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A HELYI ÉLELMISZER STRATÉGIÁK KIALAKÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
KÜLFÖLDI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 

Bevezetés  

Az élelmiszerelőállítás, -kereskedelem és -fogyasztás rengeteg módon fejt ki hatást életünkre 

közvetlen vagy közvetett módon. A rendelkezésre álló étel minősége és mennyisége elsődleges az 

emberek jóléte és egészsége szempontjából. A gyenge minőség, illetve elégtelen mennyiség 

alultápláltsághoz vagy ellenkezőleg: elhízáshoz vezethet, melyek további egészségügyi problémák 

forrásai lehetnek. A jó étel az öröm forrása is. A közös kertészkedés, főzés, receptek cseréje, együtt 

étkezés a közösségek életének és épülésének legelemibb alkotói.  

Az élelmiszerek alapanyagait előállító mezőgazdaság hazánk legnagyobb területhasználója. Az 

uralkodó intenzív agrártechnológiák a műtrágyák, növényvédőszerek és egyéb vegyi anyagok 

használata vagy az állattartás hígtrágya kibocsátása miatt jelentős környezetszennyezők is. Az 

élelmiszer a tanyától a tányérig rendszerint hosszú ellátási láncokon jut el – a fogyasztó általában 

nincs tisztában van azzal, hogy hogyan, honnan kerül asztalára az enni-, innivaló. A feldolgozás, 

logisztika, kereskedelem hosszú láncai jelentős környezetterhelők is. A mezőgazdaság (az 

energiaszektor után) hazánk második legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátója, 2011-ben 13%-

kal járult hozzá Magyarországi emissziójához.   

Az élelmiszer központi helyet foglal el életünkben és az elmúlt években fokozódó érdeklődés övezi 

minőségét, eredetét. Egyre többeket érdekel, hogy a fogyasztott élelmiszer honnan kerül a pultra, 

milyen környezetterheléssel jár előállítása, milyen a beltartalma, magyar gyártmány-e, kistermelői 

termék-e, biogazdálkodásból származik-e? Kisebbfajta gasztroforradalom is zajlik, mely a jó 

minőségű, változatos alapanyagokból főzött különleges élelmiszerek divatját teremti meg.  

Egy város életét át- meg átszövik az élelmiszerrel kapcsolatos kérdések, legyen szó közétkeztetésről, 

területhasználatról, kereskedelemről, közösségekről. A város vezetésének viszonylag korlátozottak a 

lehetőségei, hogy az előállítás, feldolgozás, kereskedelem, fogyasztás módjait szabályozza. 

Ugyanakkor a polgárok életminőségét nagymértékben befolyásoló témák fokozott figyelmet kapnak 

az önkormányzatok részéről is. Világszerte egyre több város ismeri fel, hogy az éghajlatváltozás 

okozta szélsőségek, az intenzív gazdálkodás okozta környezeti erőforráspusztítás, a termőföldek 

beépítése, a gyenge minőségű táplálék okozta egészségügyi problémák a település működése, 

biztonsága szempontjából megkerülhetetlen kérdések. Olyan szakpolitikákra van szükség, melyek az 

élelmiszerellátás zavarainak helyi hatásaira megfelelő válaszokat tudnak adni. Képesek kihasználni 

az olyan civil kezdeményezéseket, melyek a városi és város környéki területeket új élettel töltik meg 

a közösségi kertek révén, szorgalmazzák a közvetlenül a termelőktől származó élelmiszerek 

beszerzését, a piacok reneszánszát, jó minőségű élelmiszereket keresnek. Nem mellesleg közösséget 

építenek a jó étel és a jó élet reményében. Számos város Vancouvertől, New Yorktól, Bristolon át 

Brüsszelig élelmiszerstratégiát alkotott, hogy a komplex kihívásokra komplex válaszokat adjon.  

Kispesten az ezredforduló óta különösen nagy pezsgés indult meg e téren. Itt nyílt meg a főváros első 

közösségi kertje, sokan keresik a termelői termékeket, biozöldség doboz rendszer működik a 

kerületben, a rászorulókat közösségi és önkormányzati kezdeményezések segítik az élelmiszerhez 

jutásban. Ebben a tanulmányban áttekintjük a nemzetközi és hazai jó példákat a városi 

élelmiszerellátás javítását szolgáló kezdeményezések terén. Ezek alapján pedig ajánlásokat 

fogalmazunk meg, hogy a kispesti kezdeményezések megerősítésével, stratégiai szemléletben a helyi 

élelmiszer önrendelkezés egy új szintre léphessen, javítva az itt lakók életminőségét, fejlesztve 

közösségeiket.  
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Városi élelmiszer önrendelkezési kezdeményezések külföldön  

Malmö, Svédország 

  

 

Összefoglaló 

Malmö az ezredforduló óta komolyan dolgozik azon, hogy a fenntartható fejlődés elveit 

minden szakpolitikájában megjelenítse és meghatározó jelentőségű öko-várossá váljék. A 

fenntartható fejlődés és élelmiszer szakpolitkát 2010-ben fogadta el az önkormányzat. A 

szakpolitika kimondja, hogy 2020-ig minden közbeszerzéssel vásárolt élelmiszernek bio-

minősítésűnek kell lennie, és az élelmiszer közbeszerzésből származó üvegház gáz 

kibocsátást 40%-kal kell csökkenteni. A megvalósítás fő eszköze a közétkeztetés 

megreformálása volt. Az angol S.M.A.R.T. rövidítésben sűrítették a főbb intézkedéseket: 

keveSebb hús; Minimális mennyiségű „műkaja” / üres kalória; A bioélelmiszerből többet; 

kisebb köRnyezetterhelésű hústermékek (marha és bárány helyett csirke), sok zöldség és 

gyümölcs; Teherszállítás csökkentése. A kiegyensúlyozott étrend kialakításával a környezet 

terhelése is csökkenthető és a fogyasztók egészségesebb élelmiszerhez jutnak. A város 

egészét tekintve reálisnak tűnik a célkitűzés, hogy minden közbeszerzéssel vásárolt 

élelmiszer bio minősítésű legyen 2020-ig. 2014-ben 44% volt az arány, folyamatosan 

emelkedett. Az étlapokon számos vegetáriánus étel jelent meg. A fogyasztók lépten-

nyomon találkoznak az élelmiszerrel kapcsolatos tanácsadással, ami komoly hatást 

gyakorol. Fontos tanulság, hogy a célok megvalósítása érdekében óriási jelentősége van az 

elkötelezett vezetésnek és a folyamatos személyes jelenlétnek; de a konyhai személyzet 

képzése és elkötelezettsége úgyszintén nélkülözhetetlen. 

  

 Alapadatok 

Malmö Svédország harmadik legnépesebb városa. Lakossága: 342 ezer fő. Területe: 

76,81 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

Malmö az ezredforduló óta komolyan dolgozik azon, hogy a fenntartható fejlődés 

elveit minden szakpolitikájában megjelenítse és meghatározó jelentőségű öko-várossá 

váljék. 1998 óta környezetvédelmi programjában megjelent az a kezdeményezés, 

hogy a városon belül a biotermelésre alakítsanak ki mezőgazdasági területeket és 

növeljék a bioélelmiszerek arányát a városi közbeszerzésekben. Az 

élelmiszerfogyasztás a svéd üvegház gáz kibocsátás 25%-át teszi ki, így e törekvés a 

klímaváltozás elleni fellépést is segíti. A svéd kormány célul tűzte ki, hogy 2010-ig a 

közszférában felszolgált élelmiszerek 25%-a bio minősítésű legyen, de 2009-ben még 

csak 10,2% volt ez a mutató. Malmö városa komolyabb célokat tűzött ki és ehhez 

stratégiai dokumetumot is alkotott. 

 

Tevékenységek 

1998 óta a város közétkeztetésében egyre több bioélelmiszer jelent meg. 2009-ben a 

malmöi iskolai étkezdékben az élelmiszer 43%-a volt bio-minősítésű. Az egész várost 

tekintve 24% volt a bio-élelmiszerek aránya. 2004-ben az 500 fős Djupadal iskolát 

referencia iskolának nyilvánították, ahol a 100% elérését célozták meg.  

A fenntartható fejlődés és élelmiszer szakpolitkát 2010-ben fogadta el Malmö városa. 

Ennek fő eszköze a közétkeztetés megreformálása volt. Az angol S.M.A.R.T. rövidítésben 

sűrítették a főbb intézkedéseket: keveSebb hús; Mininmális mennyiségű „műkaja” / üres 
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kalória; A bioélelmiszerből többet; kisebb köRnyezetterhelésű hústermékek (marha és 

bárány helyett csirke), sok zöldség és gyümölcs; Teherszállítás csökkentése. A 

kiegyensúlyozott étrend kialakításával a környezet terhelése is csökkenthető és a 

fogyasztók egészségesebb élelmiszerhez jutnak.  

A szakpolitika kimondja, hogy 2020-ig minden közbeszerzéssel vásárolt élelmiszernek 

bio-minősítésűnek kell lennie, és az élelmiszer közbeszerzésből származó üvegház gáz 

kibocsátást 40%-kal kell csökkenteni. A legfontosabb intézkedések:  

 Ízletes, biztonságos és egészséges élelmiszert kell felszolgálni, minél kevesebb 

feldolgozással és adalékkal. 

 A konyhai személyzetet megfelelő képzésben kell részesíteni és folyamatos 

tanácsadást kell számára nyújtani. 

 A Méltányos kereskedelem (Fair trade) és a fentiekben bemutatott S.M.A.R.T. 

koncepciónak megfelelő élelmiszereket kell beszerezni.  

 Az élelmiszerhulladékot minimalizálni, illetve biogázként hasznosítani kell.  

 A megfelelő minőségű élelmiszerek beszerzésére elegendő forrást kell 

biztosítani.  

 A közbeszerzésen kívüli, piaci alapú étkeztetésben (éttermek, szupermarketek, 

piacok) is ösztönözni kell a fenntartható élelmiszerek beszerzését és 

értékesítését. 

 

Eredmények 

A Djupadal referencia iskolában 2007-re már elérték azt, hogy a felszolgált 

élelmiszerek 100%-a bio minősítésű, miközben az adagok költsége csak 10%-kal 

magasabb mint az átlagár a városban. 2012-re ebben az iskolában a bio-élelmiszerek 

aránya 85-90% körüli értékre állt be.  

A fenntartható fejlődés és élelmiszer szakpolitka Malmö minden olyan étkeztető cégére 

vonatkozik, mely közbeszerzéssel vásárol – iskolai előkészítőkre, iskolákra, óvodákra, 

szociális és szabadidős intézményekre, rendezvényekre. A 2010–2020-as időszakra 

vonatkozó szakpolitika félideji értékelése, 2016-ban megállapította, hogy bizonyos 

célok elérhetők, mások nehezen, néhány pedig túl távolinak tűnik. A szakpolitika sikerét 

a kitűzött célokhoz tartozó indikátorokkal mérik.   

1000 önkormányzati alkalmazottat képeztek ki a közétkeztetésben, illetve a tanárok 

között. A képzésben részt vevők megismerhették a kapcsolatot az élelmiszer, az 

egészség és a klímavédelem között. A S.M.A.R.T. koncepció jegyében főzési praktikákat 

tanítottak, hogyan kell több vegetáriánus ételt készíteni, több nyers zöldséget használni. 

A város egészét tekintve reálisnak tűnik a célkitűzés, hogy minden közbeszerzéssel 

vásárolt élelmiszer bio minősítésű legyen 2020-ig. 2014-ben 44% volt az arány, és 

folyamatosan emelkedett. Ezzel Svédországban azon városok közé tartoznak, melyek a 

legnagyobb arányban szolgálnak fel bio-élelmiszereket. Az étlapokon számos 

vegetáriánus étel jelent meg.  

Az eredmények közé tartozik az is, hogy a fogyasztók lépten-nyomon találkoznak az 

élelmiszerrel kapcsolatos tanácsadással, ami komoly szemléletformáló hatást gyakorol. 

Fontos eredmény az is, hogy a mezőgazdasági hasznosítású területek felértékelődtek a 

város rendezési kerettervében.  

