek hosszú távú 

fennmaradására. 
59 „Állattenyésztés”alatt, a szárazföldi háziállatokat vagy háziasított állatokat (köztük rovarok), valamint az édes 

vagy sós vízben, illetve brakkvízben tenyésztett, vízben élő fajok előállítását értette a rendelet. Az akvakultúra, 

vagy a vadon élő, vadászatából vagy halászatából származó termékek nem tekinthetők ökológiai termelésből 

származónak. Az akvakultúra termékei a 2007-es rendelettel került be.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20070101:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20070101:HU:PDF
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vagy termelékenységfokozó anyagok, bizonyos növényvédőszerek, növényi hormonok, 

műtrágyák, hozamfokozók használatát sem. 

A rendelet meghatározta az ellenőrzési rendszerek kialakításának feltételeit. A tagállamok 

vagy ellenőrző hatóság(ok) kijelölésével, vagy elismert magánszervezeteken keresztül 

biztosították, hogy minden gazdasági szereplő betartsa az előírt intézkedéseket. A tanúsító 

szervezetek száma és kapcsolata többféle szervezeti struktúrában valósulhatott meg. A 

Közösségnek csupán átfogó képe volt az akkreditált partnerekről, mivel az összes elismert 

hatóság/szervezet egyedi kódszámot kapott, és a Bizottság külön jegyzéket vezetett róluk. 

Külön fejezet szólt az ökotermékek jelöléséről, hiszen a hagyományos/konvencionális 

termelésből származó termékékhez képest magasabb piaci áron értékesíthető termékek 

megkülönböztetése és a tanúsítás bizonyítása nemcsak a fogyasztóknak, hanem a termelőknek 

is érdeke. A rendelettől függetlenül számos ökologó létezett az egyes országokban (5. ábra), 

2000-től bevezették az első közösségi bio/öko logó mintát, amit az elismert szereplők 

használhattak a tagország hivatalos nyelvének megfelelően. Fontos felhívni rá a figyelmet, 

hogy a logó használata kezdetben önkéntes alapú volt.  

7. ábra: Az EU első biotermék logója 

Végül, de nem utolsó sorban a harmadik országból származó import termékekre vonatkozó 

előírásokat is tartalmazta. Ennek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

szólt a Bizottság 94/92 EGK rendelete. Az egyenértékű termékeket exportáló, elismert 

harmadik országok listája a következő volt; Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael, 

Japán, Kanada, Tunézia, Új-Zéland és Svájc. 

Összegzésként ez a rendelet a világ legkomplexebb szabályozási gyakorlatának számított, és 

jogszabályi mintának is tartottak. 

2004-ben az Európai Bizottság egy széleskörű, érintettekkel történő konzultáción alapuló 

akciótervet dolgozott ki (SEC 2004 (739)60) az ökológiai gazdálkodás fejlesztésére. Mivel az 

ökogazdálkodás világszerte dinamikusan fejlődő ágazattá vált, és a Közös Agrárpolitikai 

reformoknál egyre inkább a környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok kerültek előtérbe, 

valamint az EU-15-ben ezen termékek piaci részesedése átlagosan 2% körüli volt, tovább 

kívánták ösztönözni a tágabb piaci szegmens szereplőit.  

A dokumentumban 21 akció mentén fogalmaztak meg fejlesztési irányokat, többek között az 

ágazattal kapcsolatos információnyújtás fejlesztésére, a termelési mutatók javítására, a 

                                                 
60 European Action Plan for Organic Food and Farming SEC 2004 (739), Comission Staff Working Document, 

Brussels 2004  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992R0094&from=HU
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic-action-plan-2004_en.pdf
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hatékonyság, átláthatóság és a fogyasztói elégedettség fokozásának céljából. Az akcióterv 

alapján minden tagállamnak lehetősége volt erre vonatkozó nemzeti terv kidolgozására, amit 

több ország el is készített ambiciózus célokat kitűzve (pl. Szlovénia 20%-os ökológiai területet 

20%-ra kívánta növelni, ami nem valósult meg). 

Az EU második ökorendelete, – 834/2007/EK rendelet –, 2009. január 1-jétől hatályos. Az 

első rendelet bevezetője az ágazat létrejöttét és a növekvő piaci keresletet vezette fel. Ebben 

külön hangsúlyozták, hogy az ökológiai termelés elsősorban helyi erőforrásokra, megújuló 

energiaforrásokra és a természetes folyamatokra támaszkodik, minimalizálja a külső 

erőforrások, mesterséges anyagok használatát. Ennek megfelelően folytatva a korábbi 

gyakorlatot tilos a szintetikus növényvédő szerek, műtrágyák és géntechnológiával módosított 

szervezetek felhasználása.61 Lényegében IFOAM által meghatározott az ökológiai 

gazdálkodás fogalmát vette át, csakúgy mint a korábbi EU rendelet.  

Az ökológiai termelés egy gazdaságirányításból és élelmiszer-termelésből álló átfogó rendszer. 

Általános célkitűzései többek között, hogy ötvözi a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, 

hozzájárul a magas szintű biodiverzitáshoz és a természeti erőforrások megőrzéséhez, 

támogatja a felelős energiafelhasználást, a magas szintű állatjólléti szabványokat alkalmaz, és 

kiváló minőségű termékeket állít elő. Ennél fogva a gazdálkodási formának kettős társadalmi 

szerepe van, egyrészt egy speciális piacot, másrészt a környezet fenntartható használatával 

előállított közjavakat hoz létre. A következő, mezőgazdaságból származó termékekre kell 

alkalmazni; 

 élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek, 

 feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek, 

 takarmányok, 

 vegetatív szaporítóanyag és vetőmag.62 

A vadon élő állatok vadászatából vagy halászatából származó termékek nem tekinthetők 

ökológiai termelésből származónak. 

A jogszabály újra hangsúlyozta a biotermék iránti növekvő fizetőképes keresletet, és a közös 

agrárpolitika reformját szorgalmazta, amely a nagyüzemi termelési struktúrában előállított 

termékekkel szemben egy egészségesebb termék kínálatot állít elő. 

A Bizottság 889/2008/EK rendelete63 az ökológiai növénytermesztés, állattenyésztés, méhészet 

terén külön rendelkezett az egyes részletszabályokról, mindezt holisztikusan megközelítésben, 

és az ágazatok közötti anyag körfogást szem előtt tartva. A rendelet XI. mellékletében 

tartalmazta az ökológiai termelés jelölésére szolgáló közösségi logót, amely megegyezett az 

1991. évi rendelet mintájával.  

                                                 
61 A Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 

2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
62 A 2092/91 EGK rendeletben még nem volt 
63 az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 

címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról 

https://www.ifoam-eu.org/en/slovenia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0834&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0889&from=HU
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A címkézésnél a feldolgozott élelmiszer esetén csak akkor használható a logó; ha a 

mezőgazdasági eredetű összetevők legalább 95 tömegszázaléka ökológiai, továbbá a 

terméktől függően összetevők listáján szerepel a GMO mentes, antibiotikum, vegyszermentes 

stb.  

A 271/2010/EU rendelet64 új uniós címkézési szabályt vezetett be 2010 július 1-jétől. Az EU új 

ökológiai logóját ezentúl kötelező megjeleníteni minden olyan előre csomagolt 

bioélelmiszeren, amelyet az EU valamely tagállamában állítottak elő és megfelel a szükséges 

előírásoknak (két éves átmeneti időszak) (ellenőrzött biogazdálkodásból származó csomagolt 

termékek). Ezen túl kötelező feltüntetni a csomagoláson a termék összetevőinek származási 

helyét, és az ellenőrzésért felelős szerv kódszámát. A logó használata továbbra sem kötelező a 

nem csomagolt, valamint az importált biotermékek esetében. Ezen közösségi logó mellett 

változatlanul szerepelhetnek a termékeken egyéb magán-, regionális vagy nemzeti logók is. Az 

új logót „eurolevélnek” is nevezik, és zöld hátterével egyértelműen a környezetvédelmet, az 

EU-csillagokkal pedig az EU eszméjének üzenetét fejezi ki.  

 

 

8. ábra: Az új ökológia logó  

A Bizottság 1235/2008/EK rendelete65 a nemzetközi kereskedelem zavartalan működését 

biztosítja, mivel a harmadik országból érkező biotermékekre vonatkozó előírásokat 

tartalmazza. A 834/2007/EK rendelettel összhangban ezeknek ellenőrzési tanúsítvánnyal kell 

rendelkezniük, és a Közösségen belül ökológiai termékként való forgalmazásának ellenőrzési 

rendszerét ismerteti.  

Az EU létrehozott egy olyan kontrollrendszert, amely az ellátási lánc minden szereplője 

esetén igazolja a termelési szabályok megfelelő alkalmazását. Mivel tudományosan módon nem 

határozható meg, hogy egy termék ökológia termelésből származik-e vagy sem, ezért az 

ellenőrzés a termelési folyamat jellegére irányul. A fogyasztóknak különösen fontos, hogyha 

már drágább biotermékeket vásárolnak, akkor a címkézés által igazolt legyen a 

környezetvédelmi vagy állatjóléti szabályok betartása. Az uniós jogi előírás szerint a 

tagállamoknak kontrollrendszert kell kiépíteniük, amelyek eléggé eltérők, hiszen maguk 

határozhatják meg állami, magán vagy vegyes rendszert hoznak létre, illetve hány és milyen 

                                                 
64 A 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK 

rendeletnek az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója tekintetében történő módosításáról 
65 A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt 

szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0271&qid=1527086035301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1235&from=HU
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típusú hatóságokat vonnak be. A létrejött kontrollrendszerek ellenőrzése a Bizottság 

hatáskörébe tartozik (8. ábra). 

 

9. ábra: A biotermékek kontrollrendszerében közreműködő intézmények és szervek 

Forrás: Európai Számvevőszék: A biotermékek előállítását, feldolgozását, 

forgalmazását és behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése, 2012. 34. o. 

Ha magán ellenőrző szervekre épülő rendszert épít ki egy tagállam, akkor ezeket is 

akkreditáltatni kell, de csak egyetlen országos akkreditációs szerv jelölhető ki, amely 

kulcsszereplő a fogyasztók felé (helyszíni szemle, tanúsítvány kiadás, garanciabiztosítás). 

A biogazdálkodás során egy adott gazdasági egység termelése során előállított termékek akkor 

tekinthetők „öko”, bio terméknek és kapják meg a tanúsító címkét, ha a rendeletben 

megállapított szabályokkal összhangban készültek el. A bioélelmiszereknek ezeken kívül meg 

kell felelniük az általános élelmiszerjogi előírásoknak (178/2002/EK rendelet66).  

Végül kezdetektől fogva az EU tanácsi rendeletek külön mellékletben tartalmazták azon 

harmadik országok listáját, amelyekből érkező ökológia termékek minősége megfelel a 

közösségi szabványoknak és forgalomba hozhatóak. A Bizottság felülvizsgálta az azóta eltelt 

időszak során szerzett tapasztalatokat és a termelési szabályokat, és külön jegyzékben felsorolta 

az egyenértékűnek elismert harmadik országokat; Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, 

Izrael, Japán, Kanada, Tunézia, Új-Zéland és Svájc, 2012-től az USA.  

