
A hagyományok jöv ıjeA hagyományok jöv ıje ––
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tájgazdálkodásból megélni?tájgazdálkodásból megélni?
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IPCC, 2007IPCC, 2007

•• „„AAzz éégghhaajjllaattii rreennddsszzeerr mmeelleeggeeddééssee vviittáánn
felül áll,felül áll,

•• mmiivveell eezz mmaa mmáárr nnyyiillvváánnvvaallóó aa
globálisan átlagolt levegıglobálisan átlagolt levegı-- és óceánés óceán--
hımérséklet emelkedésébıl,hımérséklet emelkedésébıl,

•• aa hhóó-- ééss jjééggttaakkaarróó kkiitteerrjjeeddtt oollvvaaddáássáábbóóll
ésés

•• aa gglloobbáálliiss ááttllaaggooss tteennggeerrsszziinntteemmeellkkeeddééss
megfigyeléseibıl.”megfigyeléseibıl.”



Bolívia,Bolívia, ChacaltayaChacaltaya gleccsergleccser



Kevesebb csapadKevesebb csapadéék, az isk, az is 
rosszkorrosszkor……

•• AAzz eelmlmúúltlt 2255 éévbvbeenn hhaazzáánnkrkraa éévevess ááttlaglagbbanan eeggyyrree
kevesebb csapadkevesebb csapadéékk hullott, mhullott, méégis, az egygis, az egy--egy naponegy napon
lehullott csapadlehullott csapadéék mennyisk mennyiséége egyre gyakrabban voltge egyre gyakrabban volt
szszéélslsıısséégesen nagy.gesen nagy.

•• AA nnyyaarraakk mmeeleleggeebbbbeekk ééss sszzáárrazazababbbak,ak, aa tteelleekk
enyhenyhéébbekbbek éés csapads csapadéékosabbak lesznekkosabbak lesznek

•• ÉÉgghhajajlalattuunnkk kbkb.. aa mmaiai BBuullggáárriiááééhhoozz ffoogg hhasasoonnllííttanani.i.
•• AAzz eellıırreejjeelzlzéésseekk sszzeerrinintt ggyakoyakorribibbbakak lelehheettnneekk azazookk aa 

jelensjelenséégek, amikorgek, amikor akakáár egy egr egy egéészsz éévi csapadvi csapadéékkáátt
kapja meg egy telepkapja meg egy telepüülléés ns nééhháányny óóra alattra alatt..



„„MagyarorszMagyarorszáág gabonatermelg gabonatermelıı orszorszáág voltg volt
éés az is marads az is marad”” avagyavagy

„„MeglepetMeglepetééseksek…”…”

•• 2005/20062005/2006--ban azban az öösszes, EUsszes, EU--banban
intervenciintervencióóra felajra felajáánlott kukorica 40%nlott kukorica 40%--aa
MagyarorszMagyarorszáágongon voltvolt

•• „„MiattunkMiattunk”” szszüünteti megnteti meg 20092009--ig az EU azig az EU az
intervenciintervencióós felvs felváássáárlrláástst

•• 2006/2007 rekord asz2006/2007 rekord aszáály + biomasszaly + biomassza
üüzletzletáág kereslete + spekulg kereslete + spekuláácicióó + K+ Kíína, Indiana, India
emelkeldemelkeldıı hhúúsfogyasztsfogyasztáásasa →→ éélelmiszerlelmiszer--
áárrobbanrrobbanáás, ks, kéészletek eltszletek eltőőnnek,nnek,
takarmtakarmáányhinyhiáányny

•• MagyarorszMagyarorszáág nem nyg nem nyúúlhat a terlhat a terüületletéénn
raktraktáározott intervencirozott intervencióós kukorics kukoricááhozhoz



„„MagyarorszMagyarorszáág gabonatermelg gabonatermelıı orszorszáág voltg volt
éés az is marads az is marad”” avagyavagy

„„MeglepetMeglepetééseksek…”…”

•• RekordtermRekordterméés uts utáán rekordhin rekordhiáányny 20072007--ben,ben,
csillagcsillagáászati takarmszati takarmáánynyáárakrak