A célkitűzések közül három olyan van, melyek elérése a félideji értékelés szerint nehéz 
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lesz. Ezek a következők:  

 Malmöben mindenki juthasson jó minőségű élelmiszerhez; 

 az élelmiszerhez kötődő üvegház gáz kibocsátások 40%-kal csökkenjenek 

2020-ig, a 2002-es szinthez képest (2014-ig csak 5%-os csökkenést sikerült 

elérni); 

 minden szolgáltatási területen és rendezvényen, amit Malmö Város rendez, 

2020-ra a klímaalkalmazkodási céloknak megfelelő, ökológiai és etikai 

minősítésekkel rendelkező élelmiszereket szolgáljanak fel.  

 

Legfontosabb tanulságok 

A célok megvalósítása érdekében óriási jelentősége van az elkötelezett vezetésnek és a 

folyamatos személyes jelenlétnek. A személyzet képzése és elkötelezettsége úgyszintén 

nélkülözhetetlen. A beszállítókkal folyamatos, szoros együttműködés szükséges az 

előrehaladásért. A siker érdekében az aprómunka nagyon lényeges, lépésről-lépésre 

lehet haladni a cél felé. A referenciaiskola példája azt bizonyította, hogy a 100%-os 

bioélelmiszer arány elérhető, de az utolsó 15% beszerzése számottevő 

többletköltségekkel jár, így a 85-90%-os arány reálisabb. Az üvegház gáz kibocsátás 

csökkentési cél elérése érdekében még kevesebb húsnak és üvegházi zöldségnek kell 

szerepelnie az étrendben. (A svédországi éghajlat miatt a helyi zöldségek, gyümölcsök 

jelentős részben igénylik a fűtött, üvegházi termesztést.) Költségcsökkentő hatása lehet a 

húsfogyasztás visszafogásának és ennek megtakarításait a biozöldségek 

többletköltségeire lehet fordítani. A főzés nyers (nem félkész) termékekből ugyancsak 

költségcsökkentő lehet, de ehhez a személyzet képzésére is szükség van.   

 

Együttműködések 

A S.M.A.R.T. koncepciót a Stockholm Régió Közegészségügyi Intézete dolgozta ki. 

Malmö együttműködik a Fair Trade Sweden hálózattal, továbbá részt vesz a Foodlinks 

és a fenntartható catering szakképzés nemzetközi projektekben. A városi szakpolitika 

megvalósítása érdekében nagy figyelmet fordítanak a fogyasztók képzésére, illetve a 

piaci alapú étkeztetést végző cégek orientálására. 

 

Kapcsolat:  

Helen Nilsson 

Helen.Nilsson2@malmo.se   

Gunilla Andersson 

gunilla.i.andersson@malmo.se  

Honlap: 

http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-

Lifestyle/Sustainable-food-in-Malmo.html  

http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbete-i-Malmo/Malmo-stads-

miljoarbete/Hallbar-konsumtion/Hallbar-mat-i-Malmo-stad.html  

Források, további információ: 

Kassai M.: Malmö, a fenntartható város. Tudatos vásárló, 2015.07.26. 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/malmo-fenntarthato-varos  

mailto:Helen.Nilsson2@malmo.se
mailto:gunilla.i.andersson@malmo.se
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Lifestyle/Sustainable-food-in-Malmo.html
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Lifestyle/Sustainable-food-in-Malmo.html
http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbete-i-Malmo/Malmo-stads-miljoarbete/Hallbar-konsumtion/Hallbar-mat-i-Malmo-stad.html
http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbete-i-Malmo/Malmo-stads-miljoarbete/Hallbar-konsumtion/Hallbar-mat-i-Malmo-stad.html
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/malmo-fenntarthato-varos
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Policy for sustainable development and food - The City of Malmö. Malmö stad, 2011. 

http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800018573/Foodpolicy_Malm

o.pdf  

Sustainable food procurement in the city of Malmö. Environment department, City of 

Malmö, 2013 

http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicresearch/foodlinks/pu

blications/andersson-2012-malmoe.pdf  

Sustainable Food for Thought in Malmö. Green Public Procurement (GPP) Case studies, 

2010 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/casestudy4.pdf  

A SMART approach to public food in Malmö (Sweden). INNOCAT, 2015. 

http://www.sustainable-

catering.eu/fileadmin/user_upload/enewsletter/Documents/Malmo.pdf  

G. Andersson and H. Nilsson: Policy for sustainable development and food for the city of 

Malmö. In: Sustainable food planning – evolving theory and practice. Eds.: A. Viljoen and 

J. S. C. Wiskerke. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2012. ISBN: 978-

90-8686-187-3, pp 181-187  

Halvvägs mot matmålen. [Félúton az élelmiszer-célok felé. Interjú Gunilla Anderssonnal.] 

Malmö stad, Nyhetsarkiv Bo, bygga & miljö, 2016-05-02 13:06 http://malmo.se/Bo-

bygga--miljo/Nyhetsarkiv-Bo-bygga--miljo/2015-12-09-Halvvags-mot-matmalen.html  

Utvärdering av Malmö Stads Policy rör Hållbar Utveckling och Mat. [Malmö város 

fenntartható fejlődés és élelmiszer politikájának félidei értékelése] Malmö Stad, 2016 

http://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70ed2431/1491300076645/Hal

vtidsutv%C3%A4rdering+matpolicy+20151104+just+MN+synpunkter.pdf  

 

  

http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800018573/Foodpolicy_Malmo.pdf
http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800018573/Foodpolicy_Malmo.pdf
http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicresearch/foodlinks/publications/andersson-2012-malmoe.pdf
http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicresearch/foodlinks/publications/andersson-2012-malmoe.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/casestudy4.pdf
http://www.sustainable-catering.eu/fileadmin/user_upload/enewsletter/Documents/Malmo.pdf
http://www.sustainable-catering.eu/fileadmin/user_upload/enewsletter/Documents/Malmo.pdf
http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Nyhetsarkiv-Bo-bygga--miljo/2015-12-09-Halvvags-mot-matmalen.html
http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Nyhetsarkiv-Bo-bygga--miljo/2015-12-09-Halvvags-mot-matmalen.html
http://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70ed2431/1491300076645/Halvtidsutv%C3%A4rdering+matpolicy+20151104+just+MN+synpunkter.pdf
http://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70ed2431/1491300076645/Halvtidsutv%C3%A4rdering+matpolicy+20151104+just+MN+synpunkter.pdf
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Bristol, Nagy-Britannia 

  

 

Összefoglaló 

2011-ben készült el a Ki élelmezi Bristolt? című jelentés. A helyzet bemutatása mellett nyolc 

területet azonosított, ahol lépéseket kell tenni a fenntartható és reziliens (a változásokhoz 

rugalmasan alkalmazkodó) élelmiszerrendszer megtervezése során. 2011-ben 

megalakították a városi Élelmiszerpolitikai Tanácsot, mely az élelmiszerrel kapcsolatos 

kezdeményezéseket hangolta össze. A Ki élelmezi Bristolt? jelentésre építve a Bristoli 

Élelmiszerpolitikai Tanács kidolgozta 2013-ra a Bristoli Jó Étel Tervet. A jó étel finom, 

egészséges, megfizethető, de egyben a megfelelő előállítás révén jó a talajnak, a 

biodiverzitásnak, a munkásoknak, az állatoknak, a helyi gazdaságnak, a levegőnek, 

folyóknak és óceánoknak és a természeti erőforrásoknak. A terv nyolc beavatkozási 

területet azonosít: Bristol élelmiszerkultúrájának átalakítása; Az élelmiszerkereskedelem 

változatosságának megőrzése; Megőrizni a földet az élelmiszertermelés számára; A városi 

élelmiszertermelés és -kereskedelem növelése; Az élelmiszerhulladék újraelosztása, 

reciklálása és komposztálása; A helyi élelmiszerellátás kulcsinfrastruktúrájának védelme; A 

piaci lehetőségek bővítése a helyi és regionális beszállítók számára; A közösségi 

élelmiszervállalkozások támogatása. A városban működő szervezetek és személyek 

élelmiszerrel kapcsolatos terveire alapozva 2016 elejére megszületett a Jó étel Akcióterv 

2015–2018. Nagyszámú helyi kisprojekt segíti elő a Jó Étel Terv megvalósulását: 

közösségi kertek, a Bristoli Élelmiszerkapcsolatok Fesztiválok, közösségi média felület, a 

rendszeresen kiosztott Bristoli Jó élelmiszer díj. A város 2016-ban megkapta a Nagy-

Britanniában működő Fenntartható Élelmiszer a Városokban Hálózat legmagasabb 

elismerését, az ezüst fokozatú díjat. 

  

 Alapadatok 

Bristol város Anglia délnyugati részén, Londontól 185 km-re nyugatra. Lakossága: 428 

ezer fő. Területe: 110 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

A Bristol Green Capital Partnership [Bristoli Zöld Tőke Partnerség] nevű hálózatot 2007-

ben alakította több mint 800 tagszervezet, melyek vállalták, hogy tesznek azért hogy 

Bristol fenntartható város legyen, mely magas minőségű életet garantál mindenkinek. A 

Partnerségnek tagja többek között a Bristol City Council [Bristoli Városi Tanács] is. 2009-

ben Joy Carey független szakértő tett javaslatot a hálózatnak arra, hogy készüljön 

felmérés a város élelmiszerellátásáról. 2010-ben a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, 

Bristol [National Health Service Bristol] és a Bristoli Városi Tanács adott megbízást a 

szakértőnek e kutatás elvégzésére.  

 

Tevékenységek 

2011-re készült el a Who feeds Bristol? [Ki élelmezi Bristolt?] című jelentés. A tanulmány 

11 havi munkával, 200 ember bevonásával elemezte, hogyan kerül a városban napi 1,5 

millió adag étel a tányérokra. A helyzet bemutatása mellett nyolc területet azonosított, 

ahol lépéseket kell tenni a fenntartható és reziliens (a változásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodó) élelmiszerrendszer megtervezése során. Az élelmiszerrendszer pontos 

megértése érdekében holisztikus megközelítést alkalmazott, feltárta az erősségeket és a 

sérülékeny pontokat. Az élelmiszerrendszer rezilienciájának kulcsterületei a kutatás 

szerint: 
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 az alapvető élelmiszerek megtermelése a város környezetében; 

 a városlakók tudnak-e nyers, előkészítetlen élelmiszerekből főzni; 

 a polgárokat érdekli-e az élelmiszer-téma; 

 az élelmiszerkereskedelem sokféle, változatos forrásra támaszkodik; 

 ’zárt’ rendszerek használata. 

A legfontosabb feladatok között jelölte meg, hogy friss, szezonális, alap-élelmiszerek 

elérhetők legyenek minél több piaci forrásból, illetve hogy minél több alapvető 

élemiszert állítsanak elő a városi területekhez közelebb.  

A városban ekkor már működött számos olyan civil, üzleti, jótékonysági, illetve a 

közszférából indult kezdeményezés, melyek e célokat segítették elő. Ezek 

összehangolása érdekében megalakították 2011-ben a Food Policy Councilt 

[Élelmiszerpolitikai Tanácsot]. A Tanács megalakításának fő oka az volt, hogy – amint a 

jelentés is megállapította, hogy ha a város nem lép a fenntartható és méltányos 

élelmiszerrendszer kialakításáért, akkor a polgárok egészsége gyors ütemben romolhat, 

különösen a kevésbé tehetőseké. 

