Három évtized a biogazdálkodás
szolgálatában

Czeller Gábor
elnök
Magyar Biokultúra Szövetség

 Országos Biokultúra Klub megalakul Budapesten.
 Belső havi tájékoztató a tagoknak. Tanulmányutak
Ausztriába, Svájcba.
 Kiadták a Biofüzet sorozatot, mely 30 különböző témájú
számozott és két számozatlan füzetből állt.
 Megjelenik magyar nyelven a Vetési naptár.
 Bio-mintakert felavatása a Budapesti Nemzetközi Vásár
területén (10 év alatt 1,5 millió ember látogatta).
 Biokultúra Napok elindítása.
 A Klub országos egyesületté alakul.
 A Biokultúra Egyesület felvételt nyert az IFOAM-ban.
 Különálló füzetben jelenik meg a Vetési naptár.

 Az Ellenőrző Csoport tagjait a holland SEC tanítja
be, közösen végzik a munkát, később már egyedül.
 „Zöld” Biokultúra újság elindítása (kéthavi).
 IFOAM 8. világtalálkozó rendezése Budapesten.
 Helyi csoportok alakulnak országszerte.
 Az első Biopiac Budán a Török utcában, ORFI
mellett.
 IFOAM kelet-közép-európai csoport alakul
Prágában, melynek a Biokultúra tagja lett.
 Az ellenőrzést-minősítést az Egyesület önállóan
végzi. Elkészül a „Biotermékek termesztési és
minősítési feltételei” kiadvány.

 Újabb Biokultúra újság (havi) – minden tag megkapja.
 Biokultúra Találkozó elindítása.

 Szaktanácsadói csoport szervezése.
 Már 18 helyi csoport működik. Szakosztályok
alakulnak: Biodinamikus, Kutatási stb.
 Kétoldali elismerések Naturkos Verband, KRAV,
ERNTE, Agöl, SKAL, VSBLO.
 Megjelenik a Biogazda könyvsorozat (1, 2, 3) a német
Leben und Umwelt Alapítvány segítségével.

 Az IFOAM akkreditálja az Egyesületet.

 Magyarország és a Biokultúra Egyesület a harmadik
országok listájára kerül.
 Magyar megjelenés a BioFach világkiállításon.
 Az EU-Bizottság a Biokultúra Egyesületet ellenőrző és
tanúsító szervezetként 1998 júliusáig ismeri el.
 Létrejön a Biokontroll Hungária Kht.
 Az Egyesület létrehozza a Bio-Szaktanácsadó Bt.-t
(eredeti nevén: Bioszaktanácsadó Kkt.) elsősorban abból
a célból, hogy segítse a gazdákat az átállási támogatások
igénybevételében.
 Pro Biokultúra díj megalapítása.

 Önállóan, havonta jelenik meg a Biokultúra Hírlevél.
 Megjelennek a hazai bio-jogszabályok.
 Átköltözik az ökopiac a II. kerületi Marczibányi térre.

 Elindul az Év Biogazdasága díj évenkénti odaítélése.
 A Biokultúra újság országos terjesztésbe kerül.

 Elindul az Egyesület hivatalos honlapja állami
támogatásból.
 A Biokultúra Egyesület átalakul Biokultúra
Egyesületek Szövetségévé, majd nevet változtatva
lesz: Magyar Biokultúra Szövetség.

 Első alkalommal kerül megrendezésre az Országos
Bionap az ország 7 helyszínén egy napon, valamint
ősszel az ország fővárosában a Biobúcsú.
 A Szövetség havi Hírlevele mellé elindul negyedévente a
kiskertes és életmód melléklet, a Biokultúra Évszakok.
 Ebben az évben veszi át a Biokultúra újság kiadását a
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
 A Szövetség EU konform Területi Szaktanácsadói
Központként került nyilvántartásba.
 Megjelenik a Biocsemegeszőlő a házikertben c.
kiadvány – Biokultúra kiskönyvek sorozatban.
 A Szövetség irodája elköltözik az Anker közbe.
 Budapest II. kerületében újabb Ökopiac szervezése.
 Kiadásra kerül a Biokert a ház körül c. kiadvány.