  

                                                 
66 Az Európai Parlament és A Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó 

eljárások megállapításáról (2002.01.28.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&from=HU
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4.1 AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKOLÓGIAI TERMELÉSRE VONATKOZÓ 2018. ÉVI RENDELETE 

Az első ágazatot érintő EGK rendelet korszakalkotó volt, számos ország jogalkotási 

folyamatában példaként tekintették rá. Miután több mint 18 évig volt hatályos közel 50 

módosításon esett át. A 90-es években a mezőgazdaság ezen alternatív ágazata marginális 

jelentőséggel bírt mind a termék-előállításban, vagy a Közös Agrárpolitikában.  

A második 834/2007 EK rendelet biztosította a magas szintű környezetvédelmi, 

éghajlatvédelmi, termelési szabályok és állatjóléti normák alkalmazását. Az előállított 

ökológiai termékek kiváló minőségét szigorú ellenőrzési rendszer garantálta.  

Az elemzés eddigi fejezetei alapján is kiderült, hogy a biogazdálkodás bölcsőjében az ágazat 

fejlődése töretlenül alakult az elmúlt évtizedek alatt. Az 5. táblázat Európai Unió 

biogazdálkodással kapcsolatos indikátorait foglalja össze (zárójelben Európa adatai). A 

változások hátterében az uniós csatlakozásokkal járó területi és termelői létszámnövekedések 

is álltak, igaz a 2004-ben csatlakozott országok biogazdálkodásba bevont összterülete 0,7 

millió67 hektár körül alakult (2004. évkönyv, 2005. évkönyv).68  

Másfél évtized alatt az összterület közel négyszeresére nőtt, a termelők száma 2,5-szeresére, 

a piaci forgalom pedig ötszörösére. Az Európai Bizottság 2017. novemberi tájékoztatója a 

mezőgazdaság egyik legdinamikusabb ágazatának tartja a biogazdálkodást, és az éves 

földterület növekedést mintegy 400 000 hektárra becsüli. 

5. táblázat: Az Európai Unió biogazdálkodásra vonatkozó indikátorai (2000-2016) 

 

Napjainkban szükségessé vált a 834/2007 EK rendeletén alapuló szabályozás újragondolása, és 

a nemzetközi tendenciákhoz igazodó új rendelet kidolgozása. Az Európai Bizottság által 

elvégzett felülvizsgálat szerint az uniós jogi keretét fejleszteni kell a magas fogyasztói 

elvárásoknak megfelelően, a fenntartható mezőgazdaságot szem előtt tartva. Mintegy három 

évig zajló intenzív jogalkotási fázist követően a tagállamok képviselői 2017. november 20-án 

elfogadták az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó új szabályokról szóló megállapodást, amely 

egyszerűsíti és összehangolja az ökológiai élelmiszer-termelésre vonatkozó szabályokat.  

                                                 
67 A tíz csatlakozó ország közül legtöbb területtel Csehországban 254 ezer ha és Magyarország 113 ezer ha 

rendelkezett.  
68 szerkesztette Helga Willer and Minou Yussefi, Bonn, Németország, 2005. 

 Európai kontinensen 6,3, az Európai Unióban 5,7 millió hektár voltellenőrzött terület.  

Indikátorok 2000 2016 változás (%)

biogazdálkodásba bevont terület (millió ha) 3,1 (3,5) 12,1 (13,5) 395

A bioterület részaránya a mezőgazdaságilag 

hasznosított területeken belül (%) 2 6,7 (2,7) 335

Termelők (ezer fő) 120 (130) 295 (373) 245

Piaci forgalom (mrd euro) 6,2 30,7 495

http://orgprints.org/4297/1/1365-world-of-organic-agriculture.pdf
http://orgprints.org/4297/1/1365-world-of-organic-agriculture.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4686_hu.htm


39 

2018. május 30-án jelent meg az Európai Parlament és a Tanács új, 2018/848 számú rendelete69. 

A korábbi rendeletekkel összehasonlítva jelentősen kibővült az általános célok köre, ezáltal a 

talaj (a talajhoz való kapcsolódás alapelve) és faj/fajtavédelem hangsúlyosabbá válik;  

 a talaj hosszú távú termőképességének fenntartása, 

 a rövid értékesítési láncok és a helyi termelés ösztönzése az Unió különböző területein, 

 a ritka és őshonos, kihalás által veszélyeztetett fajták megőrzésének ösztönzése.  

Jelentős előrelépést jelent az ökológiai termelők jövedelemszintjének stabilizálásához, hogy 

akárcsak a megújult Közös Agrárpolitikában itt ösztönzik a rövid ellátási láncokon keresztüli 

értékesítést. A következőkben a legfontosabb változások ismertetésére kerül sor: 

 Egységes szabályrendszer bevezetése 

Ez elsősorban a nem uniós mezőgazdasági termelőkre vonatkozik, akik ökológiai termékeket 

exportálnak az EU piacára. Az eddig gyakorlat szerint (A 2092/91 rendelettől) az EU számos 

harmadik ország esetében különböző egyezmények által elismerte, hogy egyenértékű 

ökológiai termelési szabályokkal és ellenőrzési rendszerekkel rendelkezik, ezáltal mindkét fél 

saját szabályai alapján elismerte egymás termékeit. Jelenleg hatvannál is több különböző 

egyenértékűnek tekintett szabványnak (kivétel/mentesség70) egyfajta „à la carte” rendszere 

működik az importált termékek igazolására. Az új szabály szerint az egyenértékűség elvének 

helyébe a megfelelőség elve lép életbe, ezáltal a harmadik országokból származó gazdasági 

szereplőkre egyenlő versenyfeltételek fognak vonatkozni. Az uniós ökológiai logó Európa-

szerte ugyanazokat a minőségi garanciákat fogja jelenteni. Összességében minden ökológiai 

termelőre és termékre ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni.71 Az átmeneti időszak 

biztosítja mind az EU és a harmadik országbeli partnerek számára az új kölcsönös kereskedelmi 

megállapodások megtárgyalására.  

 Bővült a szabályok hatálya alá tartozó termékkör  

A klasszikus termékek körét kiterjesztik; só, parafa, illóolaj, természetes mézgák és gyanták, 

méhviasz, kártolatlan és fésületlen gyapjú/pamut stb. Az ökológiai vetőmagvak és más növényi 

szaporítóanyagok új piacának megnyitásával növekedhet a biodiverzitás és a növénytermesztés 

fenntarthatósága. Bekerült az akvakultúra is.  

 Adminisztrációs terhek csökkentése 

Az új rendelet értelmében a mezőgazdasági kistermelők csoportos tanúsítást is választhatják, 

ezáltal csökken annak a költsége és megkönnyíti számukra az ökológiai rendszerhez való 

csatlakozást.  

                                                 
69 Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről. A rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, addig a gazdasági szereplőknek van idejük 

felkészülni az új követelményekhez.  
70 Például néhány ellenőrző szerv bizonyos olyan növényvédő szerek használatát megengedte, amelyek az EU-ban 

nem ismeretesek (olyan betegségekre használják az adott országban, amelyek nincsenek jelen Európában) 
71 A mentességek időben korlátozottak lesznek, rendszeresen értékelésre kerülnek, és mindenki számára biztosítják 

a méltányos bánásmódot. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=HU
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Végül, de nem utolsó sorban ki kell emelni, hogy az új rendelet megismétli a korábbi 

gyakorlathoz hasonlóan a GMO-k és GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított 

termékek felhasználásnak tilalmát.  

Ugyanakkor az európai ökológiai termelők nem lehetnek nyugodtak a GM-növények 

engedélyezésének európai és hazai tapasztalatait áttekintve72. Az IFOAM EU csoport 2015 

decemberében kiadott egy állásfoglalást arról, hogy az EU-ban mérvadó 2001/18/EC irányelv 

elfogadása óta a kutatók és a biotech cégek számos új növénynemesítési technológiát dolgoztak 

ki, és az így létrehozott újfajtákat szabadföldi kísérletekben a környezetbe kibocsátották. Az 

ezzel járó GM-szennyeződés elkerülése viszont nemcsak technikai problémákat, és növekvő 

költségeket jelent az ökogazdák számára, hanem beláthatatlan következményekkel járhat az 

ökológiai gazdálkodásra, és veszélyezteti a választás szabadságát a gazdák és a fogyasztók 

számára egyaránt. Az újgenerációs genomszerkesztési módszerek megjelenésével komoly 

dilemma előtt állnak a törvényhozók, hiszen az EU géntechnológiát érintő szabályozási 

keretrendszere mára számos ponton kérdéseket vett fel73. Ennélfogva arra kérték az Európai 

Bizottságot, hogy haladéktalanul sorolja a GMO-szabályozás hatálya alá az új 

növénynemesítési technológiákat74, és ezekre nézve kötelező legyen a kockázatelemzés 

elvégzése, valamint a nyomonkövethetőségi és címkézési szabályok.  

Európai Bizottság 2018/1584/EU végrehajtási rendeletét75 október 23-án hirdették ki és az ezt 

követő 20. napon lép hatályba. A módosítás technikai jellegű, néhány cikket érint. Többek 

között a 25. cikk szerint a keretek, kaptárak és lépek tisztításához és fertőtlenítéséhez 

engedélyezik a nátrium-hidroxid használatát.  

A 27. cikk pontosította, hogy az ökológiai élelmiszerek feldolgozásához engedélyezi az ásványi 

anyagok (köztük nyomelemek), vitaminok, aminosavak és mikroelemek felhasználását, ha 

azokat normál fogyasztásra szánják, és felhasználásukat jogszabály írja elő.  

  

                                                 
72 Ács Sándorné: Az ökológiai termesztők nemzetközi szervezetének álláspontja In: II. Parlamenti Nyílt napok a 

GMO-ról, GMO- Kerekasztal 30. ülés kiadványa 
73 3 fő jogszabály: 2001/18/EK irányelv, 1829/2003/EK rendelet, 1830/2003/EK rendelet 
74 oligonukleotid irányított mutagenezis (ODM), I. és III. típusú cinkujjas nukleáz enzim alapú technológia (ZFN-

I, ZFN-II, ZFN-III), CRISPR/Cas, meganukleáz enzimek, ciszgenezis, transzgenikus alanyra történő oltás, 

agroinfiltráció, RNS-függő DNSmetilezés (RdDM), fordított nemesítés és szintetikus genomika 
75 az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 

címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 

889/2008/EK rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1584&from=HU
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/others/AIIIGMO3.pdf
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5. A HAZAI ÖKOLÓGIAI TERMELÉS TÖRTÉNETE ÉS SZABÁLYOZÁSA  

Áttekintve a biogazdálkodás nemzetközi és európai történetét célszerű röviden ismertetni a 

hazai fejlődését is.  