A Ki élelmezi Bristolt? jelentésre építve a Bristoli Élelmiszerpolitikai Tanács kidolgozta 

2013-ra a Bristoli Jó Étel Tervet [Bristol Good Food Plan]. A terv „szívügye” az emberek 

és a bolygó egészsége. A jó étel finom, egészséges, megfizethető, de egyben a 

megfelelő előállítás révén jó a talajnak, a biodiverzitásnak, a munkásoknak, az 

állatoknak, a helyi gazdaságnak, a levegőnek, folyóknak és óceánoknak és a természeti 

erőforrásoknak. Célul tűzték ki, hogy Bristol öt éven belül kiemelkedő jelentőségű város 

legyen a fenntartható élelmiszerellátás terén. A terv nyolc beavatkozási területet 

azonosít:  

 Bristol élelmiszerkultúrájának átalakítása – Ösztönözni az embereket arra, hogy 

nyers élelmiszerekből főzzenek, termeljenek maguknak, egyenek több friss, 

szezonális, helyi, biogazdálkodásból származó ételt 

 Az élelmiszerkereskedelem változatosságának megőrzése – A helyi, független 

élelmiszerüzleteket és kereskedőket előnyben részesíteni, hogy a főutcák élettel 

teliek és változatosak legyenek 

 Megőrizni a földet az élelmiszertermelés számára – Elősegíteni, hogy Bristol 

városában és környékén a jó minőségű földeket élelmiszertermelésre használják  

 A városi élelmiszertermelés és -kereskedelem növelése – Növelni a Bristolban 

termelt gyümölcsök és zöldségek mennyiségét és eljuttatni ezeket az éttermekbe, 

kávézókba, piacokra, háztartásokba 

 Az élelmiszerhulladék újraelosztása, reciklálása és komposztálása – Minimalizálni 

az élelmiszerhulladékot a komposztálás ösztönzésével és a kidobásra szánt 

élelmiszer újraelosztásával 

 A helyi élelmiszerellátás kulcsinfrastruktúrájának védelme – Megerősíteni a város 

kapcsolatait a helyi nagybani piacokkal és környékbeli vágóhídakkal, tejtermelő 

üzemekkel és farmokkal 

 A piaci lehetőségek bővítése a helyi és regionális beszállítók számára – Az 

alapvető élelmiszerek közbeszerzésében növelni a régióból származó 

élelmiszerek mennyiségét és több piaci lehetőséget biztosítani a helyi 

előállítóknak 

 A közösségi élelmiszervállalkozások támogatása – A közösségi 

élelmiszerkereskedelem különböző formáinak – mint pl. szövetkezetek, 
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bevásárlóközösségek, közösség által támogatott mezőgazdaság, ideiglenes 

boltok [pop-up shops] – támogatása 

A következő lépésként a városban működő szervezetek és személyek élelmiszerrel 

kapcsolatos terveit összegyűjtötték és rendszerezték. A Bristoli Városi Tanács 

koordinációjával, a Bristol Green Capital Partnership és a Green Capital Food Action 

Group közreműködésével nagyszabású adatgyűjtést folytattak. A tervek összesítésével, 

2016 elejére megszületett a Jó étel Akcióterv 2015–2018 [Good Food Action Plan 

2015–2018]. 

 

Eredmények 

A Bristoli Élelmiszer Hálózat összesítése szerint nagyszámú helyi kisprojekt segíti elő a Jó 

Étel Terv megvalósulását. Ezek közül csak néhányat tudunk itt kiemelni, de az 

alábbiakban megadott honlapokon rengeteg hasonló található. 

 Rengeteg helyi közösségi kert működik a városban, melyeket térképen is 

kereshetővé tettek.  

 2014-2017 között minden évben megrendezték a Bristoli Élelmiszerkapcsolatok 

Fesztivált [Bristol Food Connections festival], ahol a jó élelmiszerrel kapcsolatos 

kezdeményezések mutatkoznak be és találkozhatnak egymással és a város 

lakóival. 

 Folyamatosan gyűjtik a jó élelmiszerrel kapcsolatos városi kezdeményezéseket, 

kisprojekteket, melyek közül néhányat támogatni is tudnak egy mikroalapból. 

 Saját közösségi média felületet [Jó élelmiszer napló – Good Food Diary] 

működtetnek, ahol a jó élelmiszerrel kapcsolatos információkat lehet megosztani 

a közösségi kertekben szerzett élményektől a helyi boltok bemutatásáig.  

 2012 óta kiosztják a Bristoli Jó élelmiszer díjat [Bristol Good Food Award], 

melyet a városban vagy a város környékén előállított legjobb étel, illetve ital 

kaphat meg.  

 2010 óta minden évben megrendezik a közösségi kertek nyílt napját [Get 

Growing Garden Trail], melyen az érdeklődők betekintést nyerhetnek a 

termelésbe. 

 2012 óta helyi pénz, a bristoli font [Bristol Pound] is működik, melyet helyi 

gazdasági szereplők fogadnak el, és a helyi gazdaságot erősíti. 

 Az Észak-bristoli Nemzeti Egészségügyi Szolgálat Tröszt [North Bristol NHS Trust] 

a hasonló intézmények közül elsőként apta meg a Soil Association [Talaj 

Társaság] Étel az életért közétkeztetés díj [Food for Life Catering Award] ezüst 

fokozatát. A díjazott intézmény két kórháza 9000 főt foglalkoztat, saját 

konyháiban helyi, friss élelmiszerből készíti az élelmiszereket.   

 Bristol 2016-ban megkapta a Nagy-Britanniában működő Fenntartható 

Élelmiszer a Városokban Hálózat [Sustainable Food Cities] legmagasabb 

elismerését, az ezüst fokozatú díjat. Arany fokozatot még egyetlen város sem 

kapott, korábban csak Brighton and Hove részesült az ezüst fokozatban.  

 

Legfontosabb tanulságok 

Nagy jelentősége van annak, hogy város rendkívül bonyolult élelmiszerellátási 

rendszerét alaposan ismerjük. Az élelmiszerellátás javításának első lépése tehát egy 

mélyreható elemzés e témáról. Számba kell venni az élelmiszerelőállítás helyszíneit, 

csatornáit, a „jó élelmiszer” termelését, feldolgozását végző egységeket, a fogyasztás 

http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/get-growing-map/
http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/get-growing-map/
http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/bristol-food-connections-festival/
http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/bristol-food-connections-festival/
http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/new-2-to-5-year-food-action-plan-for-bristol/
http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/bristol-good-food-diaries/
http://www.bristolgoodfood.co.uk/about-us/
http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/annual-bristol-get-growing-garden-trail/
https://bristolpound.org/
http://bristolfoodpolicycouncil.org/bristol-scoops-top-sustainable-food-cities-award/
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helyszíneit. 

A sikeres megvalósítás feltétele, hogy már a folyamat kezdetén bevonjuk a szereplők 

lehető legszélesebb körét. A helyi kezdeményezések hálózatba szervezése, az átlátható 

folyamat menedzsment és a kiváló eredmények díjazása szintén a közös célokhoz visz 

közelebb.  

 

Együttműködések 

A Bristoli Jó Étel terv megvalósításának kulcsszereplői (a folyamat gazdái) a Bristoli 

Városi Tanács, a Bristoli Zöld Tőke Partnerség és a Bristoli Élelmiszerpolitikai Tanács. 

Ezek a szereplők több száz helyi szervezet és magánszemély együttműködésére 

támaszkodnak.  

 

Kapcsolat: 

Bristol Food Policy Council   http://bristolfoodpolicycouncil.org/contact-us/  

Bristol Food Network   http://www.bristolfoodnetwork.org/contact-us/ 

Honlap: 

Bristol Food Policy Council   http://bristolfoodpolicycouncil.org/  

Bristol Food Network   http://www.bristolfoodnetwork.org  

Források, további információ: 

J. Carey: What next for ‘Who feeds Bristol? Towards a resilient food plan’. Bristol Green 

Capital Partnership, 2nd April 2015 http://bristolgreencapital.org/who-feeds-bristol-

towards-a-resilient-food-plan/ 

J. Stevenson: A Food Action Plan – tell us about your food plans in Bristol. Bristol Green 

Capital Partnership, 2nd April 2015 http://bristolgreencapital.org/a-food-action-plan-

tell-us-about-your-food-plans-in-bristol/  

A Good Food Plan for Bristol. Bristol City Council – URBACT, November 2013. 

http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2013/03/Bristol-Good-Food-

Plan_lowres.pdf  

Bristol’s Good Food Action Plan 2015-18: Detailed Plans 

http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/02/food-action-plan-

detail-19-2_optimize.pdf 

 

  

http://bristolfoodpolicycouncil.org/contact-us/
http://www.bristolfoodnetwork.org/contact-us/
http://bristolfoodpolicycouncil.org/
http://www.bristolfoodnetwork.org/
http://bristolgreencapital.org/who-feeds-bristol-towards-a-resilient-food-plan/
http://bristolgreencapital.org/who-feeds-bristol-towards-a-resilient-food-plan/
http://bristolgreencapital.org/a-food-action-plan-tell-us-about-your-food-plans-in-bristol/
http://bristolgreencapital.org/a-food-action-plan-tell-us-about-your-food-plans-in-bristol/
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2013/03/Bristol-Good-Food-Plan_lowres.pdf
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2013/03/Bristol-Good-Food-Plan_lowres.pdf
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/02/food-action-plan-detail-19-2_optimize.pdf
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/02/food-action-plan-detail-19-2_optimize.pdf
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Brüsszel, Belgium 

  

 

Összefoglaló 

A Brüsszel-Főváros Régió környezetvédelemért, életminőségért és mezőgazdaságért felelős 

minisztere, Celine Fremault kezdeményezte az élelmiszertstratégia kidolgozását. A 

partnerek széleskörű bevonásával készült el a Jó étel Stratégia – Fenntartható élelmiszer 

rendszer felé a Brüsszel-Főváros Régióban, 2015-ben. A Jó étel stratégia célja egy 

fenntarthatóbb élelmiszerrendszer felé elmozdulni. Két fő prioritása: Termelj jobban – 

Helyi, jó minőségű élelmiszer; egészséges és környezetbarát termékek; Egyél jót – Az 

élelmiszer mint az öröm és a jóllét forrása; a helyi termékek legyenek elérhetők 

mindenkinek, kiegyensúlyozott étkezés. A stratégia főbb céljai: 2035-re a városi és város 

környéki mezőgazdaság állítsa elő a brüsszeli lakosok által elfogyasztott, feldolgozatlan 

zöldség és gyümölcs 30%-át; a helyieket már kisgyermek kortól vonják be a 

tevékenységekbe, formálják szemléletüket; 2020-ra az élelmiszer hulladék mennyisége 

csökkenjen 30%-kal; a megvalósítás vegye figyelembe a város társadalmi és 

multikulturális sajátosságait. A célokat 7 tématerülethez tartozó 15 intézkedéssel kívánják 

elérni. A tématerületek: 1. A helyi, fenntartható élelmiszertermelés növelése; 2. A 

relokalizáció támogatása és átmenet egy mindenki számára elérhető, fenntartható ellátás 

felé; 3. A kereslet átalakításának támogatása; 4. Fenntartható és vonzó „jó étel” kultúra 

kialakítása; 5. Az élelmiszerhulladék csökkentése; 6. A jövő élelmiszerrendszereinek 

kialakítása; 7. A stratégia megvalósításának biztosítása. A stratégia elsősorban 

szemléletformálással, tanácsadással kívánja elérni a célokat, nem túl nagy költségvetéssel. 

Néhány a fontosabb kezdeményezések, illetve eredmények közül: „Jó étel” menza 

minősítés; Éttermi vezetők és dolgozók bio és fenntarthatósági képzése; a GoodFood 

honlap erőforrás gyűjteménye hatalmas tudásbázist nyújt a kertműveléstől a jó minőségű 

élelmiszereken keresztül az élelmiszerhulladék csökkentéséig.   

  

 Alapadatok 

Brüsszel városa Belgium, valamint Flandria fővárosa, az EU és a NATO székhelye. 

