TIZEDIK KÖRLEVÉL 2002. NOVEMBER
a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
KEDVES BARÁTAIM!
A társadalmi együttélésben a “mérleg nyelve”, a kiegyenlítô rendszer a jog világa. Egyrészt az
lenne a feladata, hogy biztosítsa a szellemi élet szabadságát, másrészt hogy a gazdasági élet kereteit rendezze, a lehetô legtöbb ember-testvér számára a megélhetés biztonságát nyújtva. Mivel ez ma általában
nem így történik, sokfelé küzdenek civil társaságok a fennálló jogrend megújításáért. Nem mindegy,
hogy a megújulás miben fog állni. A réges-régi jogrend nem felel korunk kérdéseire: a “biztonság”
érdekében szellemi teljesítmények (feltalálók, új iskolatípusok stb.) útjába akadályokat gördít; a vadonatúj, nemzetközinek tervezett gazdasági rend viszont kirekeszti a gazdálkodás eredményébôl az emberiség
nagyobb részét.
A mi biodinamikus munkánkban is vannak a jogrendszerrel kapcsolatos problémák. A biodinamikus gazdálkodási elv szellemi, eszmei alapokon nyugszik, ezért szabad használatára van igényünk.
Tudjuk, hogy az eljárást Rudolf Steiner nem szabadalmaztatta, átadta az emberiségnek szabad
ajándékként. Másrészt termékeink beleáradnak a gazdasági életbe, a kereskedelem útjain jutnak a
fogyasztókhoz, akiket a jogrend kell megvédjen a csalóktól, hamisítóktól. Mindez azért vált aktuálissá
körlevelünkben, mert a Demeter védjegy kérdéseirôl is szó volt a Mezôgazdaság képviselô köre novemberi összejövetelén, Dornachban.
A Demeter márka TULAJDONOSA ez idáig egy magán intézmény, 1956 óta a Forschungsring für
Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise nevû kutatókör. Néhány ország is megszerezte már magának a
tulajdonjogot. A márka, magyarul: védjegy teljesen független tulajdonosa most egy november 2-án alapított egyesület lesz (Internationale Verein für biologische-dynamische Landwirtschaft) mely a
Goetheanummal kapcsolódik, és a képviselôkör, mint nyilvánosság elôtt alakult meg. A márka
HASZNÁLÓJA már több éve egy nemzetközi intézmény, a Demeter International, s annak nagy tagdíjat
fizetô tagjai. A márka jogos használatát a biodinamikus gazdaságokat ellenôrzô országos kontrollszervezetek biztosítják.

A mi egyesületünkben ezekkel a témákkal idén kezdtünk foglalkozni: egyrészt az osztrák
Demeter szövetséggel folynak tárgyalások a védjegy használatáról, másrészt néhány tagunk dolgozik a preparátum-készítés ISO minôségbiztosítás megformálásán. A jogi megoldást megtalálni
mindkét esetben igen nehéz, éppen a jogrend fent jelzett problémái miatt. Mégis: van már olyan
termelônk, akinek export áruját jó lenne Demeter védjeggyel is ellátni a biokultúra védjegy mellett, – a preparátum készítéshez szükséges anyagok beszerzése pedig állategészségügyi okok miatt
egyre nehezebb.
IDÔPONTOK:
Téli intenzív tanfolyamot tartunk 2003. január 10. 10 órától – január 14. 12 óráig (péntektôl keddig), témánk lesz többek között a kémiai elemek szerepe a természetben Rudolf Steiner
elôadása alapján. (Mg. Kurzus, 1924.)
A tanfolyam, az elôzô évekhez hasonlóan, ingyenes.
Tanfolyamot hirdetünk a biodinamikus gazdálkodási mód oktatási módszertanáról
mezôgazdasági szaktanároknak.
A tanfolyamot négy napra tervezzük, januárban, a jelentkezôkkel megbeszélendô dátum szerint. Ez
a tanfolyam is ingyenes, az utazás és a szállás költségeire a jelentkezôk támogatást kaphatnak a
Leonardo program révén.
A tanfolyamok és a közgyûlés helye: Gödöllô, Szent István Egyetem, Gépészkar,
valószínûleg a 201. szemináriumi helységben. Mindkét tanfolyamra elôzetes jelentkezés dr. Mezei
Ottónénál, telefon: 1-200-7867.
Az egyesület KÖZGYÛLÉSÉRE ez a körlevél egyben a MEGHÍVÓ is.
A közgyûlés ideje: 2003. január 14. 14 órakor. Minden tagunkat nagy szeretettel várjuk!
Kívánunk mindnyájatoknak reményeket ébresztô, szabad szellemi munkára késztetô, bölcs
törvényeket inspiráló, minden ember testvériségét hirdetô szép karácsonyi ünnepeket!
Budapest, 2002. november 25.
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tiszteletbeli elnök