A biogazdálkodók hazai mozgalma a 80-as évek elején indult el. Ez a korszerű gazdálkodási 

forma olyan értékeket igyekezett képviselni, mint például a fogyasztó-termelői kapcsolat 

bizalma, a környezetkímélő élelmiszer-előállítás, vagy az egészség védelme. Az első támogatók 

között volt a hazai biokultúra mozgalom atyja Sárközy Péter professzor is76, akinek az akkori 

minisztérium nem engedélyezte a Biokultúra Egyesület megalapítását, ezért barátaival együtt 

1983-ben Biokultúra Klubként kezdtek el működni. Név szerint további alapítók voltak, 

Parádi Andor, Frühwald Ferenc, Seléndy Szabolcs.77 A mozgalom sikerét jelezte, hogy rövid 

idő alatt több száz tagja lett, munkájukat lelkes aktivitás, elkötelezettség, egységes, hiteles 

vezetés és ellenőrzés, biztos szakmai háttér jellemezte. A termelés szigorú feltételek és 

ellenőrzések között zajlott, és a gazdálkodókat elsősorban a biokultúra erkölcsi, 

elkötelezettsége vezérelte, nem pedig a piaci haszon és az ellenőrzéstől való félelem (Solti, 

2012)78. Mivel a Klub fontosnak tartotta az ismeretek átadását, a biogazdálkodással kapcsolatos 

széleskörű ismertek terjesztését, elindították a Biokultúra Tájékoztatót és Újságot (1990 óta 

Biokultúra néven jelent meg). 1988-ban 15 üzemben folyt ellenőrzött gazdálkodás, és a 

területük még nem érte el az 1000 hektárt. Az ágazat meghonosodásáról Sárközy egy 1998-as 

Mátyás király ajándéka című cikkében így írt;  

„Sokszor hallom, hogy valamely társadalom eszmei emelkedése azon múlik, mennyire tűri a 

másféleséget. Bizony, régebben a másság némely megnyilvánulását keményen megtorolták. 

Szerencsére azonban megváltozott a helyzet. Még a mezőgazdaságban is.”... Sőt, újabban egy-

egy főhatóság sem átall jó szemmel – igaz, csak félszemmel – nézni a csetlő-botló biokultúrára. 

Alternatív gazdálkodásnak nem nevezném, ahogyan a műveltebbek szokták. Azt hiszem ugyanis, 

hogy az alternatív az eltérő változatra utal. Márpedig az emberiség vagy tízezer esztendőn át 

javában biogazdálkodott.” 

1987-ben megalakult Biokultúra Egyesület, illetve a ma is működő jogutódja (2005-től) 

Magyar Biokultúra Szövetség. Legfontosabb célkitűzésük kezdetektől fogva az 

ökogazdálkodás szemléletének népszerűsítése, a termelés és termékfeldolgozás terjesztése, az 

ökotermékek fogyasztásának ösztönzése. A szervezet hazai és nemzetközi szinten képviseli az 

ökológiai gazdálkodók érdekeit mind a jogszabályalkotásban és a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési döntéshozatalokban. Az Egyesület tagja az IFOAM-Organics International-

nek.  

Minden országban meghatározza az ágazat gazdasági, társadalmi jelentőségét az, hogy milyen 

típusú szabályozásért felelős intézményrendszert honosítanak meg. Roszík Péter 

                                                 
76 Nevét a Sárközi Péter Alapítvány a Biokultúráért is felvette. Az Alapítvány elsődleges célja a professzor által is 

kijelölt úton és elviség szerint a biokultúra terjesztése, és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, 

konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás, 

forgalmazás növekedésének elősegítése stb. Az Alapítvány létrehozta az Ökoadatbázist, amely az összes hazai 

szakirodalmat rendszerezte 2006-ig. 
77 további tagok: , dr. Mezei Ottóné, dr. Lelkes Lajos, dr. Győrffy Sándor, Varga Géza, dr. Surányi Dezső, Szent-

Miklóssy Ferenc, Oláh Andor, Valló László.  
78 Dr. Solti Gábor: Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon, X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés, 

Piliscsaba 2012. szeptember 7. 

http://www.biokultura.org/hu/biokultura-ujsag
http://www.sarkozybio.hu/sarkozy/sp_irasai/sp_14matyaskiraly.htm
http://www.biokultura.org/hu/szovetseg
http://www.sarkozybio.hu/bemutatkozunk/bemutatkozunk.html
http://www.sarkozybio.hu/bioadatbazis/okoadatbazis.html
http://www.sarkozybio.hu/sarkozy/emlekulesek/images/2012/az_okologiai_gazdalkodas_helyzete_magyarorszagon.pdf
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megerősítette (2015) – aki a szakma kiváló képviselője79 – hogy az intézményesen jól 

beágyazott ökológiai gazdálkodással rendelkező országokban dinamikusan fejlődik a termelés 

és a piac.  

1996-ban a Biokultúra Egyesület létrehozta az első ellenőrző-tanúsító szervezetet Biokontroll 

Hungária Nonprofit Kht.-t néven. A biominősítésű termékeit az EU is akkreditálta, azaz a 

minősítési feltételrendszere ekvivalens volt a közösségi rendelettel. Ezzel hazánk Közép-

Európából elsőként tudta teljesíteni a szigorú előírásokat (további nem EU –tag: Svájc). 

Időközben egyre nagyobb területeket vontak be ökogazdálkodásba, és a termelők közül egyre 

többen tértek át a kiskerti gazdálkodásból az árutermelő profilba, amit a kialakult intézményi, 

ellenőrzési struktúra is elősegített. Összességében a hazai eredmények alapján Roszík a 

csatlakozási tárgyalások idején a „bezzegországok” közé sorolta hazánkat.80  

Az első hazai 140/1999 kormányrendelet (XI. 3.)81 (hatályon kívül) az EGK rendelet 

előírásaival összhangban az ökológia termelés szabályozási keretét határozta meg. A 

szakterület a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM) került. Az illetékes 

miniszter létrehozta a véleményező, javaslattevő jogkörrel felruházott Ökológiai Gazdálkodást 

Koordináló Bizottságot (OKGB) (engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti feladatok 

összehangolására).  

Az agrárgazdaság 1999. évi helyzetéről szóló J/3301. parlamenti beszámoló jól tükrözte a 

kormány támogató hozzáállást, hiszen egy fenntartható, változatos, kiegyenlített, 

környezetvédő és jövedelmező mezőgazdasági rendszerként ismeri el. Az adatok szerint 475 

ellenőrzött gazdasági egység működik (termeléstől feldolgozásig), és több mint 35 ezer hektár 

bevont területről van szó, ami a mezőgazdasági terület 0,5%-át érinti (35 ezer ha). A 

legfontosabb hazai ökotermékek a gabonafélék, olajtök, napraforgó, zöldségek, gyümölcsök, 

gyógy-és fűszernövények, húsmarha és tojótyúk tartása. A termékek közel 95%-át nyugat-

európai országokba exportáltuk, hiszen itthon még hiányzott a fizetőképes fogyasztói kereslet. 

Az ökológiai gazdálkodásra történő átállás elősegítésére a földművelésügyi tárca 1997-től az 

agrárgazdasági célok költségvetési támogatásán belül külön keretet (100 millió) biztosított. 

Kezdetben ennek kihasználtsági foka rendkívül alacsony volt, végül elérte a 95%-ot és az 

ellenőrzött területek nagysága nőtt. A támogatás gyakorlatilag az átállási időszakban 

megnövekedett költségeket és kockázatokat mérsékelné. 

Az uniós szabályozás bővülésével párhuzamosan a hazai előírások is változtak, a 2/2000 (I. 8.) 

FVM-KöM együttes rendelete egy ellenőrzéshez köthető illeték fizetésének szabályairól szólt, 

valamint a 2000-től bevezetett közösségi bio logó használatáról. A mellékletébe beemelték az 

EU-s joganyagból az ökológia termelés alapkövetelményeit. 

A kormány a támogatáson túl ambiciózus terveket is készített. A Nemzeti Agrár-

környezetvédelmi Programjában (NAKP) (2000-2006) szereplő Ökológiai gazdálkodási 

célprogram 2006-ra 300 000 hektár területnagyságot vizionált. A gazdálkodók részéről várt 

programot végül csak 2002-től vezették be.  

                                                 
79 dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

Budapest, 2015 
80 Érdekesség, hogy a következő posztszocialista ország 2000-ben Csehország volt. 
81 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti előállításáról, forgalmazásról, és 

jelöléséről  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/hun22567.pdf
http://www.parlament.hu/irom36/3301/3301.htm#_Toc495889857
https://vivanatura.hu/images/stories/ingyenes_kiadvanyok/2%202000.%20fvm-kom%20rendelet%20a%20bio%20gazdalkodasrol.pdf
https://vivanatura.hu/images/stories/ingyenes_kiadvanyok/2%202000.%20fvm-kom%20rendelet%20a%20bio%20gazdalkodasrol.pdf
http://klima.kvvm.hu/documents/71/2253_1999_kh.pdf
https://www.biokontroll.hu/wp-content/uploads/2009/01/okologiai_gazdalkodasrol_gazdaknak_kozerthetoen.pdf
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Ezen kívül a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT 2004-2006) is támogatási forrásokkal 

ösztönözte a gazdálkodást, miszerint a központi költségvetés az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) társfinanszírozásával agrár-környezetgazdálkodási 

támogatásokat (AKG) vezetett be az ökológiai gazdálkodók meghatározott célprogramokban 

való részvételén keresztül.  

A támogatás központú szemlélet veszélyét maga Sárközi professzor is megemlítette a már 

idézett írásában:  

Amellett – szégyen, gyalázat! – a biogazdálkodás nem kecsegtet könnyen szerezhető milliókkal. 

Akkor kezdi meghálálni a buzgólkodást, amikor a talaj már fölocsúdik vegyszeres kábulatából 

és maga is belesegít a hozamok növelésébe; az állat pedig különleges, egészséges termékeivel 

hajt hasznot. Akinek a türelméből erre nem futja, az valóban inkább a tőzsde körül kutatódjék. 

Estére kelve mindig megláthatja, mennyire bokszolták följebb a BUX-ot, mennyit nyert cifra 

papírjain.” 

Időközben számos ágazati szereplőket érintő belső és külső változások történtek. A Biokultúra 

Egyesület mellett számos egyesület/szövetség jött létre nem egyszer riválisokként, és az EU 

csatlakozás előtt a biogazdálkodók az összefogás helyett önálló utakon kezdtek el járni.  

A Biokontroll Hungária szervezetéből néhány kulcsszereplő kilépett, és Ausztria, Németország 

ellenőrző szervezeteitől kivált szakemberekkel együtt Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) 

néven új ellenőrző szervezetet hozott létre. A termesztési előírások betartását ettől kezdve két 

szervezet felügyeli; 

 Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (1996) –kódja: HU-ÖKO-0182 

 Hungária Öko Garancia Kft.(2000) – kódja: HU-ÖKO-02 

A HÖG piaci részesedése gyorsan növekedni kezdett, 2010-ben már az összterület közel 9%-át 

ellenőrizte, azaz a még mindig vezető Biokontrollhoz a gazdaságok 90%-a tartozott. Solti 

(2008) megállapította, hogy egyfajta bizalomvesztés következtében a médiákban is mellőzött 

HÖG 140%-kal növelte területét, és egyre több gazda fordul hozzájuk. 