Lakossága: 177 ezer fő. Területe: 32,61 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

Brüsszelben a háztartások környezetre gyakorolt hatásának negyedéért az 

élelmiszerfogyasztás felelős. 32 ezer ember szorul élelmiszersegélyre és az emberek 

egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Az egészséges, jó minőségű étel, a helyi 

forrásokra támaszkodó, rövid élelmiszer ellátási láncok az életminőség javítása mellett 

a szociális és környezeti problémák csökkentéséhez, is hozzájárulhatnak, a 

klímaváltozás lassítását és az alkalmazkodást is segíthetik. A Brüsszel-Főváros Régió 

[Région de Bruxelles-Capitale] környezetvédelemért, életminőségért és 

mezőgazdaságért felelős minisztere, Celine Fremault kezdeményezte 

élelmiszertstratégia kidolgozását, mely válaszokat adhat többek között a fent említett 

problémákra. A partnerek széleskörű bevonásával készült el a Jó étel Stratégia – 

Fenntartható élelmiszer rendszer felé a Brüsszel-Főváros Régióban [Strategie Good Food 

"Vers un système alimentaire durable en région de bruxelles-capitale"]. A dokumentumot a 

brüsszeli környezetvédelmi minisztérium [Bruxselles Environment] 2015 decemberében 

fogadta el.  
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Tevékenységek 

A Jó étel stratégia célja egy fenntarthatóbb élelmiszerrendszer felé elmozdulni. Két fő 

prioritása: 

 Termelj jobban – Helyi, jó minőségű élelmiszer; egészséges és környezetbarát 

termékek 

 Egyél jót – Az élelmiszer az öröm és a jóllét forrása; a helyi termékek legyenek 

elérhetők mindenkinek; kiegyensúlyozott étkezés   

A stratégia ambíciózus, számszerűsített célokat is kitűz. A fő prioritások: 2035-re a 

városi és város környéki mezőgazdaság állítsa elő a brüsszeli lakosok által 

elfogyasztott, feldolgozatlan zöldség és gyümölcs 30%-át; a helyieket már kisgyermek 

kortól vonják be a tevékenységekbe, formálják szemléletüket; 2020-ra az élelmiszer 

hulladék mennyisége csökkenjen 30%-kal; a megvalósítás vegye figyelembe a város 

társadalmi és multikulturális sajátosságait. A célokat 7 tématerülethez tartozó 15 

intézkedéssel kívánják elérni: 

1. A helyi, fenntartható élelmiszertermelés növelése 

1.1. Fenntartható mezőgazdasági termelés fejlesztése a profi mezőgazdaságban 

1.2. A fenntartható önellátásra termelés ösztönzése 

2. A relokalizáció támogatása és átmenet egy mindenki számára elérhető, 

fenntartható ellátás felé 

2.1. Az átmenet biztosítása átfogó eszközökkel (képzések, egyéb eszközök) 

2.2. A menzák és éttermek fenntarthatóbb kínálatra való átállásának felgyorsítása 

2.3. A változatos, elérhető és fenntartható kínálattal rendelkező kereskedelem 

támogatása 

2.4. Helyi és fenntartható feldolgozás biztosítása 

3. A kereslet átalakításának támogatása 

3.1. A polgárok és családok támogatása az élelmiszerrel kapcsolatos mindennapi 

rutin átalakításában  

3.2. A jövő nemzedékek tájékoztatása és bevonása 

4. Fenntartható és vonzó „jó étel” kultúra kialakítása 

4.1. A „Goodfood.Brussels” koncepció kifejlesztése 

4.2. Terjeszteni az információt és tőkét kovácsolni belőle 

5. Az élelmiszerhulladék csökkentése 

5.1. Az élelmiszerhulladék csökkentése a keletkezés helyén 

5.2. Az eladatlan élelmiszer újrahasznosítása 

6. A jövő élelmiszerrendszereinek kialakítása 

6.1. Kutatási és innovációs projektek fejlesztése, monitorozása és promotálása 

7. A stratégia megvalósításának biztosítása 

7.1. A stratégia koordinációjának, monitoringjának és értékelésének biztosítása 

7.2. Intézményközi együttműködés és a bevont testületek közötti összhang biztosítása 

a stratégia megvalósítása során 

 

Eredmények 

A stratégia elsősorban szemléletformálással, tanácsadással kívánja elérni a célokat, 

nem túl nagy költségvetéssel. A http://www.goodfood.brussels honlap a városi 

kezdeményezések tárháza, rendkívül gazdag információs csomópont. Néhány a 

fontosabb kezdeményezések, illetve eredmények közül: 

 „Jó étel” menza minősítés [Label Cantine Good Food] – A környezetvédelmi 

http://www.goodfood.brussels/
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minisztérium által kibocsátott védjegy, mely az étterem fenntarthatóság iránti 

elkötelezettségét ismeri el. Az üzemeltetők a felhasznált bio-alapanyagok 

minimális mennyiségére, vegetáriánus menü kínálására, szezonális gyümölcsök és 

zöldségek használatára, az egészséges étkezés reklámozására, az 

élelmiszerhulladék elleni küzdelemre, a fogyasztók tájékoztatására vállalnak 

kötelezettségeket. A védjegyet 2017 márciusában indították, azóta 17 menza 

kapta meg a minősítést. 

 Buborék [Bubble] – A környezetvédelem iránt elkötelezett iskolák és tanárok 

kommunikációs platformja. Az élelmiszer a környezeti nevelésben kiemelt téma. 

A hálózatnak több mint 800 tagja van. 

 A Nos Pilifs Farm Bio-műhelye [L'Atelier Bio de la Ferme Nos Pilifs] – A farm 

számítógépes logisztikai rendszert üzemeltet, hetente több mint 80 családnak, 

több tucat cégnek juttat el biozöldség csomagokat, mobil zöldségest üzemeltet. 

A műhely környékbeli biogazdák termékeit osztja el a városban. 

 Éttermi vezetők és dolgozók bio és fenntarthatósági képzése – a Biowallonie, 

Vallónia ökogazdálkodóinak ellenőrző szervezete képzéseket szervez a 

biotermékek feldolgozásáról, egyben segít az éttermekbe bio-alapanyagokat 

beszerezni. Képzéseket tartanak a „Jó étel” minősítési rendszer keretében is.  

 A GoodFood honlap erőforrás gyűjteménye hatalmas tudásbázist nyújt a 

kertműveléstől a jó minőségű élelmiszereken keresztül az élelmiszerhulladék 

csökkentéséig. Célcsoportjai a polgárok, az iskolák és a szakemberek.  

 

Legfontosabb tanulságok 

Brüsszel az élemiszerrendszerének átalakításában a helyi szereplők közötti kapcsolatok 

kialakítására, képzések szervezésére, tudásmegosztásra, szemléletformálásra, 

tudatformálásra helyezi a hangsúlyt. Önmagában a régió vezetésének 

elkötelezettsége, a kitűzött célok, a közzétett információk, az üzenetek is komoly hatást 

gyakorolnak a helyi élelmiszerrendszer fenntarthatóbbá tételében. 

 

Együttműködések 

A stratégiát 2016. február 3-án, egy 300 fős konferencián mutatták be. A folyamatért 

felelős környezetvédelmi minisztérium elkötelezett Brüsszel lakosságának, 

közintézményeinek, cégeinek és más szereplőinek bevonása mellett. Ennek jó felületet 

ad a GoodFood platform is.  

 

Kapcsolat: 

E-mail: info@goodfood.brussels 

Honlap: http://www.goodfood.brussels/fr 

Cím: Bruxelles Environnement – Site de Tour & Taxis, Avenue du Port 86C / 3000, 1000 

Bruxelles 

Források, további információk: 

Strategie Good Food « Vers un système alimentaire durable en région de bruxelles-

capitale ». De la fourche à la fourchette. Celine Fremault ministre bruxelloise du 

logement, de la qualite de la vie, de l’environnement et de l’energie. Bruxelles 

Environment, Bruxelles Économie et Emploi, 2015. 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Strat_GoodFood_FR  

http://www.goodfood.brussels/fr/ressources
mailto:info@goodfood.brussels
http://www.goodfood.brussels/fr
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Strat_GoodFood_FR
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Good Food Strategy – Towards a Sustainable Food System in the Brussels-Capital 

Region. Editor-in-chief: F. Fontaine. Author: M. Ronsmans. Bruxelles Environnement, 2016 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BRO_GoodFood_Strategy_E

NGL.pdf  

  

  

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BRO_GoodFood_Strategy_ENGL.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BRO_GoodFood_Strategy_ENGL.pdf
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London, Nagy-Britannia 

  

 

Összefoglaló 

Az élelmiszerstratégia célja, hogy a város élelmiszerszektorát úgy fejlesszék, hogy 

hozzájáruljon ahhoz, hogy London fenntartható világvárossá váljék. 2004-ben a 

polgármester felállította a Londoni Élelmiszer Igazgatóságot, mely a polgármester és a 

városi közgyűlés tanácsadó szerveként irányítja az élelmiszerrel kapcsolatos ügyeket. 

2006-ban elfogadták A polgármester élelmiszerstratégiáját, 2007-ben pedig ennek a 

megvalósítási tervét. A 2016-ra kitekintő jövőkép világklasszis, fenntartható 

élelmiszerrendszert kíván megvalósítani. A város lakóinak a startégia megvalósítása 

változatos és egészséges étkezést hoz, épít a Londonban együttélő rengeteg féle kultúra 

főzési hagyományaira. A kiemelt projektek az élelmiszertermelés klímaváltozásra gyakorolt 

hatásainak csökkentését célozzák, a szezonális, helyi forrásokból származó élelmiszerek 

fogyasztását ösztönzik. El kívánják érni, hogy a lerakásra kerülő élelmiszer és kapcsolódó 

hulladékok mennyisége csökkenjen. Mindezekhez olyan megoldásokat alkalmaznak, melyek 

által a főváros gazdasága is erősödik. A stratégia öt témára koncentrál: egészség, 

környezet, gazdaság, társadalom/kultúra és biztonság. Ezekhez kapcsolódóan a következő 

célokat tűzték ki: javítani a londoniak egészségét; London élelmiszerrendszerének negatív 

környezeti hatásait csökkenteni; dinamikus élelmiszergazdaság; örömmel hirdetni és 

népszerűsíteni London élelmiszerkultúráját; fejleszteni London élelmiszerbiztonságát. A 

megvalósítási terv hat területen határoz meg kiemelt intézkedéseket és a partnerek által 

megvalósítandó kapcsolódó intézkedéseket. Minden kiemelt intézkedéshez költségvetést is 

rendelt a 2007-ben készített megvalósítási terv. Nagyszámú fenntartható élelmiszerprojekt 

valósult meg a városban. A Sustain és a London Food Link segít az üzleti, civil és közszféra 

szereplői közötti kapcsolatok építésében. Évről-évre, a város minden kerületében és London 

egészére, számos mutatószám alapján mérik a stratégia tématerületein tett előrehaladást. 

  

 Alapadatok 

London az Egyesült Királyság és azon belül Anglia fővárosa, a legnagyobb városias 

terület az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban. Lakossága: 8,8 millió fő. 

Területe: 1572 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

Az élelmiszerstratégia tervezését Ken Livingstone polgármester indította. A folyamat 

célja az volt, hogy a város élelmiszerszektorát úgy fejlesszék, hogy hozzájáruljon ahhoz, 

hogy London fenntartható világvárossá váljék. 2004-ben a polgármester felállította a 

Londoni Élelmiszer Igazgatóságot [London Food Board], mely a polgármester és a városi 

közgyűlés tanácsadó szerveként irányítja az élelmiszerrel kapcsolatos ügyeket. 2006-

ban elfogadták A polgármester élelmiszerstratégiáját [The Mayor’s Food Strategy], 

2007-ben pedig ennek a megvalósítási tervét [The Mayor’s Food Strategy 

Implementation Plan]. A stratégia 2016-ig alkotta meg jövőképét, céljait és 

intézkedéseit. A jelenlegi polgármester Sadiq Khan a stratégia megújításának szándékát 

jelentette be 2016 decemberében. 

 

Tevékenységek 

A stratégia 2016-ra kitekintő jövőképe világklasszis, fenntartható élelmiszerrendszert 

kíván megvalósítani. A város lakóinak a terv megvalósítása változatos és egészséges 

étkezést hoz, épít a Londonban együttélő rengeteg féle kultúra főzési hagyományaira. A 

kiemelt projektek az élelmiszertermelés klímaváltozásra gyakorolt hatásainak 
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csökkentését célozzák, a szezonális, helyi forrásokból származó élelmiszerek 

fogyasztását ösztönzik. El kívánják érni, hogy a lerakásra kerülő élelmiszer és 

kapcsolódó hulladékok mennyisége csökkenjen. Mindezekhez olyan megoldásokat 

alkalmaznak, melyek által a főváros gazdasága is erősödik.  