 Média a Biokultúráért díj megalapítása.
 A Szövetség létrehozza a Biokultúra Kft.-t.
 A magyar uniós elnökség ideje alatt Gödöllőn kerül
megrendezésre az IFOAM világkonferencia többek
közt a Szövetség szervezésében.
 Ökopiacunk visszaköltözik a felújított MOM
Kulturális Központba.
 Az Ökopiacon először tartottunk ingyenes
Gyereknapot programokkal.
 A Biokultúra Hírlevél és a honlap megújulásának
előkészítése.

 Nemzetközi együttműködéssel közösségi kertek
népszerűsítése a nemzetközi HORTIS projekt
keretein belül.
 I. Budapesti Közösségi Kertek Napja.
 Megjelent népszerű, ingyenes kiadványunk, az
Ökoporták kialakítása.
 NAK együttműködés.
 Ökológiai Akcióterv véleményezése és aktív részvétel
annak kidolgozásában.
 Kiskertes ellenőrzés.
 Biokultúra Hírlevél megújulva, online jelenik meg.
 Átalakul, modernizálódik a Szövetség holnapja.
 A Szövetség lobbitevékenységének eredményeként az
új földtörvénybe bekerült, hogy az ökogazdálkodók
azonos feltételek esetén előnyt élvezzenek termőföld
vásárlás esetén.

 A Szövetség irodája elköltözik a Visegrádi utcába.
 Folyamatos növényvédőszer maradvány vizsgálat indítása
az Ökopiacunkon.
 Biokerti kalendárium c. kiadvány elkészítése
 Öko módszerek ismertetése és elterjesztése a városi
kertekben – előadássorozat a HORTIS keretein belül:
o Közösségi kertek bio módra – gyakran ismételt kérdések
c. kiadvány
o Közösségi kertek bio módra – segédlet a városi
kertészkedéshez c. kiadvány
 Együttműködés kezdete az Iskolakertekért Alapítvánnyal.
 Részvétel az IFOAM Gazdacsoport (FG) külföldi
tanácskozásán.
 Részvétel és előadás tartása az Országgyűlés Fenntartható
Bizottságának ülésén a Parlamentben.
 Az EU Bio rendelet megalkotásánál munkabizottsági
tagsági részvétel.

 Részvétel az Öko munkabizottság munkájában: az
ökogazdaságban felhasználható szerek egységes listába
foglalása.
 Felkérés a Vidékfejlesztési Program Monitoring
Bizottságban való munkára 2015-2020 között.
 Növényi eredetű öntöző és permetező levek, valamint a
Gyakran ismételt kérdések az ökológiai gazdálkodással
kapcsolatban c. e-book összeállítása és kiadása online
letölthető formátumba.
 Biokultúra Hírlevél formai és technikai megújítása.
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Havonta megjelenő Hírlevél
Negyedévente megjelenő Évszakok
Biokultúra Tudományos Nap (27. alkalommal)
Országos Bionap (8. alkalommal)
Vetési naptár terjesztése
Pro Biokultúra díjak átadása
Év Bioterméke díjak átadása
Év Biogazdája, Év Biogazdasága megválasztása
Ökopiac szervezése, ökopiaci árak gyűjtése, ökopiaci létszámfelmérés
egy évben kétszer
Szoros együttműködés a Rák Ellen az Emberért, a Holnapért
Társadalmi Alapítvánnyal
Központi Klub szervezése
Könyvtár működtetése
Webshopunkon keresztül elérhető szakkönyvek
Részvétel a Biofach és az OMÉK kiállításokon

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Reméljük, hogy a következő 30 év is
ilyen eseményekkel és szép emlékekkel
teli lesz!