Az EU csatlakozást követően a környező országok közül egyedüliként csökkeni kezdett a 

gazdaságok száma és a hazai területnagyság, és a stagnálás évekig elhúzódott. 2004-től a 

kormány nem támogatta az ágazatot. A NAKP 2006-os 300 ezer hektáros vállalásának csupán 

a 41%-a (122 766 ha) valósult meg (Solti, 2012). 

Az Európai Unió Agrárgazdasága című, havonta megjelenő kiadvány 2008. évi 5. számában 

több cikk jelent meg az ágazat válságának szakmán belüli fórum elindításának céljából. A 2001 

óta tartó helyzet kialakulásában a fentebb említetteken kívül számos belső és külső tényező 83 

együttesen szerepet játszott, például;  

 Nincs hazai ökogazdálkodási akcióterv az EU csatlakozás óta (hosszútávon perspektívát 

adna a termelés, feldolgozás, értékesítés, oktatás, marketing, kutatás terén is). 

 2004 óta a kormány nem támogatja az ágazatot, 

                                                 
82 biotermékeken megjelenő kód jelzi melyik szervezet végezte a tanúsítást 
83 Cikkek szerzői: prof. dr Radics László (egyetemi tanár, SZIE, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási 

Rendszerek Tanszék, dr. Roszík Péter (c. egyetemi docens, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője), 

Hubai Imre (ökogazdálkodó) 

http://www.terport.hu/orszagos-szint/fejlesztesi-programok/nemzeti-videkfejlesztesi-terv
http://hu.abg-cert.com/
http://okogazd.kertk.szie.hu/az-okologiai-es-fenntarthato-gazdalkodasi-rendszerek-tanszekrol
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 A támogatási rendszer hiányai (az újonnan belépő gazdák nem kaphattak támogatást), 

 Az oktatás, kutatás, szaktanácsadás támogatása nem elégséges,  

 Az ökovezetés felelőssége, 

 Két ellenőrző szervezet közti piaci folyamatok, 

 Kevés a feldolgozott magasabb áron értékesíthető ökotermék (holott exportorientált a 

piac), 

 Helyi, kistérségi, és régiós szinten minimális az egészséges ökoélelmiszerek 

fogyasztása, 

 Gazdálkodók közötti összefogás hiánya, alacsony érdekérvényesítő képesség, 

 Biogazdák adminisztrációs terhei és költségei magasak.  

A kiadvány szerzői közül Hubai Imre ökológia gazdálkodó felhívta rá a figyelmet, hogy honnan 

indult az ágazat, a mozgalom szellemisége, a társadalmi felelősségvállalás, vagy a szolidaritás 

miért kopott ki időközben a döntéshozókból, vagy a gazdálkodók egy köréből;  

„A közvéleménnyel azt sikerült elhitetni, hogy a bioélelmiszer a gazdag ember kiváltsága. 

Megfelelő állami szerepvállalással, széles körű egészségügyi felvilágosító munkával és 

ösztönző támogatási formával az egészséges élelmiszerek fogyasztása legalább a legjobban 

igénybe venni szándékozók számára elérhető lenne. … Nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy 

hogy a betegségek megelőzésére adott támogatás valószínűleg kevesebbe kerülne, mint a 

betegségek gyógyítása. Különösen a kisgyermekek, kismamák és kórházi ápolásra szorulók jó 

minőségű étkeztetésére kellene nagyobb gondot fordítani.” 84 

A problémák tisztázására kiváló lehetőség nyílt az érintettek széles körű részvételével a 

Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának 2009. április 24-i hortobágyi 

kihelyezett ülésén.85 A bizottság MB-11/2009. számú (100.ülés) jegyzőkönyve ismertette, hogy 

2009. márciusában az ökogazdálkodással kapcsolatos döntéshozói feladatokat minisztériumi 

szinten az agrár-vidékfejlesztési főosztályról az élelmiszerlánc-felügyeleti főosztályra 

szervezték át. Ezáltal erősebb intézményi hátteret kapott az ágazat, mert az ellenőrzési jogkör 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi és területi intézményeihez is beépül. Az FVM 

illetékese megerősítette a NAKP helytelen támogatáselosztásának köszönhető az ágazat 2004 

óta stagnált. Gyakorlatilag nincs ökológiai állattartás, ezáltal kevés a trágya, amit a 

növénytermesztés használna fel. A mezőgazdasági források főleg az EU által preferált 

szuperintenzív technológiák beruházásaira mentek el. Ugyanakkor a minisztérium az ágazat 

támogatásában lenne érdekelt, hogy megállítsa a negatív tendenciákat. Elhangzott, hogy 

szükséges lenne az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos stratégiai országgyűlési határozatot 

megfogalmazni, amire nem került sor. Ugyanakkor volt olyan képviselő, aki még abban az 

évben írásbeli kérdéssel (K/10422, K/10423) fordult a kormányhoz az ágazat támogatását 

illetően. 

Mindeközben a nemzetközi biopiacokon már érezhető volt a „bio-boom”, azaz a biotermékek 

ára és fogyasztása 10-20%-kal nőtt évente, aminek nálunk jele sem volt. Holott hazánk kiváló 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkezett, és az ökogazdálkodási termékei exportképesek.  

Az EU 2007-2013-as tervezési, pénzügyi ciklus keretével már teljes egészében számolhatott 

hazánk. A mezőgazdasági célú vidékfejlesztési támogatásokat az Európai Mezőgazdasági 

                                                 
84 Hubai Imre Csaba: Csekély az érdekérvényesítő képessége a biogazdálkodónak, Az EU Agrárgazdasága, 13. 

évf. 2008. 5.sz. 23-24.o.  
85 Az FVM-et dr. Lucskai Attila szakreferens, a KVVM-et Tóth Péter osztályvezető képviselte. 

http://www.parlament.hu/documents/static/biz38/bizjkv38/MB/0904241.htm
http://www.parlament.hu/irom38/10422/10422.pdf
http://www.parlament.hu/irom38/10423/10423.pdf
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Vidékfejlesztési Alapba (EMVA) csoportosították, míg a lehívásukhoz vidékfejlesztési 

stratégiát, illetve programot kellett kidolgozniuk a tagállamoknak, amit a Bizottság hagyott 

jóvá. Hazánk 2007-ben tervezett, majd 2009-től induló Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programjában (UMVP) ismét előkerült a 300 ezer hektáros célérték, és folytatódtak az agrár-

környezetgazdálkodási támogatások (AKG). Az ökogazdák három különböző célprogramban 

nyújthatták be támogatási kérelmüket.86 

Időközben történt kormányváltással (2010) újra napirendre került az ágazat támogatása. A 

Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) államtitkárának 2011-es nyilatkozta szerint 2020-ra 

megháromszorozzák az ökológiai gazdálkodás méltatlanul alacsony területi arányát. A 

Kormány 2012 tavaszán elfogadta az EU 2014-2020 közötti programfinanszírozási 

időszakához, és az Európa 2020 Stratégiájához illeszkedő Nemzeti Vidékstratégiát (2012-

2020). Ebben található tömör érvelés a következő volt: 

„Az ökológiai gazdálkodás nagyobb élőmunka-igénye növeli a foglalkoztatottságot, kiválóan 

alkalmas a családi gazdaságokban történő megvalósítására, a biotermékek fogyasztása az 

ehhez kapcsolódó ismeretek révén is javíthat a magyar népesség rossz általános egészségi 

állapotán, és környezeti hatásai is kedvezőek (vízkészlet és termőföld jó állapotának megőrzése, 

az ökológiai egyensúly megőrzése, környezetterhelés mérséklése). Emellett kevésbé függ a 

külső, energiaigényes inputoktól.” (NVS, 76.o.)  

A stratégia célja, hogy kijelölje hazánk új vidékpolitikájának célkitűzéseit és alapelveit, és 

meghatározza az agrár-és élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó 

tennivalókat. Ennek középpontjában az életképes agrár- és egészséges élelmiszertermelés, a 

fenntarthatóság, a természeti értékek és a környezet védelme állt. A stratégia jövőképe abból az 

alapelvből indult ki, hogy „Város és vidéke közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig a 

mezőgazdaság.” Számos kulcsfontosságú részterületet és ehhez kapcsolódó nemzeti 

programokat határoztak meg, ezek egyike volt az Ökológiai gazdálkodási program. Az 

egyoldalas részben 13 stratégia irányt és teendőket fogalmaztak meg, amelyek szorosan 

kapcsolódtak a 2008-2009-ben szakmai körökben megfogalmazott problémákhoz; 

 egy ökológiai gazdálkodási akcióterv elkészítése,  

 az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagyságának növelése,  

 a támogatási rendszer módosítása, különösen az állattenyésztés és méhészet támogatása,  

 jól alkalmazható tájfajták felkutatása, megőrzése és termesztésbe vonása,  

 biotermékek feldolgozásának növelése, a biotermékek hazai piacra jutásának 

támogatása és a bioélelmiszerek bevonása a közétkeztetésbe stb. 

  

                                                 
86 A 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-

környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szól. Az AKG terület alapú, vissza 

nem térítendő támogatás. A 3 célprogram: ökológiai szántóföldi növénytermesztési, gyepgazdálkodási, gyümölcs- 

és szőlőtermesztési célprogram 

http://umvp.kormany.hu/download/0/ba/60000/UMVST_20070112_hu.pdf
http://umvp.kormany.hu/download/2/ba/60000/UMVST_20090715.pdf
http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125100.349433
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2014. januárjában megjelent a VM által jegyzett Nemzeti Akcióterv az Ökológiai 

Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020). A részletes helyzetértékelést követően 6 cselekvési 

programban fogalmazták meg a beavatkozási intézkedéseket figyelembe véve az érintett 

szakmai, érdekképviseleti szervezetek korábbi javaslatait is. Ezek a következők:  

1. Cselekvési Program: Az ökológiai gazdálkodással, tevékenységekkel kapcsolatos 

szabályozás, eljárásrend fejlesztése  

2. Cselekvési Program: A piaci igényekhez alkalmazkodó termelési volumen növelése és a 

feldolgozás, értékesítés fejlesztése 

3. Cselekvési Program: Az ellenőrzés alatti ökológiai tevékenységekkel kapcsolatos képzési, 

kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási rendszerek fejlesztése 

4. Cselekvési Program: Egységes és átlátható adatgyűjtési és kezelési, valamint tájékoztatási 

rendszerek fejlesztése 

5. Cselekvési Program: Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek és kiemelt 

termékkörök népszerűsítése, fogyasztói tudatosság és bizalom növelése 

6. Cselekvési Program: Az ágazati szereplők közötti együttműködés, valamint a teljes 

termékpályák és rövid élelmiszerláncok fejlesztése 

A Széchenyi 2020 a kormány által elfogadott, 10 európai uniós támogatások felhasználására 

irányuló operatív programot tartalmaz. A Vidékfejlesztési Programon (VP) belül az ökológiai 

gazdálkodást és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket támogató intézkedéseket tartalmazta (a 

pályázat lezárult). A 2015. októberében megjelent gazdálkodásra történő átállást, vagy az 

ökológiai gazdálkodás fenntartását támogató pályázati felhívás benyújtását, egy széles 

államigazgatási és szakmai szervezetek összefogásával elkészült kézikönyv is segítette. 87 

2018 októberében megjelent VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, 

ökológiai gazdálkodás fenntartása című pályázati felhívás, és a támogatási kérelem 

2018.december 1. és december 15. között nyújtható be.  