A stratégia öt témára koncentrál: egészség, környezet, gazdaság, társadalom/kultúra 

és biztonság. Ezekhez kapcsolódóan a következő célokat tűzték ki: 

 javítani a londoniak egészségét és az egészséges élet elérésének esélyeiben 

mutatkozó egyenlőtlenségeket csökenteni a fogyasztott élelmiszer által 

 London élelmiszerrendszerének negatív környezeti hatásait csökkenteni 

 dinamikus élelmiszergazdaság 

 örömmel hirdetni és népszerűsíteni London élelmiszerkultúráját 

 fejleszteni London élelmiszerbiztonságát 

A stratégia az élelmiszerlánc nyolc lépcsőjét azonosította, ahol beavatkozásra van 

szükség: 1. Elsődleges termelés; 2. Feldolgozás és előállítás; 3. Szállítás, raktározás és 

elosztás; 4. Élelmiszer kiskereskedelem; 5. Élelmiszer beszerzés; 6. Élelmiszerkészítés, 

tárolás és főzés; 7. Evés, fogyasztás; 8. Hulladékkezelés.  

A megvalósítási terv hat területen határoz meg kiemelt intézkedéseket és a partnerek 

által megvalósítandó kapcsolódó intézkedéseket. Minden kiemelt intézkedéshez 

költségvetést is rendelt a 2007-ben készített megvalósítási terv. Az alábbiakban a hat 

területen meghatározott kiemelt intézkedéseket mutatjuk be, zárójelben a megvalósító 

intézménnyel. 

 A keresekedelem élénkítése 

o A minőségi, sokszínű londoni élelmiszereket népszerűsítő rendezvények 

(London Development Agency) 

 A fogyasztók elkötelezettségének fenntartása 

o Társadalmi célú reklámkampány az egészséges élelmiszerről, biztonságos 

italfogyasztásról és elkészítési módszerekről (Regional Public Health Group) 

 A beszerzés erejének kihasználása 

o Élelmiszer közbeszerzési kezdeményezés – a helyhatóságok és az 

egészségügyi alapellátásban a helyi és fenntartható termékek előnyben 

részesítése (Government Office for London) 

 Regionális kapcsolatok fejlesztése  

o Helyi élelmiszer infrastruktúra projekt – együttműködés nagybani piacok 

szereplőivel annak érdekében, hogy a helyi, regionális, fenntartható 

élelmiszerek megjelenését segítsék (London Development Agency) 

 Egészséges iskolák 

o Jó étel képzés London városának – az egészséges és szezonális termékekkel 

kapcsolatos képzések a beszerzésről, előkészítésről és főzésről a 

közétkeztetés konyhai és menedzsment dolgozóinak (London Development 

Agency and Greenwich Co-operative Development Agency) 

 Az élelmiszerhulladék és a szemét csökkentése 

o London üzleti alapú élelmiszerhulladék láncának erősítése – piacokat 

teremteni az élelmiszerrel kapcsolatos hulladékok számára legalább egy 

mintaprojekt segítségével (London Development Agency) 
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Eredmények 

Jóllehet az élelmiszerstratégiát és megvalósítását érte kritika is, hogy szándékai nehezen 

összeegyeztethetők a neoliberális városvezetéssel (Cretella 2015), tény hogy az 

elfogadása óta folyamatos a végrehajtása. Nagyszámú fenntartható élelmiszerprojekt 

valósult meg a városban. A Sustain és a London Food Link segít az üzleti, civil és 

közszféra szereplői közötti kapcsolatok építésében. Évről-évre, a város minden 

kerületében és London egészére, számos mutatószám alapján mérik a stratégia 

tématerületein tett előrehaladást és értékelik, hogy melyik kerület hogyan teljesített. (A 

legutóbbi jelentés a Good Food For London 2017.) A megvalósult, fontosabb projektek 

közül néhány: 

 Növekvő Tőke (Capital Growth) – a londoni városi élelmiszertermelést segítő 

hálózat, melyben városszerte 2767 termesztőhely vesz részt.  

 Jó étel képzés London városának (Good Food Training for London) – a 2007-

ben indult program legalább 1000 fő ingyenes képzését biztosította 2009-ig. A 

kapcsolódó programoknak köszönhetően többmillió fontot fordítanak 

fenntartható forrásból származó élelmiszerekre a közszféra beszerzéseinél 

 Fenntartható Hal Városok (Sustainable Fish City) – London csatlakozott a 

fenntartható forrásból halat beszerző városokhoz 

 Londoni Élelmiszerszegénység kampány (London Food Poverty Campaign) 

 A 2012-es londoni olimpia élelmiszer jövőképe és küldetése (London 2012 

Olympic Food Vision and Food Legacy) 

 

Legfontosabb tanulságok 

London kulturális sokszínűsége és nagy mérete nem volt akadálya annak, hogy rengeteg 

fenntartható élelmiszer kezdeményezési projektet indítsanak, illetve valósítsanak meg. A 

projektek nagyobb része arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy a helyi gazdaságot 

erősítse. A vezetés elkötelezettsége, a megfelelő források projektekhez rendelése és a 

rendszeres monitoring a sikeres végrehajtás garanciája.  

 

Együttműködések 

Az élelmiszertstratégia projektek megvalósításáért a következő szervezetek a felelősek: 

London Development Agency, Sustain/London Food Link, Government Office for London, 

London Councils, Regional Public Health Group for London, Greenwich Co-operative 

Development Agency. A koordinációt, irányítást a London Food Board végzi. A 

megvalósításban nagyszámú intézmény és magánszemély vesz részt. A stratégia 

megújításához nyilvános konzultáció során gyűjtik az észrevételeket. London tagja 

többek között a brit Sustainable Food Cities Networknek is. 

 

Kapcsolat: 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food 

Források, további információk: 

Healthy and Sustainable Food for London. The Mayor’s Food Strategy. London, May 

2006 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_mayors_food_strategy_2006.pdf  

Healthy and Sustainable Food for London. The Mayor’s Food Strategy Implementation 

Plan. Mayor of London, LondonFood, September 2007 

https://www.sustainweb.org/news/dec16_london_food_board_applications_open/
http://www.capitalgrowth.org/
https://www.sustainweb.org/goodfoodtraining/
https://www.sustainweb.org/publications/good_food_training_for_london/
https://www.sustainweb.org/sustainablefishcity/
https://www.sustainweb.org/foodpoverty/london/
https://www.sustainweb.org/foodlegacy/
https://www.sustainweb.org/foodlegacy/
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_mayors_food_strategy_2006.pdf
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http://www.welllondon.org.uk/files/833/healthy-

eating/5.%20Mayor%20of%20London's%20Food%20Strategy%20Implementation%2

0Plan.pdf  

A. Cretella: Beyond the Alternative Complex. The London Urban Food Strategy and 

Neoliberal Governance. Métropoles [Online], 17 | 2015, Online since 15 December 

2015, connection on 02 October 2016. URL : http://metropoles.revues.org/5147  

Sustainable Food Cities 

London Food Programme 

http://sustainablefoodcities.org/findacity/cityinformation/userid/43 

New Food Strategy promised for London. London Food Link, 21/12/2016 

https://www.sustainweb.org/news/dec16_london_food_board_applications_open/  

About the food programme. Mayor of London 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/about-food-

programme  

London Food Board. Mayor of London 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/london-food-

board#acc-i-47416  

Good Food For London 2017. How London boroughs can help secure a healthy and 

sustainable food future. Report compiled by Maddie Guerlain of Sustain’s London Food 

Link. Publications / London Food Link, 2017 

https://www.sustainweb.org/publications/good_food_for_london_2017/   

 

  

http://www.welllondon.org.uk/files/833/healthy-eating/5.%20Mayor%20of%20London's%20Food%20Strategy%20Implementation%20Plan.pdf
http://www.welllondon.org.uk/files/833/healthy-eating/5.%20Mayor%20of%20London's%20Food%20Strategy%20Implementation%20Plan.pdf
http://www.welllondon.org.uk/files/833/healthy-eating/5.%20Mayor%20of%20London's%20Food%20Strategy%20Implementation%20Plan.pdf
http://metropoles.revues.org/5147
http://sustainablefoodcities.org/findacity/cityinformation/userid/43
https://www.sustainweb.org/news/dec16_london_food_board_applications_open/
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/about-food-programme
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/about-food-programme
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/london-food-board#acc-i-47416
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/london-food-board#acc-i-47416
https://www.sustainweb.org/publications/good_food_for_london_2017/
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Milánó, Olaszország 

  

 

Összefoglaló 

A Milánó városa által indított nemzetközi kezdeményezést, a Milánói városi 

élelmiszerpolitikai paktumot 2015-ben 46 város írta alá a világ minden tájáról, 2017-re 

már 159 város csatlakozott. Milánó az ebben vállalt kötelezettségek alapján saját 

élelmiszerpolitikáját is elkészítette. Az élelmiszerpolitikát két lépcsőben dolgozták ki. 

Először elkészült egy elemzés Milánó élelmiszerrendszeréről. 2015 februárja és júniusa 

között 700 ember bevonásával társadalmi vitát tartottak. Az egyeztetés után, 2015. 

október 5-én fogadta el a Városi Tanács a Milánói élelmiszerpolitikát. Ennek prioritásai és 

néhány kiemelt intézkedése: 1. Mindenki számára biztosítani az egészséges élelmiszert és 

megfelelő ivóvízet; 2. Elősegíteni az élelmiszerrendszer fenntarthatóságát, a friss, 

szezonális, minőségi, helyi termelésből származó élelmiszerek fogyasztását; 3. Megérteni 

az élelmiszert – a kultúrára épülő, fogyasztói szemléletformálás; 4. Küzdelem a hulladék 

ellen; 5. A tudományos agrár-, élelmiszerkutatás támogatása és elősegítése. A stratégia 

megvalósítását segítendő, Városi élelmiszertanács felállítását is elhatározták. A 

megvalósítás néhány fontosabb projektje: A 2016 májusában indult Zéró hulladék 

Milánóban! kezdeményezésben együttműködéseket hoznak létre mikrokörzetenként, ahol az 

élelmiszeripar szereplői és helyi egyesületek működnek együtt a hulladékcsökkentési célok 

érdekében. A városi tulajdonú Milánói Közétkeztetés számos projektet indított az 

élelmiszerhulladék csökkentésére. „A kertből az asztalra” program keretében főzésről és az 

egészséges étkezésről oktatják a családokat, a gyermekekkel együtt. A Milánói 

Mezőgazdasági Körzet és a Milánói Közétkeztetés 2016-os megállapodásának 

eredményeként a város környékén termelt rizs bekerült az iskolai menükbe. 

  

 Alapadatok 

Milánó Észak-Olaszország legnagyobb, Olaszország második legnagyobb városa, 

Lombardia régió székhelye. Az ország legnagyobb ipari városa. Lakossága: 1,4 millió 

fő. Területe: 181,8 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

2014 júliusában Milánó Önkormányzata és a Cariplo Alapítvány egyetértési 

nyilatkozatot írt alá a város átfogó élelmiszerstratégiájának kidolgozásáról és arról, 

hogy nemzetközi párbeszédet kezdeményeznek az élelmiszerről szóló paktum 

elfogadásáért. A 2015-ös Milánói városi élelmiszerpolitikai paktumot [Milan Urban Food 

Policy Pact] 46 város írta alá a világ minden tájáról. (2017-re már 159 város 

csatlakozott, melyeknek több mint 450 millió lakosa van.) A paktum a városok és a 

kidolgozásban részt vevő intézetek, alapítványok közös munkájának eredménye. Ebben 

minden város kötelezettséget vállalt, hogy fenntartható élelmiszerrendszer kiépítése 

érdekében fog dolgozni lehetőségei és képességei szerint. Ezek a rendszerek egyenlő 

hozzáférést biztosítanak (inkluzívak), rugalmasan képesek alkalmazkodni a 

változásokhoz (reziliensek), biztonságosak és változatosak, egészséges és megfizethető 

élelmiszert kínálnak mindenkinek, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, 

minimalizálják a hulladékot, megőrzik a biodiverzitást, alkalmazkodnak az 

éghajlatváltozáshoz és törekszenek lassítására (a mitigációra). Milánó e vállalt 

kötelezettség alapján saját élelmiszerpolitikáját is elkészítette.  
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Tevékenységek 

Az élelmiszerpolitikát két lépcsőben dolgozták ki. Először elkészült egy elemzés Milánó 

élelmiszerrendszeréről, ami áttekintette  

 a városi élelmiszerciklusokat (termelés, feldolgozás, logisztika, elosztás, 

fogyasztás, hulladék); 

 a helyi adottságokat, melyek között a milánói élelmiszerrendszer működik 

(demográfia, terület, biodiverzitás, energetikai szempontok, víz, kapcsolódó 

gazdaságok, egészség, kultúra, oktatás stb.); 

 az önkormányzat szakpolitikái, melyek kapcsolódnak az élelmiszerrendszerhez; 

 a társadalmi és gazdasági szereplők (ideértve a közszférát is) élelmiszerrel 

kapcsolatos tervei és tevékenységei.  