•• MajdMajd 20082008--banban öönknkööltsltséég alattig alatti
takarmtakarmáánynyáárakrak

•• 20092009--benben a gyenge terma gyenge terméés ellens ellenéére sincsre sincs áárara
a gabonánaka gabonának

•• A gyA gyüümmöölcspiac monopolizlcspiac monopolizááltlt –– nincsnincs
mozgástere a termelıknek (alma: 9,mozgástere a termelıknek (alma: 9,-- Ft/kg)Ft/kg)

•• Az élelmiszerAz élelmiszer--kiskereskedelemkiskereskedelem 90%90%--áát 8t 8
kereskedelmi lkereskedelmi láánc uraljanc uralja



A kiA kiúút: tt: tööbbfunkcibbfunkcióóss 
mezmezııgazdasgazdasáágg



TöbbfunkciósTöbbfunkciós 
mezıgazdaságmezıgazdaság

•• tteerrmmeellééssii ffuunnkkcciióókk ((éélleellmmiisszzeerr,, eeggyyéébb nnyyeerrssaannyyaaggookk,,
energia)energia) -- GAZDASÁGIGAZDASÁGI

•• kköörrzzeettii vvaaggyy ttáájjffuunnkkcciióókk ((aa bbeennééppeessíítteettttsséégg bbiizzttoossííttáássaa,,
népességmegtartás, a munkaerıpiac kiegyenlítése, aznépességmegtartás, a munkaerıpiac kiegyenlítése, az
ökológiai és mőszaki infrastruktúra fenntartása, aökológiai és mőszaki infrastruktúra fenntartása, a
turizmus alapjának biztosítása, paraszti kultúra,turizmus alapjának biztosítása, paraszti kultúra,
értékek ápolása)értékek ápolása) -- TÁRSADALMITÁRSADALMI

•• aa ffööllddddeell kkaappccssoollaattooss kkuullttúúrrffuunnkkcciióókk ((ttáájjffeennnnttaarrttááss,, aa
kultúrtájkultúrtáj ápolása, földvédelem, vízvédelem, ökológiaiápolása, földvédelem, vízvédelem, ökológiai
feladatok, levegıtisztítási feladatok)feladatok, levegıtisztítási feladatok) -- KÖRNYEZETIKÖRNYEZETI





Induljunk el gyalogInduljunk el gyalog……



A helyi önellátásra törekvıA helyi önellátásra törekvı
rendszer fıbb jellemzıirendszer fıbb jellemzıi

•• AA kköörrnnyyeezzeett-- ééss
tájgazdálkodástájgazdálkodás elvei alapjánelvei alapján
termel, így kevesebb kárt tesztermel, így kevesebb kárt tesz
saját er forrásaiban (talaj, táj,saját er forrásaiban (talaj, táj,
vizek, él környezet), javítjavizek, él környezet), javítja
környezete állapotátkörnyezete állapotát

•• KKeevveesseebbbb iippaarrii eerreeddeett
alapanyagotalapanyagot használ (pl.használ (pl.
m trágya, vegyszerek stb.)m trágya, vegyszerek stb.)

•• OOllaajjjjaall,, áárraammmmaall mm kköödd
őő

ıı
ıııı őő őőıı

gépek sora helyett inkábbgépek sora helyett inkább
olyan megoldásokat keres,olyan megoldásokat keres,
melyek amelyek a természet energiáittermészet energiáit
hasznosítjahasznosítja , illetve a helyben, illetve a helyben
elérhet megújuló energiákatelérhet megújuló energiákat
fenntartható módonfenntartható módon
hasznosítjahasznosítja

ha holnap is szeretnénk ott élniha holnap is szeretnénk ott élni�� ııés gazdálkodni, ahol ma, élés gazdálkodni, ahol ma, él
környezetünket, a talajt aminkörnyezetünket, a talajt amin
állunk,állunk, óvnunk kellóvnunk kell ..�� kevésbé érinti ezekkevésbé érinti ezek áránakárának
emelkedéseemelkedése , nincs annyira, nincs annyira
rászorulva hitelekre vagyrászorulva hitelekre vagy
bonyolult adminisztrációvalbonyolult adminisztrációval
járó támogatásokra.járó támogatásokra.�� kevésbé érinti az eszközök,kevésbé érinti az eszközök,
áram, az olaj és a gázáram, az olaj és a gáz
áremelkedéseáremelkedése vagy az ellátásvagy az ellátás
zavarai (pl. gázellátászavarai (pl. gázellátás
kimaradása).kimaradása).