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó aktuális jogszabályok: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről 

és ellenőrzésének eljárásrendjéről88 

  

                                                 
87 Másik  
88 A Magyar Biokultúra Szövetség 2017. szeptember 5-én levelet írt a FM miniszternek, mivel a végrehajtott 

módosítást nem bocsátották társadalmi vitára.  

https://videkstrategia.kormany.hu/download/3/c8/90000/Nemzeti%20Akci%C3%B3terv%20az%20%C3%96kol%C3%B3giai%20Gazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20Fejleszt%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt_vegleges.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4525
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21468/%C3%96KO+k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf/38e0293d-08bd-43a8-b19f-e1ace443f247
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-111-112-18-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.348409
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160476.342516
https://drive.google.com/file/d/0Bwjyig1BHf95bURvRDVYRzJXNnM/view?usp=sharing
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5.1 AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE  

A hazai biogazdálkodásról szóló statisztikai adatgyűjtést kezdetektől (1988) fogva egészen 

2000-ig a Biokultúra Egyesület végezte. Ezt követően megalakult a HÖG Kft., amely a 

Biokontroll Kft.-vel együtt, mint két hivatalos ellenőrző-tanúsító szervezet lefedte az egész 

országra kiterjedő nyilvántartást. Időközben a jogszabályi környezet kiépülésével az adatok 

körét is meghatározták; ellenőrzött átállt/átállás alatti területek, mezőgazdasági 

üzemek/termelők száma, termelési profil, állatlétszám stb.  

A KSH nyilvánosan elérhető, részletes adatsorokat publikál 2005 óta. Adatgyűjtésük 

módszertani alapját a 889/2008 EK rendelet biztosítja, ezáltal némileg eltér a minősítő 

szervezetek gyakorlatától. A 6-7. táblázat a biogazdálkodás két legfontosabb adatsorának az 

összterület illetve az érintett üzemek/vállalkozások89 számának alakulását ismerteti 1988-tól 

napjainkig. Az említett módszertani eltérések miatt külön kezeltük az 1988-2005 és 2005-2017 

időszakát.  

A. 6. táblázat szerint az ökogazdálkodásba bevont területek nagyságának növekedése szinte 

töretlen volt 1988-tól 2004-ig, százalékos mértéke legtöbb évben kétszámjegyű. Az ágazat 

népszerűsége töretlen volt, 1997-től a földművelésügyi tárca is támogatni kezdte a gazdaságok 

átállását. 1999-ben az akkori polgári kormány az induló Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 

Programjában támogatta az ágazat fejlődését, és 300 ezer hektár elérését tűztek ki célul. 1998 

és 2001 között több mint 3,5-szeresére nőtt a bevont terület nagysága.  

6. táblázat: A biogazdálkodási területek nagysága és üzemek száma (1988-2005) 

 

Forrás: Biokultúra Egyesület (Solti Gábor, 2012. 9. o.) 

                                                 
89 Az adatgyűjtésnél minden szereplőt beleszámítanak. Gyakori megkülönböztetés a termelők és a vállalkozások 

megkülönböztetése, termelő=mezőgazdasági termelők, méhészek, vadon termő növények gyűjtője, a 

vállalkozások/üzemek = termelő, feldolgozó, kereskedő, importőr és egyéb  

Év
Üzemek száma 

(db)

Növekedés 

(%)
Terület (ha) Növekedés %

1988 15 1 000      

1989 18 20 1 500           50

1990 49 172 2 965           98

1991 56 14 2 840           -4

1992 51 -9 330              17

1993 67 31 2 540           -24

1994 73 9 2 250           -11

1995 108 48 8 532      279

1996 127 18 12 460         46

1997 161 27 19 265         54

1998 401 249 22 501         17

1999 475 18 35 979         60

2000 762 60 53 649     49

2001 1119 47 79 178         48

2002 1517 36 103 700       31

2003 1775 17 116 535       12

2004 1842 4 133 009       14

2005 1935 5 128 576   -3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=HU
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2001-ben 79 ezer hektáron folyt bioélelmiszer termelés, 48 hazai és 13 külhoni helyi csoportban 

közel 3000 biokultúra tag tevékenykedett (Solti, 2012). Tíz év alatt (1988-1998) 22-szeresére 

nőtt az ellenőrzött területnagyság. A történeti áttekintésnél leírtakat ismételve az EU 

csatlakozás környékén volt egy fordulópont, az ágazat rendszerszintű problémáit az adatok is 

tükrözik.  

A 7. táblázat folytatja az adatok szemléltetését. 2004-2009 közötti stagnáló időszak külső és 

belső okait már ismertettük, vissza kell utalni a NAKP program sikertelenségére, vagy a 

kormányzati támogatás hiányára is. A bevont területek nagysága a 120 ezer hektár körüli 

„lélektani” határ körül mozgott. A 2007-2013-as időszakra vonatkozó UMVP forrásaihoz 

kötődően várt „bio boom” elmaradt. 2014-től megnövelt forráskeret áll rendelkezésre, a 

Nemzeti Akcióterv Cselekvési Programja, vagy a Széchenyi 2020 programjai számos pályázati 

konstrukcióval támogatja a meglévő, vagy átálló gazdaságokat. A 9. ábra jól szemlélteti a 2015 

és 2016 között kiugró (44%-os) területnövekedését, több mint 60 ezer hektárral több területet 

vontak be. 

7. táblázat: A biogazdálkodási területek nagysága és üzemek száma (2005-2017) 

 

Forrás: Biogazdálkodás adatsorai, KSH 2017. 

Év
Vál lalkozások 

száma

Növekedés 

(%)
Terület (ha)

Növekedés 

(%)

2005 1551 123 536   

2006 1464 -6 117 076       -5

2007 1444 -1 116 293       -1

2008 1429 -1 116 849       0

2009 1617 13 140 291       20

2010 1574 -3 127 604       -9

2011 1436 -9 124 428       -2

2012 1560 9 130 633       5

2013 1682 8 131 018       0

2014 1672 -1 124 841       -5

2015 1971 15 129 735       4

2016 3414 73 186 322       44

2017 3642 7 199 683   7

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua001b.html
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10. ábra: A KSH adatai alapján készített kombinált diagram 

A KSH részletes adatsorai szerint a hazai agráriumban 3642 nyilvántartott biogazda volt, és 

közel 200 ezer hektár ökológiai gazdálkodásba bevont földterület (2017). A 2016. évi 

gazdaságszerkezeti összeírás alapján közel félmillió agrár vállalkozás, 9 ezer gazdasági 

szervezet és mintegy 416 ezer egyéni gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet 

hazánkban. Ehhez képest a biogazdák aránya az 1 %-ot sem érte el. A nemzetközi 

összehasonlításokhoz használható másik relatív mutatószám a mezőgazdaságilag hasznosított 

területen belül a biogazdálkodási területek arányát fejezi ki, Magyarországon ez 2017-ben 

majdnem elérte a 4%-ot.  

Ha kitekintést adunk, akkor az elemezésben ismertetett IFOAM évkönyvekre és az Európai 

Unió adataira célszerű visszautalni. Világszinten napjainkban 57, 8 millió hektáron 2,7 millió 

biogazdálkodó tevékenykedik, arányukat és megoszlásukat tekintve az ezredforduló elején 

tapasztalt európai dominanciával szemben ma 10 biogazdából 8 ázsiai és afrikai országból 

származik. A bevont területek relatív aránya világszinten 1,2%.  

Az EU-ban 12,1 millió hektáron folyt biogazdálkodás 2016-ban, és 295 ezer gazdálkodót 

számítottak az ágazathoz (4.1 fejezet 5. táblázat). A bevont területek relatív aránya 6,7%. 

Hazánk (4%) az EU tagországok között az alsó kategóriába tartozott, Görögországgal (4,2%) 

és Lengyelországgal (3,7%) együtt. A V4-ek országai között a 3. helyen állunk90, hosszabb 

távot áttekintve területi arányában már az EU csatlakozás előtt is megelőzte hazánkat 

Csehország és Szlovákia (The World of Organic Agriculture 2003, 89.o.).  

Hazánkra jellemző 2015 és 2016 közötti 44%-os területi növekedést az IFOAM 2018-as 

évkönyve is tartalmazta, ezzel európai összehasonlításban az elsők között szerepelt az éves 

változások sorrendjében, mivel az uniós átlag ötszörösét hajtotta végre.91Tíz éves periódusban 

(2007-2016) az EU középmezőnyébe tartozunk (2018-as évkönyv, 250. o.)  

A termelés szerkezetének főbb jellemzőit és változásait is érdemes bemutatni röviden (8. 

táblázat). Az ökológiai gazdálkodásba bevont területek művelési ág szerinti csoportosítása 

                                                 
90 Csehország 11,5%, Szlovákia 9,9%,  
91 Az Európai Unióban az éves területváltozás nagysága 8,2% volt. Írország vezette a listát 131%-kal.   

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gszo/agrariumelo16.pdf
http://orgprints.org/13883/1/willer-yussefi-2003-world-of-organic.pdf
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
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szerint a rét, legelő meghatározó (50% feletti) arányt képvisel, amit szántóföldi 

növénytermesztés követ kezdetek óta (40%). A magas élőmunka-igényű növényi kultúrák 

mindig is néhány százalékot képviseltek. Összességében a hazai biogazdálkodás a 

konvencionális mezőgazdasághoz hasonló termelési szerkezettel jellemezhető. A 2015 utáni 

nagymértékű területváltozás (44%) szinte mindegyik művelési ágat érintette, legnagyobb 

arányban a rét, legelő területe nőtt (62%), aminek köztudottan alig van munkaerő-igénye. 

8. táblázat: A biogazdálkodásba bevont termőterület fő művelési ágak szerint (2007-2017) 

 

A KSH részletes adatsorait áttekintve tovább lehet árnyalni az egyes művelési ágazatokban 

történt változásokat. A szántóföldi növénytermesztés három fő részterületét a gabonafélék 

(20%), zöldtakarmányok (10%) és ipari növények (5-6%) termesztése adja. Habár tíz év alatt 

az összes területen belüli csökkent az aránya, belső struktúrájában mindhárom terület nőtt, a 

zöldtakarmányok vetésterülete például megduplázódott.  