Az eredményeket a Milánói élelmiszerpolitika 10 kulcsterülete című dokumentumban 

foglalták össze, amit közzétettek. A dokumentum célja a tájékoztatás volt, illetve az, 

hogy a társadalmi egyeztetés számára vitaanyagként szolgáljon. 2015 februárja és 

júniusa között 700 ember bevonásával tartották meg a társadalmi vitát. Az 

egyeztetésben részt vettek a városi tanácsnokok, az önkormányzati hivatal képviselői, 

Milánó mind a 9 kerületének lakói, egyetemek, kutatói szféra, szolgáltatási szektor, 

üzleti szféra, civil szervezetek. Az egyeztetés után, 2015. október 5-én fogadta el a 

Városi Tanács a Milánói élelmiszerpolitikát [Linee di indirizzo della Food Policy di Milano 

2015-2020]. 

Az élelmiszerpolitika prioritásai és néhány kiemelt intézkedése (pontokba szedve): 

1. Mindenki számára biztosítani az egészséges élelmiszert és megfelelő ivóvízet az 

alapvető élelmezés részeként, az emberi méltóság megőrzése és életminőség 

javítása érdekében. 

 Az önkormányzat közvetlen és közvetett (közétkeztetési megállapodások) 

eszközökkel segíti, hogy többek között az iskolákban, idősotthonokban 

biztosított étkezésben növekedjen a helyi, minőségi, fenntartható élelmiszer 

aránya. 

 Az önkormányzat koordinációval, együttműködések kialakításával, 

képzésekkel segíti a városi mezőgazdaság fejlődését. 

2. Az élelmiszerrendszer fenntarthatóságának, a fiss, szezonális, minőségi, helyi 

termelésből származó élelmiszerek fogyasztásának elősegítése. 

 Az önkormányzat segíti a város területén a földhöz jutást a mezőgazdasági 

hasznosítást, borászat megvalósítását tervezők számára. 

 Az önkormányzat segíti a kereskedelmi csatornákon a helyi termékek 

előnyhöz juttatását. 

3. Megérteni az élelmiszert – a kultúrára épülő, fogyasztói szemléletformálás az 

egészséges, biztonságos, kulturális hagyományoknak megfelelő, fenntartható, az 

emberi jogok és a környezetvédelem figyelembe vételével termelt 

élelmiszerfogasztás ösztönzése. 

 A város polgárainak tudatossága érdekében az önkormányzat a 

fenntartható étkezésről útmutatót készít, hogy a köz- és magánszféra 

valamint a milánóiak étkezési szokásait befolyásolja. 

 Kommunikációs kampányokat indítanak az egészséges és fenntartható 

étkezés népszerűsítésére. 

4. Küzdelem a hulladék ellen – a felesleges élelmiszerelőállítás és -hulladék 
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csökkentése az élelmiszerlánc egyes pontjain; amivel csökkenthető a 

környezetterhelés és a társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek. 

 A háztartási élelmiszerhulladék csökkentését célzó kampányt indít a város. 

 A háztartások és ipari felhasználók számára útmutatók készítése az 

élelmiszerhulladék csökkentéséről. 

5. A tudományos agrár-, élelmiszerkutatás támogatása és elősegítése, különös 

tekintettel a milánói városi élelmiszerrendszerekre, a folyamatok javítása, legjobb 

technológiák alkalmazása érdekében. 

 Feltérképezik az agrár-, élelmiszerkutatás szereplőit, melyek a város 

számára különös jelentőséggel bírnak. 

 Találkozási lehetőségek, eszmecsere lehetőségének megteremtése a helyi, 

országos, nemzetközi tudásmegosztás érdekében. 

A stratégia megvalósítását segítendő, Városi élelmiszertanács felállítását is 

elhatározták. 

 

Eredmények 

 2016 májusában az Assolombarda, a Milánói Városi Tanács és a Milánói 

Műszaki Egyetem [Politecnico di Milano] egyetértési nyilatkozatot írt alá a Zéró 

hulladék Milánóban! [Milano a zero sprechi!] kezdeményezésről, mely az 

élelmiszertöbbletek hasznosításáról és újraelosztásáról szól. Együttműködéseket 

hoznak létre mikrokörzetenként, ahol az élelmiszeripar szereplői és helyi 

egyesületek működnek együtt a cél érdekében. 

 A 99%-ban városi tulajdonú Milánói Közétkeztetés [Milano Ristorazione] napi 80 

ezer adag ételt szolgál fel többek között iskolákban, óvodákban, 

idősotthonokban. Számos projektet indítottak az élelmiszerhulladék 

csökkentésére. Évente 62 tonna megmaradt kenyeret és 100 tonna gyümölcsöt 

gyűjt össze az Élelmiszerbank [Siticibo-Banco Alimentare], amit a Városi 

angyalok [City Angels di Milano] osztanak szét a városban – 200 adagot 

havonta. 65 iskola 750 osztályában 23 ezer szatyrot osztottak szét, 

amelyekben a diákok hazavihették a megmaradt élelmiszert. 175 iskolában 

tankertet létesítettek, amelyből a terményeket a diákok maguk fogyaszthatják. 

„A kertből az asztalra” program keretében főzésről és az egészséges 

étkezésről oktatják a családokat, a gyermekekkel együtt. 

 Egy civil önkéntesekkel megvalósított mintaprojekt a piacok végén megmaradt 

árut értékesítette. Az összegyűjtött mennyiség 89 tonnát tett ki. 

 A Milánói Mezőgazdasági Körzet [Distretto Agricolo Milanese, DAM] és a 

Milánói Közétkeztetés 2016-os megállapodásának eredményeként a város 

környékén termelt rizs bekerült az iskolai menükbe. Milánó Olaszország második 

legnagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező városa 65 gazdasággal, 

2900 ha művelt területtel, melyből 630 ha-on rizst termesztenek. 

 

Legfontosabb tanulságok 

Milánó a nemzetközi színtéren is rendkívül aktív a fenntartható termelés és fogyasztás 

zászlóvivője. A Milánói élelmiszerpolitikai paktumban vállalt kötelezettségeiket a 

városra nézve is komolyan vették. Az élelmiszerstratégia ambíciózus célokat tűz ki, 

melyeket a fent bemutatott projekteken keresztül kezdtek el megvalósítani.  

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/progetti/Protocollo_anti_spreco
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/progetti/Protocollo_anti_spreco
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/progetti/Progetti+Milano+Ristorazione
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/progetti/Recupero+e+raccolta+differenziata+mercati+rionali
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Együttműködések 

A stratégia kialakítását széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg. A 

megvalósításban civil szervezetek, cégek, kutatóintézetek is részt vesznek. Több 

egyetértési nyilatkozatot kötöttek, melyek az együttműködések kereteit rögzítik – ezek 

közül a fontosabbakat a fentiekben emeltük ki.  

 

Kapcsolat:  

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/contatti_social_me

dia 

Források, további információk: 

Food Policy Milan 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/food_policy_mi

lano  

Milan Food Policy Guidelines 2015-2020 

https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/Milan+Food+Poli

cy 

Milan 2015-2020 Food Policy guidelines. Published on the Council Bulletin on 

09/10/2015. Milano, 2015 

http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:71638/datastreams/

dataStream3943587268670669/content?1482924699146  

Milan Urban Food Policy Pact. 15 October 2015. 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-

Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf  

 

  

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/contatti_social_media
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/contatti_social_media
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/food_policy_milano
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/food_policy_milano
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/Milan+Food+Policy
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/Milan+Food+Policy
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:71638/datastreams/dataStream3943587268670669/content?1482924699146
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:71638/datastreams/dataStream3943587268670669/content?1482924699146
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
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Havanna, Kuba 

  

 

Összefoglaló 

A Szovjetunió 1991-es összeomlásával Kuba legnagyobb kereskedelmi partnere tűnt el. 

Egyik napról a másikra elapadtak az intenzív mezőgazdaság forrásai és beköszöntött a 

„különleges időszak”. A hosszú gazdasági válságban hiánycikk volt az olaj, a műtrágya, a 

vegyszer és főként az élelmiszer. A lakosság spontán módon reagált és minden lehetséges 

területen élelmiszertermelésbe fogott, a városokban is. A kormány szervezett programjai a 

spontán reakciót nemzeti prioritássá emelték. Az egyik legfontosabb kormányzati 

tevékenység a válság megoldásában az intenzív kutatás és a lakosság képzése volt. 

Kubában új szóval jelölték a mezőgazdasági technológiát, amit elsősorban a városokban 

használnak: organopónia. Ennek lényege, hogy nagyon kevés talajon vagy talaj hiányában, 

komposztált szerves anyagon, gilisztahumuszon alakítanak ki magaságyásokat, melyek 

művelésénél csak bio módszereket alkalmaznak. A növényvédelemben a megelőzésre 

támaszkodnak, vegyszereket nem használnak a városban. Havannában a mezőgazdaságot 

két országos program támogatja, egy a városi, egy a városkörnyéki területeken. A 

kormány intézkedései töbek között ingyen adtak földet mezőgazdasági célokra. Ösztönzik 

a fiatalok és nők részvételét a termelésben. A növénytermesztés és állattenyésztés 

elfogadott része a városképnek. A városi mezőgazdaság egyrészt alulról-felfelé (spontán 

módon), másrészt felülről-lefelé (a kormány programjai által) fejlődik. Intenzív 

mezőgazdasági kutatási programok folynak az ökogazdálkodás módszereinek javítása 

érdekében. Havannában a teljes mezőgazdasági terület 35 900 ha, a tartomány fele. A 

fogyasztott élelmiszerek 90 százalékát a városban vagy környékén termelik. A kubaiak 

kalóriabevitele és étrendje ma valamivel szegényebb, mint az olajválság előtti időkben, 

viszont sokkal egészségesebb: több zöldséget és gyümölcsöt és kevesebb húst 

fogyasztanak.   

  

 Alapadatok 

Havanna Kuba fővárosa és a szigetország legnagyobb városa is egyben. Havanna 

város egyike Kuba 14 tartományának. Lakossága: 2,2 millió fő. Területe: 728,3 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

Kuba területének egyharmada mezőgazdasági terület, azonban a 80-as évek végéig 

ennek nagy részén cukornádat termesztettek exportra. A Szovjetunióba igen jó áron 

szállított rumért, dohányért, cukorért élelmiszereket, olajat, vegyszereket, műtrágyákat 

importáltak, ami nélkülözhetetlen volt az intenzív mezőgazdaság működtetéséhez. A 

kubaiak jól tápláltak voltak, étrendjük közel felét az állati fehérje tette ki. A Szovjetunió 

1991-es összeomlásával Kuba legnagyobb kereskedelmi partnere tűnt el, egyik napról 

a másikra elapadtak az intenzív mezőgazdaság forrásai és beköszöntött a „különleges 

időszak” [período especial]. A kereskedelem a legtöbb kapitalista országgal tilos volt, 

az USA kereskedelmi embargója érvényben volt. A hosszú gazdasági válságban 

hiánycikk volt az olaj, a műtrágya, a vegyszer és főként az élelmiszer. Az alultápláltság 

széles körben sújtotta az országot, az átlag kubai 9 kg-ot fogyott ebben az 

időszakban. A lakosság spontán módon reagált és minden lehetséges területen 

élelmiszertermelésbe fogott, a városokban is. A termésátlagok eleinte alacsonyak 

voltak, azonban a kormány szervezett programjai a spontán reakciót nemzeti 

prioritássá emelték. Kuba a világ első országa volt, ami megtapasztalta az „olajcsúcs” 

hatásait, így válaszai az intenzív mezőgazdaságra alapozott élelmiszerellátás számára 
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különösen fontos tanulságot jelentenek a világ többi részén is. 