A helyi önellátásra törekvıA helyi önellátásra törekvı
rendszer néhány jellemzıjerendszer néhány jellemzıje

•• EEggyyeeddii tteerrmméékkeekkeett iiss �� aa kküüllöönnlleeggeess tteerrmméékkeekk
elıállít, pl. régi, tájakraelıállít, pl. régi, tájakra piacapiaca új lehetıségeketúj lehetıségeket
jellemzı alapanyagokbóljellemzı alapanyagokból nyit meg a kisebb elıállítónyit meg a kisebb elıállító
készült élelmiszereket,készült élelmiszereket, üzemeknek is, míg aüzemeknek is, míg a
kézi munkával gyártottkézi munkával gyártott tömegtermékek piacán atömegtermékek piacán a
különleges használatikülönleges használati nagykereskedı diktál.nagykereskedı diktál.
tárgyakattárgyakat �� csökken a szállításicsökken a szállítási

•• TTöörreekszksziikk aarrrraa,, hhooggyy aazz kkööll ttsséégg ,, áállllaannddóó,, bbiizzttooss 
elıállított termékek minélelıállított termékek minél vevıkör alakulhat ki.vevıkör alakulhat ki.
nagyobb részétnagyobb részét helybenhelyben
fogyasszákfogyasszák , használják, használják



A kiút felé: közösség általA kiút felé: közösség által
támogatott mezıgazdaság éstámogatott mezıgazdaság és

közvetlen kereskedelemközvetlen kereskedelem
•• LLéénnyyeeggee aa tteerrmmeellıı ééss aa ffooggyyaasszzttóó

közvetlen kapcsolata, a bizalom.közvetlen kapcsolata, a bizalom.

•• JJóó mmiinnııssééggőő,, eeggéésszzssééggeess,,
környezetkímélı módon elıállított áru éskörnyezetkímélı módon elıállított áru és
tisztességes jövedelem a gazda számára.tisztességes jövedelem a gazda számára.

•• AA tteerrmmeellıı ééss ffooggyyaasszzttóó kköözzöötttt kköözzvveettlleenn
kapcsolat létezik, ideális esetben akapcsolat létezik, ideális esetben a
kockázatot is megosztják.kockázatot is megosztják.



Az elkötelezettség mértéke a KÁTMAz elkötelezettség mértéke a KÁTM
mőködési típusaibanmőködési típusaibanAlacsony ErısAlacsonyeellkköötteelleezzeettttsséégg ErıseellkköötteelleezzeettttssééggKKrriieessnnzzááddllssllíízztteeáárrssii GGaappzziiaaddccááaallkkooddóókk rrvveeÁÁáánnllssllddaaáássnnrrzzddlleeóóóórrkkee RRggééaasszzzzddaaáárrllkkááoonnddyyááoossss

FFoorrrrááss:: RRaaddiiccss LLáásszzllóó ((sszzeerrkk..)) ((22000022)):: ÖÖkkoollóóggiiaaii ggaazzddáállkkooddááss IIII.. SSzzaakkttuuddááss KKiiaaddóó HHáázz,, BBuuddaappeesstt,, 22000022..
559911.. oo..







































CélunkCélunk aa helyi termelhelyi termelés és fogyasztásés és fogyasztás
elısegítése.elısegítése. A helyi termelıketA helyi termelıket segsegííttjükjük

abban, hogy termabban, hogy terméékeik piacrakeik piacra
juthassanak.juthassanak.