Az ültetvényekhez tartozik a szőlő, gyümölcs/bogyósültetvények, diófélék, valamint az egyéb 

kategória. Az adatok szerint tíz év alatt megduplázódott az összeterületen belüli arányuk. 

Ezen belül kiemelhető, hogy a gyümölcs- és bogyósültetvények, diófélék átállási terület az 

utóbbi öt évben háromszorosára nőtt.  

Az ökológiai gazdálkodás keretein belül tartott állatlétszámról a KSH 2008 óta publikál 

adatokat. A 9. táblázat a szarvasmarha, juh, kecske baromfi és sertés összesített adatsorait 

ismerteti. 

9. táblázat: Ökológiai gazdálkodás keretein belül tartott állatlétszám (db) (2008-2017) 

 

művelési  ágak/év 2007 2012 2017

% % %

rét, legelő 54 52 54

szántóföldi  növények 41 42 38

ültetvények 2 4 5

ugar, egyéb 3 2 3

összes terület 100 100 100

szántóföldin 

belül :gabonafélék
22 21 16

Állatfaj 2008 2009 2010 2011

Szarvasmarhafélék 17 746       25 089       32 445         24 650          

Sertés 6 820         6 447         5 377           3 609            

Juh 11 826       11 123       9 462           6 787            

Kecske 2 387         2 066         1 686           1 083            

Baromfi 58 122       113 939     111 467       139 406        

Összes  ál latszám (db) 96 901   158 664  160 437   175 535    

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua001a.html?down=717
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Habár tíz év alatt közel 40 %-kal nőtt az állatlétszám, szerkezetét illetően negatív tendencia 

jellemzi. A szarvasmarha létszám stagnál, a sertés utóbbi évben közel 20 %-kal csökkent, 

legdrasztikusabb változás a kecskék létszámában történt ugyanis 2008-hoz képest közel 

negyedére csökkent az állomány. Egyedül a baromfi létszám növekedett 80 százalékkal, ami 

torzította az összlétszámot.  

11. ábra: Az állatfajok létszámváltozása, hvg.hu, 2018. 

A növénytermesztést és állattartást egybevéve nem tekinthető arányosnak a termelési 

szerkezet változása. A 2015-ös bio boom során nem a munkarőigény, ezáltal foglalkoztatás 

vagy vidék eltartóképességének növelése irányába mozdult el az ágazat, hiszen a rét, 

legelőterület exponenciális nőtt, de ezzel együtt a legeltetett állatfajok létszáma visszaesett. 

Összességében a biogazdálkodás körfogási elve sérülhet. 

A 2014-től érvényben lévő Nemzeti Akcióterv alapján a főbb problématerületeket célszerű 

összefoglalni, ezek többségét már tíz évvel korábban is megfogalmazták a szakmabeliek; 

 Az ágazat termelési szerkezete aránytalan, akárcsak a konvencionális mezőgazdaság itt 

is a növénytermesztés dominál. 

 A világon jellemző tendenciával szinkronban a bevont területek többsége itthon is rét, 

legelő. 

 A szántóföldi növénytermesztésben a gabonafélék meghatározóak (21%), mivel 

termesztéstechnológiájuk hasonló és az átálláshoz nem kell külön géppark; megfelelő 

gazdálkodási tudásszint áll rendelkezésre, a piaci szereplők közötti integrátori 

kapcsolatok működnek, és ezen termékkör exportálása a legkevésbé kockázatos. 

 Az ültetvények, ezen belül a gyümölcs- és bogyósültetvények, diófélék területi aránya, 

valamint a friss zöldségeké csupán néhány százalékot tesz ki. 

Állatfaj 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Szarvasmarhafélék 19 947       19 273       18 871         18 919          20 815        17 741         

Sertés 4 498         4 880         5 340           4 023            8 945          5 333           

Juh 6 972         7 839         7 916           7 913            8 138          6 260           

Kecske 996            917            503              538               1 105          552              

Baromfi 113 975     96 442       122 536       133 065        77 520        106 292       

Összes  ál latszám (db) 146 388  129 351  155 166   164 458    116 523  136 178   

https://hvg.hu/gazdasag/201842_biogazdalkodasi_kanyarok_atermoteruletnek_a3_szazaleka_oko
https://videkstrategia.kormany.hu/download/3/c8/90000/Nemzeti%20Akci%C3%B3terv%20az%20%C3%96kol%C3%B3giai%20Gazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20Fejleszt%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt_vegleges.pdf
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 Ökológia termesztésük kockázatosabb a magas élőmunka-igény, vagy a különleges 

növényvédelmi, termesztéstechnológiai igény miatt. 

 Állattenyésztés: az állattartás volumene még mindig nagyon alacsony, a kellő 

állatsűrűség hiányában92 az állat-trágya-talaj körforgás egyensúly nem tud kialakulni, 

ezáltal a talajaink humusztartalma csökkenhet. 

 Méhészet: a bioméhészet dinamikusan fejlődött, majd stagnálni kezdett. 

 Feldolgozás: A feldolgozó kapacitások hiánya továbbra is jellemző, ez a 

termékszerkezetre is kihat, és alacsony hozzáadott értékkel rendelkező termékeket 

állítanak elő, a feldolgozói egységek száma stagnál, A feldolgozott termékek között a 

zöldség, gyümölcs alapanyagúak (lekvárok, szörpök stb.) vannak túlsúlyban, ezt 

követik a malomipari, sütőipari termékek. 

 Piac: az előállított és minősített termékek 80-85%-a zömmel feldolgozatlanul, 

nyersanyag formájában külföldre kerülnek (export). A biopiacok tendenciái miatt 

értékesítési nehézségek is adódnak, a hazai biopiac kicsi és konkurense a sokszor 

gyenge minőségű, de olcsóbb import biotermékek piacának. 

 Értékesítési csatornák: nagy élelmiszer-láncok, bolti kiskereskedelmi egységek, 

biopiacok, alternatív csatornák (pl. közösségi piac, online) léteznek. 

 Piacszervezés, ágazati integrációk: A biogazdálkodást szolgáló infrastruktúrából 

hiányoznak a termelést kiszolgáló integrációk (TÉSZ, feldolgozói kooperáció), a 

termelő gazdaságok közötti együttműködés nem megfelelő, többségük jelentős tőke –és 

infrastruktúra hiánnyal küzd, hiányzik a termékpálya szervezés.  

 Tárolás, logisztika: raktározó, logisztikai kapacitás kicsi, hiányos eszközpark, a 

termelés és értékesítés helyszíne elszakadt egymástól, ami ugyancsak kihívást jelent a 

termelőknek.  

 Fizetőképes fogyasztói kereslet: rendkívül koncentrált, a hazai biotermékeket zömmel 

Budapesten és az agglomerációkban vásárolják meg.93 

 Torz agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer volt jellemző. 

 Kutatás, oktatás: Pozitívum az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) 

Közhasznú Nonprofit Kft. létrejötte, de kevés az ágazati forrás, a K+F beruházás, a 

képzések terén a gyakorlatorientált képzési tematikák és a megfelelő szaktudással 

rendelkező oktatók hiányoznak. 

 Szaktanácsadási rendszer: hiányzik a magas színvonalú, országosan szervezett 

gyakorlatorientált hálózat.  

  

                                                 
92 Az állatsűrűséget nagyállategységben mérik (NÁE), a kedvező 2 helyett 0,2-0,3 körül alakult még a jó években 

is, azaz nem legel elég állat adott nagyságú területen, ami kihat a vegetációra, talajra, végső soron az 

ökoszisztémára is. 
93 A fogyasztásról ugyanakkor nincs kialakult adatgyűjtési rendszer, sem itthon, sem más tagállamban. Egyéni 

tanulmányok, ökológia termékek marketingjével kapcsolatos dolgozatok jelentek meg a témában. 

https://biokutatas.hu/rolunk/
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6. ÖSSZEGZÉS 

Jelen háttéranyag a fenntartható és multifunkcionális mezőgazdaság egyik rendkívül népszerű 

területével, a biogazdálkodással foglalkozik. Az elemzés aktualitásának számos aspektusa 

van, egyrészt világszinten exponenciálisan növekszik a biotermékek piaca, másrészt 2018. 

május 30-án megjelent Európai Parlament és a Tanács 2018/848 számú rendelete az ágazat 

szabályozását jelentősen módosítani fogja. Harmadrészt Magyarországon 2015 óta 40%-ot is 

meghaladta a termelésbe bevont területek nagyságának változása, és az ágazat támogatására az 

Agrárminisztérium által jegyzett Nemzeti Cselekvési Terv (2014-2020) részét képezi.  

A biogazdálkodás történetét, és fogalmát ismertető fejezetekből célszerű néhány információt 

kiemelni. A XX. században kialakult iparszerű mezőgazdaságnak káros környezeti hatásai 

jelentek meg, és a természeti erőforrások korlátaival együtt megkérdőjeleződött ezen 

rendszerek fenntarthatósága, ezáltal új termelési irányzatokkal kezdtek el kísérletezni. Közel 

száz évvel ezelőtt Rudolf Steiner osztrák polihisztor munkájához köthetően az első 

biodinamikus mozgalom Németországból indult el, míg az 1940-es években Albert 

Howardnak munkássága nyomán az Egyesült Királyságban létrejött a klasszikus 

biogazdálkodási elveket képviselő termelői szövetség, a Soil Association. Az ökológiai 

gazdálkodás Európából kiindulva világszerte elterjedt. Az ökológiai vagy biogazdálkodást egy 

rendszerben való gondolkodást jellemzi, ahol a környezeti szempontokat figyelembe véve 

minél kevesebb mesterséges input használásával (GMO-mentes) a biodiverzitás megőrzése 

vagy növelése mellett állítanak elő termékeket. Mérföldkőnek tekinthető 1972-ben a 

biogazdálkodók nemzetközi szervezetének, az IFOAM-nak megalapítása, amely 

érdekképviseleti és szakmai támogatáson túl segíti a biotermelés jogszabályi környezetének, a 

termékek minősítésére vonatkozó nemzetközi standardoknak kialakítását, vagy nemzetközi 

platformokban is érintett szereplő.  