 

Tevékenységek 

Az egyik legfontosabb kormányzati tevékenység a válság megoldásában az intenzív 

kutatás és a lakosság képzése volt. Kubában új szóval jelölték a mezőgazdasági 

technológiát, amit elsősorban a városokban használnak: organopónia [organopónicos]. 

Ennek lényege, hogy nagyon kevés talajon vagy talaj hiányában, komposztált szerves 

anyagon, gilisztahumuszon alakítanak ki magaságyásokat, melyek művelésénél csak bio 

módszereket alkalmaznak. A növényvédelemben a megelőzésre támaszkodnak, illetve a 

kártevők természetes ellenségeit használják. A növényvédőszerek használata tilos a 

városban.  

A Kubai Kormány létrehozta a Havanna Tartományi Mezőgazdasági Hivatalt, hét 

tartományi műszaki részleget és 15 önkormányzati irodát, hogy a mezőgazdaságot 

segítse. Havannában a mezőgazdaságot két országos program támogatja, egy a 

városi, egy a városkörnyéki területeken. A kormány intézkedései töbek között ingyen 

adtak földet mezőgazdasági célokra. Ösztönzik a fiatalok és nők részvételét a 

termelésben. A növénytermesztés és állattenyésztés elfogadott része a városképnek. 

Nem csak üres telkeken, kertekben, de háztetőkön, balkonládákban, szinte minden 

helyen folyik a termelés. Így a városi mezőgazdaság egyrészt alulról-felfelé (spontán 

módon), másrészt felülről-lefelé (a kormány programjai által) fejlődik. 

A földeket vidéken szarvasmarhákkal művelik, melyek trágyázzák is a talajt. A trágya 

városokba jutattását a kormány is segíti szállítással. Intenzív mezőgazdasági kutatási 

programok folynak az ökogazdálkodás módszereinek javítása érdekében. Ezek 

hasznait nem csak a kubai mezőgazdaságban hasznosítják, de a módszerek fontos 

exportcikkek is egyben a dél-amerikai országok irányában (Kolumbia, Mexikó, 

Venezuela).   

 

Eredmények 

Az organopónia vált a havannai mezőgazdaság jelképévé – 2013-ban 97 ilyen 

rendszer működött városszerte. Ezen kívül többfajta, nagy hozamú rendszer is működik 

a városban. 318 intenzív kert működött talajon és 38 félig védett kert fólia alatt, 

gilisztahumusszal feljavított talajon (2013-mas adat). A városi és város-környéki 

mezőgazdaságban 5 mezőgazdasági cég 700 növénytermesztő gazdaságot, 170 

tehenészetet és 27 fatermesztő egységet üzemeltet. 29 mezőgazdasági szövetkezet és 

91 hitel- és szolgáltatószövetkezet működött 2013-ban, melyek virág- és 

növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak.  

Havannában a teljes mezőgazdasági terület 35 900 ha, a tartomány fele. 2012-ben 

63 ezer tonna zöldséget, 20 ezer tonna gyümölcsöt, 10 ezer tonna gyökér és gumós 

zöldséget, 10,5 millió liter tehén-, bivaly és kecsketejet valamint 1700 tonna húst 

állítottak elő. Ezen kívül 89.000 udvarban és 5.100 darab 800 m2-nél kisebb területen 

termelnek a családok zöldséget, gyümölcsöt, fűszereket vagy kisebb állatokat 

(baromfit, tengerimalacot) házi fogyasztásra. Összességében 90.000 havannai lakos 

foglalkozik a mezőgazdasággal valamilyen formában. 

A gazdálkodók az országban a legjobban keresnek. Az élelmiszerek rendszerint 

közvetlen kereskedelem útján cserélnek gazdát. 2013-ban Havannában és környékén 

58 ezer tonna élelmiszert értékesítettek, aminek közel felét (26.500 tonnát) nyilvános 

kereskedelmi pontokon (pl. boltokban) árusították. Az állami piacokon, vásárokon 
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21.000 tonnát forgalmaztak. 

A Havannában fogyasztott élelmiszerek 90 százalékát a városban vagy környékén 

termelik. A kubaiak kalóriabevitele és étrendje ma valamivel szegényebb, mint az 

olajválság előtti időkben, viszont sokkal egészségesebb: több zöldséget és gyümölcsöt 

és kevesebb húst fogyasztanak.  

Az ország lassú nyitásával, a turizmus növekedésével, az infrastruktúra fejlődésével a 

városi területek is értékesebbé váltak, az utóbbi időben elkezdett visszaszorulni a városi 

gazdálkodás a közterületekről a kertekbe. 

 

Legfontosabb tanulságok 

Kuba helyzete sok szempontból speciális: kommunista ország, ahol az állami irányítás 

meghatározó, a városi területek többsége az államé, a föld adás-vétele tilos. A 

fogyasztói társadalmakból nézve legalább annyira elképzelhetetlen a különleges 

időszak erőforráshiánya, mint a kubaiaknak volt ennek beköszöntét megelőzően. 

Azonban példamutató volt a közösségek és az állam reakciója a válságra. A 

technológiai újítások, a képzések és a saját fogyasztásra termelés megmentette az 

országot az éhezéstől.  

 

Együttműködések 

A központi irányítás a válság időszakában utat engedett a spontán 

kezdeményezéseknek, íly módon a lakossági alulról-felfelé indított kezdeményezések és 

az állami felülről-lefelé irányuló reformok kiegészítették egymást. A sikeres túlélésben 

és fejlődésben nagy szerepe volt a helyi közösségeknek.  

 

Kapcsolat: 

Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana (INIFAT) 

http://www.ausc.co.cu/index.php/comite-editorial  

Proyecto Communitario Conservacion Alimentos 

http://www.alimentacioncomunitaria.org/node/2  

Források, további információk: 

Kis T.: Alkalmazkodás a csökkentett fosszilis energiaellátáshoz – Kuba, mint példa. Latin-

Amerika Társaság, 2010. szeptember 24. http://www.latin-

amerika.hu/elemzesek/folyoirat/1-szam/432-a-magyar-venezuelai-szolidaritasi-

tarsasagrol  

Szám D.: Kuba és a fenntarthatóvá tett mezőgazdaság. 2010. június 28. 

http://ffek.hu/blog/szam_dorottya/kuba_es_fenntarthatova_tett_mezogazdasag  

Urban and Peri-urban Agriculture in Latin America and the Caribbean – Havana 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/ggclac/havana.html 

Havana Urban Agriculture - Infrastructure for Food Gardens: an interview with Claire 

Napawan-Seybert. Grow City, Thursday, May 3, 2012 

http://www.grow-city.org/2012/05/havana-urban-food-gardens-interview.html 

S. Cope: Why So Many Cubans Grow Their Own Food. CityLab, Jan 29, 2016 

https://www.citylab.com/life/2016/01/cuba-urban-agriculture/433884/ 

http://www.ausc.co.cu/index.php/comite-editorial
http://www.alimentacioncomunitaria.org/node/2
http://www.latin-amerika.hu/elemzesek/folyoirat/1-szam/432-a-magyar-venezuelai-szolidaritasi-tarsasagrol
http://www.latin-amerika.hu/elemzesek/folyoirat/1-szam/432-a-magyar-venezuelai-szolidaritasi-tarsasagrol
http://www.latin-amerika.hu/elemzesek/folyoirat/1-szam/432-a-magyar-venezuelai-szolidaritasi-tarsasagrol
http://ffek.hu/blog/szam_dorottya/kuba_es_fenntarthatova_tett_mezogazdasag
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/ggclac/havana.html
http://www.grow-city.org/2012/05/havana-urban-food-gardens-interview.html
https://www.citylab.com/life/2016/01/cuba-urban-agriculture/433884/
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Urban and Peri-urban Agriculture in Latin America and the Caribbean – Havana 

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/ggclac/havana.html 

J. Owen: Havana's urban farms. The Guardian, Saturday 12 December 2009 00.07 

GMT https://www.theguardian.com/travel/2009/dec/12/cuba-urban-garden  

A közösség ereje - Hogyan élte túl Kuba az olajválságot? 

https://www.youtube.com/watch?v=aS3O3kpl64I  

 

  

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/ggclac/havana.html
https://www.theguardian.com/travel/2009/dec/12/cuba-urban-garden
https://www.youtube.com/watch?v=aS3O3kpl64I
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Vancouver, Kanada 

   

 

Összefoglaló 

2003-ban a Vancouveri Városi Tanács igazságos és fenntartható élelmiszerrendszer 

megteremtését tűzte ki célul. Ezt követően számos élelmiszerpolitikai lépést tett a város és 

rengeteg kezdeményezés elindult. A Vancouveri Park Igazgatóság és a Tanács közösen 

dolgoznak az élelmiszerpolitikák kialakításán. 2003 óta egy sor dokumentumot készítettek 

a témában. A Legzöldebb Város Cselekvési Terv célul tűzi ki, hogy Vancouver vezető 

szerepet érjen el a városi élelmiszerrendszerek terén. Az átfogó helyi élelmiszerekkel 

kapcsolatos cél, hogy a város és a szomszédságok élelmiszer erőforrásait (közösségi 

kerteket, városi farmokat, termelői piacokat, élelmiszerfeldolgozó infrastruktúrát, 

közösségi komposztáló lehetőségeket, szomszédsági élelmiszerrendszereket) 2020-ig 

növeljék meg 50%-kal. A 2007-es Vancouveri Élelmiszer Karta jövőképében olyan 

élelmiszerrendszer szerepel, mely a közösségeknek és a környezetnek is hasznos – 

igazságos és fenntartható. 2011-2012-ben a Városi Tanács szakértői és a Vancouveri 

Élelmiszerpolitikai Tanács társadalmi részvétel kampányt folytatott több mint 2200 ember 

részvételével. 2013 januárjában fogadta el a Tanács az Ami enni ad nekünk: Vancouver 

Élelmiszerstratégiája című dokumentumot. A stratégia öt célt tűz ki: 1. Az élelmiszerbarát 

szomszédságok kialakítása; 2. Cselekvésre képessé tenni a lakosságot; 3. Minden lakos 

számára javítani a hozzáférést az egészséges, megfizethető, kulturális szempontból 

sokszínű élelmiszerhez; Helyezzük az élelmiszert a zöldgazdaság fókuszába; 5. Az 

igazságos és fenntartható élelmiszerrendszerek támogatása. A 2013-mas 

élelmiszertstratégiában kitűzött célok közül 2016-ra a következő főbb eredményeket érték 

el: 40%-kal növekedett a közösségi kertek száma; a termelői piacokra vonatkozó 

irányelvek hatására növekedett a piacok száma és a helyi gazdákat több értékesítési 

lehetőséghez jutattatta Vancouverben; a közösségi élelmiszerpiac irányelvek megnövelték a 

friss élelmiszer elérhetőségét; a Fenntartható Élelmiszerrendszerek Támogatási Alap 

megnövelte a Szomszédsági Élelmiszerhálózatok számát; a Zöld Kuka program kezdetétől, 

annak eredményeként 2015 végéig összesen közel 126.000 tonna élelmiszermaradék és 

zöldhulladék nem került hulladéklerakóra. 2016-ban Vancouver élelmiszerstratégiája 

elsőként kapta meg a Milánói Élelmiszerpolitikai Paktum „Hatékony cselekvést lehetővé tévő 

kormányzás, illetve alkalmas környezet” elismerését. 

  

 Alapadatok 

Vancouver kikötőváros a nyugat-kanadai Brit Columbia tartomány délnyugati részében. 