TájboltTájbolt --hálózatothálózatot kialakítani 
Termelıi piacokatTermelıi piacokat újjáéleszteniújjáéleszteni

Közvetlen kereskedelemKözvetlen kereskedelem
lehetıségeinek (túrák, elosztópontok)lehetıségeinek (túrák, elosztópontok)

és házhozszállítás megszervezéseés házhozszállítás megszervezése
Tájtermék polcokatTájtermék polcokat hozni létre ahozni létre a

boltokban.boltokban.



Piacépítés / Meggyment ı AkcióPiacépítés / Meggyment ı Akció … 
•• 2008. június 28.2008. június 28. –– Célja az volt, hogy azok a termelık, akiktılCélja az volt, hogy azok a termelık, akiktıl

mélyen az önköltségi ár alatt akarták átvenni a meggyet amélyen az önköltségi ár alatt akarták átvenni a meggyet a
felvásárlók méltányos áron adhassák el termékeiket.felvásárlók méltányos áron adhassák el termékeiket.

•• BudapestenBudapesten ééss ÉÉrdenrden
szerveztszerveztüünk meggynk meggy--
áárusrusííttáást.st.

•• Az akciAz akcióó komolykomoly
mméédiafigyelmet kapott.diafigyelmet kapott.

•• TTööbb mint 1500 vbb mint 1500 váássáárlrlóóvalval
tartunk ktartunk köözvetlenzvetlen
kapcsolatot az akkorkapcsolatot az akkor ééss 
azazóótata öösszegysszegyőőlt email listalt email lista
úútjtjáán heti hn heti híírlevrlevééll
formformáájjáában.ban.



EREDMÉNYEKEREDMÉNYEK
Meggyment ı Akció (2008. jún.)Meggyment ı Akció (2008. jún.) ::
•• 1. Nap (4 óra)1. Nap (4 óra) –– 4, 5 tonna meggy fogyott!4, 5 tonna meggy fogyott!

•• 4 akció alatt összesen 16 tonna!4 akció alatt összesen 16 tonna!

•• FolyamatosFolyamatos BpBp--i heti piaci jelenlét idényi heti piaci jelenlét idény
termékekkel. Termelıink fejlesztenek, terveznek...termékekkel. Termelıink fejlesztenek, terveznek...

•• Heti hírlevél rendszer, elırendelési lehetıséggelHeti hírlevél rendszer, elırendelési lehetıséggel

AlmaléAlmalé Akció (2008. nov.)Akció (2008. nov.) ::
•• 1,5 hónap alatt 7000 liter 100%1,5 hónap alatt 7000 liter 100%--os almaléos almalé,,

1500 liter1500 liter meggylémeggylé fogyott, azóta is nagy rájuk a kereslet.fogyott, azóta is nagy rájuk a kereslet.

Liba Akció (2009. jún.)Liba Akció (2009. jún.)
Egy hónapos elırendelés után országosan két hétvége alatt mintegEgy hónapos elırendelés után országosan két hétvége alatt mintegyy

1000 libát adtunk el, segítve a bajban lévı gazdákon. Azóta a1000 libát adtunk el, segítve a bajban lévı gazdákon. Azóta a
szövetkezés lábra állt az új úton.szövetkezés lábra állt az új úton.



NAGY BEFİZİ NAPOKNAGY BEFİZİ NAPOK

-- Többen, nagyobb kedvvelTöbben, nagyobb kedvvel
fognak a befızéshez.fognak a befızéshez.

-- Recept ajánló, és beküldésRecept ajánló, és beküldés

-- Várták a magyar fajta, ízesVárták a magyar fajta, ízes
terméseket:terméseket: PándiPándi meggy,meggy,
Gönci sárga barack,Gönci sárga barack,
besztercei szilva, Parasztbesztercei szilva, Paraszt
paradicsom.paradicsom.



§ JOGSZABÁLYOK §§ JOGSZABÁLYOK §
• 39 civil szervezet csatlakozásával jogszabály módosító 

javaslatot nyújtottunk be, egy kistermelıi szintő értékesítıi, 
engedélyezési, ellenırzési szabályozáshoz. 