Az elemzés fő gerincét jelentő 3. fejezet az elmúlt másfél évtized alatt történt ágazati 

változásokat mutatja be, amely az évenként megjelenő nemzetközi kiadványok adataira 

támaszkodik. Az IFOAM és a svájci alapítású Biogazdálkodási Kutató Intézet (FiBL) 

munkájának köszönhetően olyan alapelveket és iránymutatásokat fogalmaztak meg, amely 

lehetővé tette az egyes országok biogazdálkodásának adatainak gyűjtését és 

összehasonlíthatóságát. Az első évkönyv 2000-ben Organic Agriculture Worldwide néven 

jelent meg, míg a legutóbbi forrás a 2018-as The World of Organic Agriculture (2016-os 

adatok). A következő négy elemzési szempont mentén mutattuk be az ágazat fejlődését:  

 a biogazdálkodásba vont területek nagysága (kontinensek, országok) 

 az érintett termelők száma  

 az ágazat jogszabályi keretei, a minősítés/ellenőrzés, címkézés használata 

 a biopiac jellemzői 

Számszerűen összesítve a következő megállapításokat lehet tenni. Az első felmérés idején a 

világ hat kontinensén 10,5 millió hektár volt biogazdálkodásba bevont terület, és 187 ezer 

termelőt tartottak nyilván. A 2018-as évkönyv szerint összesen 57,8 millió hektárt és 2,7 

millió termelőt soroltak az ágazathoz. Ezek alapján több mint másfél évtized alatt az összterület 

nagysága 5,5-szörösére, a gazdálkodói létszám pedig 14-szeresére nőtt.  
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A változások mértéke kontinensenként és országonként rendkívül eltért, viszont erősödő 

tendencia hogy a termelés centruma a fejlődő országokba, különösen Ázsiába és Afrikába 

helyeződött át Európából, Ausztráliából és Észak-Amerikából, a fizetőképes fogyasztói 

keresletet viszont még mindig Európa, USA, Japán, illetve a feltörekvő Kína adja.  

Részletezve az egyes kontinenseken zajlott folyamatokat nagyságrendi sorrendet követve első 

Óceánia (Ausztrália) térsége. Kezdetektől fogva napjainkig a világ bioterületének közel fele 

(2016: 47%, 27,3 millió ha) itt található főleg legelő, rét formájában hasznosítva. A kontinensen 

és a szigetvilágban lezajlott területváltozás mértéke az említett világszinten mérhető átlag 

szerint alakult, viszont Francia Polinézia, és Szamoa a világ tíz legnagyobb biogazdálkodási 

területi aránnyal rendelkező országa közé került.  

Az ágazat bölcsőjének számító Európa kontinensén 3,5 millió hektáron (világon: 33,3%) 130 

ezer termelő gazdálkodott az ezredforduló idején, ami világviszonylatban azt jelentette, hogy 

10 termelőből 7 európai származású volt. Napjainkra a bioterületek nagysága közel 4-

szeresére, a gazdálkodók száma 3-szorosára növekedett (13,5 millió ha, 370 ezer termelő), 

viszont a változások mértéke átlag alattinak tekinthető, és a kontinens elvesztette markáns 

szerepét, 10 termelőből csak 1 európai (világon területe 23%, termelők: 14%).  

Mindezt ellensúlyozza a relatív mutatók alapján számított nemzetközi sorrendekben található 

európai országok száma. 2000-ben a világ tíz legnagyobb bioterülettel rendelkező országa közül 

hat EU tag volt (Ausztria, Németország, Olaszország, Franciaország) ma négy szerepel 

közöttük. A mezőgazdaságilag hasznosított területen belül a biogazdálkodási területek 

arányát kifejező mutatószám szerint 2000-ben csak európai országok szerepeltek a top 

tízben, ma hét ország európai, ugyanakkor kezdetektől fogva Liechtenstein áll a ranglista élén, 

ezáltal a világ top bio országának nevezhető (37,7%). 

Észak-Amerika gazdasági súlya világviszonylatban szintén csökkent földterület vagy 

gazdálkodói létszám alapján, de megőrizte a biopiac kereskedelmi forgalmában betöltött 

domináns szerepét. A kontinens adatait módszertani okok miatt nem lehet összehasonlítani, 

viszont a két felmérés között eltelt idő alatt az USA-ban közel duplájára (2 millió ha), 

Kanadában hétszeresére (1,1 millió ha) növekedett a bevont terület nagysága. Az ezredforduló 

elején az USA a relatív mutató alapján felállított sorrend szerint világ első tíz országa közül a 

3. helyezést érte el, napjainkban a 4.  

2000-ben Dél-Amerika (világ: 5,2%) a világ negyedik pólusnak számított relatíve kevés 

termelővel (5,3%), és néhány biogazdálkodó országgal. Argentínában például állami ösztöntők 

hatására 1992 és 1998 között 70-szeres területnövekedés valósult meg, míg 2010 óta (különösen 

a szigetvilág országaiban (pl. Falkland szigetek) nagymértékű fejlődésnek indult az ágazat, és 

a kontinensre jellemző összterület több mint tízszeresére változott (7,1 millió ha, világ: 12%). 

A növekvő tendencia hátterében az állt, hogy főleg kiemelt bevételi forrás reményében egyre 

több gazdálkodó kezdett el exportra termelni (banán, kávé, kakaó). 

Statisztikailag igazolható, hogy Ázsiában zajlott le a legnagyobb mértékű fejlődés, a kontinens 

az ágazati „boom” centrumává vált. Kezdetekben 44 ezer napjainkban 4,9 millió hektárt 

tartanak nyilván, azaz a két felmérés között 110-szeresére nőtt a bevont területnagyság. 

Sereghajtó országok közé Kína (2,2 millió ha), India (1,49 millió ha) és Törökország (523 ezer 

ha) sorolható. Az ázsiai termelők szám tízezer főről 1,1 millióra növekedett, ennek közel 80%-

a indiai, napjainkra világviszonylatban átvette a vezető szerepet Európától. A relatív mutatókat 

vizsgálva ugyanakkor még nincsen fejlett biokultúrával rendelkező ázsiai ország a 

világranglistán. 
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Afrikában az ezredforduló idején alig volt még néhány, főleg exportorientált biogazdálkodó 

ország (Tunézia, Uganda, Egyiptom). Területi adatai szerint közel 82-szeres növekedés zajlott 

le (2000: 22 ezer ha, 2016: 1,8 millió ha), termelőinek száma ezerszerese lett, és számos 

országban fontos profillá vált az ágazat. 

Gyakorlatilag Ázsia és Afrika országaiban történt a legmarkánsabb változás, napjainkra 10 

biogazdából 8-an ázsiaiak vagy afrikaiak. 

A legújabb évkönyv szerint a világ bioterületének több mint kétharmadát rét/legelőként 

hasznosítják, tehát állattartás, takarmány előállítás zajlik rajta, és az évenkénti növekedés is 

ebben a művelési ágban jellemző. Körülbelül 18% a szántóföldi növénytermesztés aránya, ide 

tartoztak a gabonafélék (búza, kukorica, rizs), olajos növények, száraz hüvelyek, textilipari 

növények, és zöldtakarmányok. Az ültetvények részesedése 9% volt, ide tartozó növények 

(kávé, olajbogyó, kakaóbab, trópusi gyümölcsösök, szőlő, diófélék). 

Az ágazat jogszabályi keretének, a biotermékek minősítésének változása komplex folyamat, 

ahol vannak ugyan világszinten megfogalmazott egységes irányelvek, de az egyes országok 

gyakorlata rendkívül heterogén. A biogazdálkodás történetében az 1980-as évektől kezdve a 

termelők és fogyasztók világszerte fokozódó igényüket fejezték ki a kormányok felé 

jogszabályalkotásra, és az USA, Ausztria, Ausztrália, Argentína, az elsők között lépett fel 

rendeleti vagy törvényi szabályozással. A gazdálkodás elterjedését és megerősödését ugyanis 

nagyban elősegítheti, ha egy országban adottak és kiszámíthatóak a törvényi feltételek. 

Összegzés helyett néhány fontosabb információt célszerű itt is megismételni. Világszinten a 

legszigorúbb követelményrendszert először az Európai Gazdasági Közösség állította fel az 

1991-ben elfogadott organikus gazdálkodásról szóló 2092/91/EGK rendelettel. Később ez 

szolgált mintául számos ország jogalkotási folyamatában.  

Nemzetközi szervezeteknek (IFOAM, FAO) kiemelt szerepe volt a termelés, feldolgozás, 

értékesítés, címkézés terén az egységes alapelvek, iránymutatások és nemzetközi 

standardok kialakításában, amelyek beépülhettek az egyes országok jogrendjébe, illetve 

kiindulási alapot nyújthattak. FAO és WHO által felállított Codex Alimentarius Bizottság 

(CAC) az organikus gazdálkodás meghatározásán túl, növényi és állati termékekre vonatkozó 

irányelveket (1999, 2001) fogadott el. A CAC dokumentumok nem kötelező érvényűek, de 

referenciaként szolgálhatnak az élelmiszer-higiéniai és -biztonsági kérdésekben, vagy a 

nemzeti szabványok kialakításánál. Döntő szerepet játszanak a fogyasztók egészségének 

védelmében, elősegítik a tisztességes kereskedelem megvalósítását.  

A 2018-as kiadvány eltérő logika mentén ismertette ezt a területét. A FiBL kutatásban szereplő 

178 ország közül 87 esetben kiépült a jogszabályi keretrendszer, ide tartozik Európa és 

Észak-Amerika valamennyi országa, számos ázsiai, dél-amerikai ország, Ausztrália, Új-Zéland, 

Afrika esetén viszont csak Tunézia és Marokkó. Meg kell említeni viszont, hogy egy 

törvény/rendelet létezése még nem jelent feltétlen garanciát annak megvalósulását illetően. 18 

országban a jogszabályok kidolgozása folyamatban van, ide tartozik például Oroszország, 

Bosznia-Hercegovina, Egyiptom, Nepál, Jamaica, Pakisztán. 33 országban (Ázsia, Óceánia, 

Afrika) az ökogazdálkodásra vonatkozó nemzeti standardok ugyan léteznek, de jogi 

szabályozás nincsen. Ide tartozik több nagy exportáló ország is, például a világ harmadik 

legnagyobb bevont területi részaránnyal rendelkező Szamoa is. 

Az ágazat növekedésével párhuzamosan egyre komplexebb feldogozott élelmiszerek jelentek 

meg az ökopiacokon. Mivel ezen termékek fogyasztói különösen magas minőségi elvárásokat 

támasztanak, a standardoknak is szigorú követelményeket kell tartalmazniuk. A világ bio 
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élelmiszerpiacának közel 90 százalékát a 8 standard (IFOAM, EU, USA, Japán, Kína, Demeter 

Bio Suisse, Soil Association) valamelyike szerint minősítik biotermékké. A kiadvány egyik 

tanulmánya ezek összehasonlításáról szólt, eszerint mind a 8 standard tiltja a GMO 

technológiával előállított alapanyagok, segédanyagok, mesterséges íz- vagy színagyagok, vagy 

bizonyos növényvédőszerek, növényi hormonok, műtrágyák, hozamfokozók használatát is. 

Külön ismertettünk egy alulról jövő kezdeményezést, a részvételi garancia rendszert (PGS), 

amely főleg fejlődő országokban jelent meg az ágazatot érintő állami szabályozás híján. Egy 

alacsony költségű, alternatív, tanúsítási formát biztosít, és a helyi piacok működését segíti elő. 

A fókusz tehát főleg belkereskedelemre irányul, és nagy előnye, hogy szélesebb körű 

hozzáférést biztosít a helyi ökológiai termékekhez, összekapcsolja a fogyasztókat és 

termelőket, akik a biotermékkel járó ártöbbletet közvetlenül megkapják. Eddig 66 országban 

több mint 311 ezer gazdálkodót érint, és évről évre egyre többen csatlakoznak hozzá. 

A biopiacról szóló 3.3 fejezet főbb megállapításai közül az első, hogy kezdetek óta a világ 

biopiacának kínálati és keresleti helye földrajzilag élesen elkülönült egymástól. A más 

klimatikus adottságokkal rendelkező fejlődő országok (Afrika, Dél-Amerika) biogazdálkodói 

szinte csak exportra termeltek (pl. kakaó, kávé). A teljes keresleti piacot szinte lefedte USA, 

Európa és Japán (1999: 11 milliárd USA dollár). Európa 12 meghatározó országának együttes 

kiskereskedelmi forgalma elérte ennek az 55%-át, legnagyobb fogyasztói piaca 

Németországnak és Franciaországnak volt.  

A Ecovia Intelligence becslése szerint a biopiac forgalma 2016-ban meghaladta 89,7 mrd USA 

dollárt, tehát kilencszeresére nőtt. Akárcsak az ezredforduló elején, a 3 fő fogyasztói piacot még 

mindig az USA, Európa és Ázsia jelenti, de utóbbi esetben Kína keresletnövekedése 

exponenciális mértéket öltött. 1 főre eső fogyasztás rangsorában kezdetek óta európai országok 

szerepelnek. A top tízes listában kivétel nélkül európai, vagy észak-amerikai országok 

szerepeltek, Svájcot (274 euró/fő), Dánia követte (227 euró).  

A felmérés szerint világszinten a termelés nem növekszik olyan gyors ütemben, mint a piaci 

kereslet, ezáltal a fejlődő országok különösen exportcentrikusak lettek. 

A 4. fejezet az Európai Unió ágazatot érintő főbb rendeletei mentén mutatta a vizsgált 

időszakot. Az első 2092/91/EGK rendelet úttörőnek számított nemzetközi szinten is, és a 

mezőgazdasági termékpiac új szegmensének közösségi szintű szabályozási alapjait fogalmazta 

meg. A jogszabály minden gazdasági szereplőre kiterjedt, aki ökológiai termelésre utaló 

jelöléssel, címkével ellátott termékek előállításával, feldolgozásával, importálásával, illetve 

forgalmazásával foglalkozott. Első körben csak növénytermesztési, majd 2000-től állati eredetű 

termékekre is vonatkozott. Meghatározta az ellenőrzési rendszerek kialakításának feltételeit, és 

az ökotermékek jelölésének szabályait. 2000-től bevezették az első önkéntes használaton 

alapuló közösségi bio/öko logó mintát. A nemzetközi kereskedelemben a harmadik országból 

származó import termékekre vonatkozó előírásokat fogalmazott meg, és nagy presztízst 

jelentett egy adott országnak az egyenértékű termékeket előállító országok listájára felkerülni 

(Argentína, Ausztrália, Izrael, Japán, Tunézia, Svájc stb.).  

Az EU második ökorendelete, – 834/2007/EK rendelet –, 2009. január 1-jétől hatályos. Új 

szemléletének hátterében a Közös Agrárpolitikában megjelent környezetvédelmi, állatjólléti 

előírások, a fenntartható gazdálkodás ösztönözése, vagy a biodiverzitás növelése állt. A 

mezőgazdasági termékek körét szélesítette a vegetatív szaporítóanyagokkal és a vetőmaggal. 

A 271/2010/EU rendelet új uniós címkézési szabályt vezetett be 2010 július 1-jétől, ezentúl az 

új „eurolevélnek” is nevezett logó használata kötelező. A biogazdálkodás során egy adott 
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gazdasági egység termelése során előállított termékek akkor tekinthetők „öko”, bio terméknek 

és kapják meg a tanúsító címkét, ha a rendeletben megállapított szabályokkal összhangban 

készültek el. Bővült a harmadik országok listája is például az USA-val.  

Napjainkban szükségessé vált a szabályozás újragondolása, és egy három évig zajló intenzív 

jogalkotási fázist követően a tagállamok képviselői elfogadták az ökológiai gazdálkodásra 

vonatkozó új szabályokról szóló megállapodást. 2018. május 30-án megjelent az Európai 

Parlament és a Tanács 2018/848 számú rendelete, amely 2021-től lép életbe. Kibővíti az 

általános célok körét, hangsúlyosabbá válik a talaj (a talajhoz való kapcsolódás alapelve) és 

faj/fajtavédelem, a rövid értékesítési láncok és a helyi termelés ösztönzése. Számos változása 

közül kiemelnénk azt, hogy az eddigi hatvannál is több különböző egyenértékűnek tekintett 

szabvány helyett egységes szabályrendszer vezet be a harmadik országokból származó 

termékek elismerésére. Bővíti a hatálya alá tartozó termékkört is, az akvakultúra termékein 

túl só, parafa, illóolaj, természetes mézgák és gyanták is lehetnek bio származásúak.  

A biogazdálkodás hazai történetét az 1983-ban megalapított Biokultúra Klubbal célszerű 

elkezdeni, amikor ez a fajta alternatív irányzat a környezetkímélő élelmiszer-előállítás, a 

szakismertek népszerűsítését vállalt fel. Ebből aztán 1987-ben létrejött Biokultúra Egyesület, 

aminek jogutódja a napjainkban működő Magyar Biokultúra Szövetség. A szervezet hazai és 

nemzetközi szinten képviseli az ökológiai gazdálkodók érdekeit mind a jogszabályalkotásban 

és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési döntéshozatalokban, tagja az IFOAM-Organics 

International-nek. A hazai intézményrendszer kialakulásában fontos állomás volt az egyesület 

által alapított ellenőrző-tanúsító szervezet a Biokontrol Hungária Nonprofit Kht.-t. A 

minősítési feltételrendszere egyenértékű volt a közösségi rendelet előírásaival, így hazánk 

Közép-Európából elsőként vált elismert exportőrré. Az első hazai jogszabály az EGK 

rendelettel összhangban lévő 140/1999 kormányrendelet volt. 1999-ben a kezdeti néhány ezer 

hektárról már 35 ezer hektárra nőtt a biogazdálkodásba bevont területnagyság, és legfontosabb 

ökotermékeink (gabonafélék, olajtök, gyümölcsök, húsmarha stb.) közel 95%-ban exportként 

hagyták el az országot a belföldi fizetőképes kereslet híján. 2000-ben megalakult a másik hazai 

ellenőrző-tanúsító szervezet a Hungária Öko Garancia Kft. 

A Kormány az ágazat támogatását Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (2000-

2006) keretében kívánta végrehajtani, mintegy 300 000 hektáros célértéket kitűzve. Az 

ágazatot számos külső és belső változás érte az uniós csatlakozás közeledtével, majd azon túl 

is tartós válságba került és a környező országok közül egyedüliként csökkeni kezdett a 

gazdaságok száma és a hazai területnagyság is. 2004-től nem támogatta a kormány, de hiányzott 

az ágazat komplex jövőbeli koncepciója, a szakmabeliek összefogása, a kutatás-fejlesztési 

támogatások, vagy a helyi és regionális ökoélelmiszerek iránti fogyasztói kereslet is.  

A 2007-2013-as időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjában (UMVP) 

ismét előkerült a 300 ezer hektáros célérték, és folytatódott az agrár-környezetgazdálkodási 

támogatások (AKG) kifizetése, amely a gazdálkodóknak fontos forrást jelentett. A 2010-es 

kormányváltással ismét preferált lett az ágazat és a Nemzeti Vidékstratégiában (2012-2020) 

is szerepelt Ökológiai gazdálkodási program keretében. A jelenlegi uniós költségvetési 

ciklusban a VM által jegyzett Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért 

(2014-2020) megvalósítása zajlik különböző cselekvési programok mentén, ezen kívül a 

Vidékfejlesztési Programokban és a Széchenyi 2020-ban is külön pályázati konstrukciók állnak 

rendelkezésre.  

A hazai biogazdálkodásról szóló statisztikai adatgyűjtés kezdetektől fogva létezik, 2005 óta 

pedig a KSH is nyilvánosan elérhető, részletes adatsorokat publikál. Az ökogazdálkodásba 
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bevont területek nagyságának növekedése szinte töretlen volt 1988-tól 2004-ig, amikoris a 

130 ezer hektárt is meghaladta. 1998 és 2001 között több mint 3,5-szeresére nőtt a bevont terület 

nagysága. 2004-2009 közötti stagnáló időszaknak számos külső és belső oka volt, például a 

NAKP program sikertelensége, a kormányzati támogatás hiánya, szakmai szervezetek közötti 

ellentétek. A bevont területek nagysága a 120 ezer hektár körüli „lélektani” határ körül mozgott. 

A 2007-2013-as időszakra vonatkozó UMVP forrásaihoz kötődően várt „bio boom” elmaradt. 

2014-től megnövelt forráskeret áll rendelkezésre a meglévő, vagy átálló gazdaságok 

támogatására. 2015 és 2016 között kiugró (44%-os) területnövekedés történt, és 2017-ben már 

közel 200 ezer hektárt és 3642 biogazdálkodót tartottak nyilván.  

A 2016. évi gazdaságszerkezeti összeírás szerint közel félmillió agrár vállalkozás folytatott 

mezőgazdasági tevékenységet, ehhez képest a biogazdák aránya 1 %-ot sem érte el. A 

nemzetközi összehasonlításokhoz használható másik relatív mutatószám a mezőgazdaságilag 

hasznosított területen belül a biogazdálkodási területek arányát fejezi ki, ez 2017-ben majdnem 

elérte a 4%-ot. Ezzel az értékkel az EU tagországok között az alsó kategóriába tartoztunk, 

ugyanakkor az elsők közé tartoztunk az éves változások sorrendjében. 

A termelés szerkezetét illetően növénytermesztésben bevont területek művelési ág szerinti 

csoportosításában meghatározó a rét, legelő meghatározó (50% feletti), amit szántóföldi 

növénytermesztés aránya követ kezdetek óta (40%). A magas élőmunka-igényű növényi 

kultúrák mindig is néhány százalékot képviseltek. A 2015 utáni nagymértékű területváltozás 

ugyancsak a rét, legelő kategóriát érintette, de arányaiba az ültetvények területe is nőtt.  

Az állatlétszámról meg lehet állapítani, hogy 2008-2017 között közel 40 %-kal nőtt a teljes 

létszámuk, de szerkezetét illetően negatív tendencia kezdődött el. A kecske esetén például 

negyedére csökkent az állomány, míg a baromfi létszám 80 százalékkal növekedett.  

A növénytermesztést és állattartást egybevéve nem tekinthető arányosnak a termelési 

szerkezet változása. A 2015-ös bio boom során nem a munkarőigény, ezáltal foglalkoztatás 

vagy vidék eltartóképességének növelése irányába mozdult el az ágazat, hiszen a rét, 

legelőterület exponenciális nőtt, de ezzel együtt a legeltetett állatfajok létszáma visszaesett. 

 