Összhangban az EU céljaival, az EK-rendeletek által is biztosított 

ıı ıı ő
ı ı őő ııhagyomhagyomáányny éés rugalmasss rugalmassáágg elvelvéén; an; a kulturkulturáális sokszlis sokszíínn sséégg, a, a termeltermel

éés fogyaszts fogyasztóó szoros kapcsolataszoros kapcsolata ccéélok mentlok mentéén.n.
JAVASLATAINKBÓL:JAVASLATAINKBÓL:
•• aa hheellyyii (jelenleg ez csak az adott település) kiskereskedelmi és 

vendéglátó egység fogalma a termel lakóhelye szerinti megyében és 
a határos megyékben lév boltokat, vendéglátókat jelentené . 

•• KKiisstteerrmmeell ii ffeellddoollggoozzoott tt tteerrmméékkeekk (lekvár, sajt, kolbász…) 
bekerülhetnének boltokba, vendéglátó egységekbe. 

•• AA nnyyeerrss hhúúss (marha, juh, kecske, disznó is) értékesíthet lenne.értékesíthet lenne.őıı•• TTeerrmmeell ii vváássáárr ééss aaggóórraa fogalmak létrehozása, egyszer bb hatósági 
engedélyeztetéssel, m ködéssel 



••.. AAddóómmeenntteesssséégg ééss öösszzttöönnzzééss
•• 4455 cciivvii ll sszezerrvveezezett aallááíírráássáávvaall tt ii ll ttaakkoozuzunnkk aa

kistermel ıi, ıstermel ıi, falusi turizmust illet ıkistermel ıi, ıstermel ıi, falusi turizmust illet ı

adómentesség eltörlése ellenadómentesség eltörlése ellen ..
•• JJaavvaassllaattuunnkk aazz aaddóómmeenntteesssséégg ééss kkeeddvveezmzméénnyy

kiszélesítésérekiszélesítésére , egy a feldolgozást ösztönz ı, egy a feldolgozást ösztönz ı

rendszerrerendszerre
•• NNeemmzezettkköözizi kkaappccssoollaattaaiinnkk rréévvéénn ttööbbbb ((2200)) oorrsszázággbbóóll

kérdıívek segítségével gy őjtjükkérdıívek segítségével gy őjtjük az ottaniaz ottani
adókedvezmények és értékesítési lehet ıségekadókedvezmények és értékesítési lehet ıségek
szabályozására adott válaszokat javaslatainkszabályozására adott válaszokat javaslataink
alátámasztására!alátámasztására!

•• MMaaggáánnhháázizi eellııááll ll ííttáássrraa vvoonnaattkkoozózó JJóó HHiiggiiéénniiaaii
Gyakorlat ÚtmutatóGyakorlat Útmutató ((Good Hygiene PracticeGood Hygiene Practice ))
létrehozását tervezzük, ehhez szükség lenne jogi,létrehozását tervezzük, ehhez szükség lenne jogi,
szakmai szakért ık finanszírozására…szakmai szakért ık finanszírozására…









Védjegy felhasználóink:Védjegy felhasználóink:

-- Termék (élelmi llat)Termék (élelmi llat)
-- TúraTúra
-- RendezvényRendezvény
-- SzállásSzállás
-- LátványosságLátványosság
-- SzolgáltatásSzolgáltatás

47 felhasználó47 felhasználó -- több termékkeltöbb termékkel
szer, kézmőves, növény, ászer, kézmőves, növény, á



wwwwww..elotiszaelotisza.hu.hu

































Komótos étkezésKomótos étkezés
mozgalommozgalom

• Védi jogainkat étkezés nyújtotta 
élvezethez 

• Jó, tiszta és korrekt ételt kínál 

• Támogatja a helyi ételeket 

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, a Slow Food 

ı ı• a gazdálkodókat összeköti a segít kkel 
• felvilágosítja a fogyasztókat 
• védi a biodiverzitást 
• étkezési eseményeket szervez 
• el segíti a hálózatépítést és cserekapcsolatokat 
• Magyarországon 6 convivium alakult eddig 
Dia:Dia: ©© Slow FoodSlow Food // MikusMikus István.István.

wwwwww ..slowfoodslowfood ..comcom







Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

wwwwww ..elotiszaelotisza .hu.hu