Lower Mainland régió gazdasági, politikai és kulturális központja. Lakossága 648 ezer 

fő. Területe: 115 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

2003-ban a Vancouveri Városi Tanács [Vancouver City Council] igazságos és 

fenntartható élelmiszerrendszer megteremtését tűzte ki célul. Ezt követően számos 

élelmiszerpolitikai lépést tett a város és rengeteg kezdeményezés elindult. A Vancouveri 

Park Igazgatóság [Vancouver City Council] és a Tanács közösen dolgoznak az 

élelmiszerpolitikák kialakításán. 2003 óta egy sor dokumentumot készítettek a témában, 

melyek közül a fontosabbak: A városi méhészet irányelvei (2005); Vancouveri Élelmiszer 

Karta [Vancouver Food Charter, 2007]; Városi mezőgazdaság irányelvei 

magánterületeken (2009); Legzöldebb Város támogatások a városi mezőgazdaság 

számára (2009-2011); Támogatások a szomszédsági élelmiszerhálózatok számára 

(2009-2012); 2010 kiskert 2010-ig kezdeményezés (2010); Hátsó udvari tyúktartás 

http://vancouver.ca/people-programs/vancouvers-food-strategy.aspx
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irányelvei (2010); Élelmiszermaradék gyűjtési program (2010); Időszakos gazdapiacok 

szakpolitika (2010); Street food program kiterjesztése (2010-2012); Legzöldebb Város 

cselekvési Terv Helyi Élelmiszer területei (2011); Támogatás a városi gazdálkodás 

részére (2011). A Legzöldebb Város Cselekvési Terv [Greenest City Action Plan] célul 

tűzi ki, hogy Vancouver vezető szerepet érjen el a városi élelmiszerrendszerek terén. Az 

átfogó, helyi élelmiszerekkel kapcsolatos cél, hogy a város és a szomszédságok 

élelmiszer erőforrásait (közösségi kerteket, városi farmokat, termelői piacokat, 

élelmiszerfeldolgozó infrastruktúrát, közösségi komposztáló lehetőségeket, 

szomszédsági élelmiszerrendszereket) 2020-ig növeljék meg 50%-kal. Az ambíciózus 

célok és a számos korábbi program szükségessé tette, hogy összehangolt stratégiát 

fogadjanak el. 

 

Tevékenységek 

A 2007-es Vancouveri Élelmiszer Karta jövőképében olyan élelmiszerrendszer szerepel, 

mely a közösségeknek és a környezetnek is jó – igazságos és fenntartható. A Karta öt 

elvet fogalmazott meg: közösségi gazdaságfejlesztés; ökológiai egészség; társadalmi 

igazságosság, együttműködés és részvétel; az evés ünnep, ami összehozza az 

embereket.  

2011-2012-ben a Városi Tanács szakértői és a Vancouveri Élelmiszerpolitikai Tanács 

társadalmi részvétel kampányt folytatott „Beszélj velünk az ételről” címmel. Több mint 

2200 ember vett részt, számos rendezvényen gyűjtötték a javaslatokat 

műhelymunkáktól vásárokig. A szakértők 2012 novemberében terjesztették elő az 

átdolgozott élelmiszerstratégia tervezetet a Tanácsnak. 2013 januárjában fogadta el a 

Tanács az Ami enni ad nekünk: Vancouver Élelmiszerstratégiája [What feeds us: 

Vancouver Food Strategy] című dokumentumot.  

A stratégia a társadalmi, környezeti, gazdasági és egészségügyi célok elérését segíti; 

az igazságos és fenntartható városi élelmiszerrendszer kialakítását támogatja. 

Együttműködésre hív minden városlakót, és összehangolja az élelmiszerrendszert a város 

egyéb szakpolitikáival. Öt célt tűz ki: 

1. Az élelmiszerbarát szomszédságok kialakítása 

 növelni a városi gazdálkodás lehetőségeit 

 növelni a szomszédságokhoz közeli termelői piacok lehetőségeit 

 az élelmiszermaradék begyűjtési program kiterjesztése 

2. Cselekvésre képessé tenni a lakosságot 

 a közösségi kertekben és gyümölcsösökben való részvétel átlátható és reálisan 

elérhető rendszerének megteremtése 

 a közösségi kertek, szomszédságaik és a helyi iskolák szorosabb kapcsolatainak 

megteremtése műhelymunkákkal, oktatási programokkal 

 a sérülékeny, elszigetelt emberek hozzáférését javítani a szomszédságok 

élelmiszerprogramjaihoz 

3. Minden lakos számára javítani a hozzáférést az egészséges, megfizethető, kulturális 

szempontból sokszínű élelmiszerhez 

 közösségi élelmiszerpiacok létrehozása és integrálása a Vancouveri Iskolai 

Igazgatóság programjaiba 

 alternatív élelmiszerkereskedelem és elosztás ösztönzése, mint pl. a közösségi 

élelmiszerpiacok és közösség által támogatott mezőgazdaság 

4. Helyezzük az élelmiszert a zöldgazdaság fókuszába 
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 szakpolitika kidolgozása, mely a városi mezőgazdaságot a kijelölt zónákban 

elismert tevékenységgé teszi, piacot teremt számára 

 növelni kell a Város és a Park Igazgatóság, az iskolák, közösségi központok és 

koncessziós parkok, strandok beszerzéseiben helyi és fenntartható élelmiszerek 

arányát 

 a helyi élelmiszerfeldolgozás, raktározás és elosztás infrastruktúrájának 

hiányosságait fel kell deríteni, meg kell vizsgálni egy élelmiszer inkubátor vagy 

csomópont felállításának lehetőségét 

5. Az igazságos és fenntartható élelmiszerrendszerek támogatása 

 cél a Mezőgazdasági Földtartalék megőrzése és növelése a fenntartható 

élelmiszertermelés és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében 

 szövetségek és partnerségek erősítése élelmiszerpolitikai kérdésekben más 

önkormányzatokkal Metro Vancouver és Fraser valley környezetében 

Az átfogó cél megegyezik a Legzöldebb Város Cselekvési Terv céljával: a város és a 

szomszédságok élelmiszer erőforrásait 2020-ig növeljék meg 50%-kal. Ezt a célt 

folyamatosan monitorozzák is. A stratégia az élelmiszerrendszer fő elemeinek az 

élelmiszertermelést; élelmiszerfeldolgozást / elosztást; élelmiszerhez való hozzáférést 

és az élelmiszerhulladék kezelését tekinti; ezeken a területeken avatkozik be.  

 

Eredmények 

A 2013-mas élelmiszertstratégiában kitűzött célok közül 2016-ra a következő, főbb 

eredményeket érték el: 

 40%-kal növekedett a közösségi kertek száma és Vancouver az első kanadai 

város, mely helyhatósági rendeletekben engedélyezte és legitimálta a városi 

mezőgazdálkodást. 

 A termelői piacokra vonatkozó irányelvek hatására növekedett a piacok száma 

és a helyi gazdákat több értékesítési lehetőséghez segítette Vancouverben. 

 A közösségi élelmiszerpiac irányelvek megnövelték a friss élelmiszer 

elérhetőségét a korábban rosszul ellátott szomszédságokban, illetve az 

alacsony jövedelmű lakosság számára. 

 A Fenntartható Élelmiszerrendszerek Támogatási Alap megnövelte a 

Szomszédsági Élelmiszerhálózatok számát és azoknak az 

élelmiszerprogramoknak a számát, amelyekben a közösségek tagjai részt 

vehetnek, hogy élelmiszerrel kapcsolatos tudásukat, az élelmiszerekhez való 

hozzájutást javíthassák, illetve társas kapcsolatokat alakítsanak ki 

szomszédaikkal. 

 A street food program megújítása több mint duplájára, 142-re növelte az 

élelmiszert árusító kocsik számát, kiszélesítette a választékot a vancouverieknek 

és az idelátogatóknak és munkahelyeket teremtett.  

 A Zöld Kuka program kezdetétől, annak eredményeként 2015 végéig összesen 

közel 126.000 tonna élelmiszermaradék és zöldhulladék nem került 

hulladéklerakóra.  

2016-ban Vancouver élelmiszerstratégiája elsőként kapta meg a Milánói 

Élelmiszerpolitikai Paktum „Hatékony cselekvést lehetővé tévő kormányzás, illetve 

alkalmas környezet” elismerését. 
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Legfontosabb tanulságok 

A vancouveri élelmiszerpolitika számos kicsi kezdeményezésből áll össze, melyeket a 

városi élelmiszerpolitika koordinál. A szomszédság egy olyan méretű szerveződési 

egység, mely a lakosok számára átlátható, megfelelő koordinációt képes biztosítani, de 

teret hagy az egyéni kezdeményezéseknek. A város ezeknek a szomszédságoknak a 

működését hivatalosan is elismeri, teret ad számukra a folyamatok érdemi 

befolyásolására, ami a vezetés hatékonyságát növeli. Ez a megoldás a hatékonyság és 

a rugalmasság jó elegyét képezi.   

 

Együttműködések 

Az élelmiszerrel kapcsolatos projektek és maga az élelmiszerstratégia a Városi tanács 

vezetésével, de a helyiek széleskörű közös munkájával működik. Meghatározó szereplők 

még a Vancouveri Szomszédsági Élelmiszerhálózatok [Vancouver Neighbourhood Food 

Networks], melyek 14 szomszédsággal szinte a teljes várost lefedik. A másik fontos 

szereplő a Vancouveri Élelmiszerpolitikai Tanács [Vancouver Food Policy Council], ami 

hivatalosan elsimert civil testület, a Város tanácsadó szerve élelmiszerpolitikai 

kérdésekben, különösen az élelmiszerstratégia által lefedett területeken. Maximum 21 

tagú, melyből 14-et a szomszédságok képviselői tesznek ki.     

 

Kapcsolat: 

Vancouver Food Strategy – City of Vancouver http://vancouver.ca/foodpolicy 

Vancouver Neighbourhood Food Networks http://vancouverfoodnetworks.com/#connect 

Vancouver Food Policy Council http://www.vancouverfoodpolicycouncil.ca/contact-us/ 

Források, további információk: 

http://vancouver.ca/foodpolicy 

What feeds us – The Vancouver Food Strategy. City of Vancouver, January 2013 

http://vancouver.ca/files/cov/vancouver-food-strategy-final.PDF  

What feeds us: Vancouver Food Strategy brochure. City of Vancouver, 2013 

http://vancouver.ca/files/cov/vancouver-food-strategy-brochure-what-feeds-us.pdf  

Regional Food System Action Plan 2016. Metro Vancouver. 

http://www.metrovancouver.org/services/regional-

planning/PlanningPublications/RegionalFoodSystemActionPlan.pdf  

City of Vancouver wins international award for Food Strategy. City of Vancouver, 

October 14 2016 http://vancouver.ca/news-calendar/city-of-vancouver-wins-

international-award-for-food-strategy.aspx  

 

  

http://vancouver.ca/foodpolicy
http://vancouverfoodnetworks.com/#connect
http://www.vancouverfoodpolicycouncil.ca/contact-us/
http://vancouver.ca/foodpolicy
http://vancouver.ca/files/cov/vancouver-food-strategy-final.PDF
http://vancouver.ca/files/cov/vancouver-food-strategy-brochure-what-feeds-us.pdf
http://www.metrovancouver.org/services/regional-planning/PlanningPublications/RegionalFoodSystemActionPlan.pdf
http://www.metrovancouver.org/services/regional-planning/PlanningPublications/RegionalFoodSystemActionPlan.pdf
http://vancouver.ca/news-calendar/city-of-vancouver-wins-international-award-for-food-strategy.aspx
http://vancouver.ca/news-calendar/city-of-vancouver-wins-international-award-for-food-strategy.aspx
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Hazai kezdeményezések  

Budapest, XV. kerület 

  

 

Összefoglaló 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012–2013-ban mintaértékű programot 

hajtott végre. Jelentős intézményfenntartóként kinyilvánították az egészséges életmód 

minőségi fejlesztése és a vidék-város kapcsolat újraértelmezése melletti elkötelezettségüket. 

Az egészséges táplálkozás mellett a helyi, hazai termelők termékeinek fogyasztását, saját 

részre termelést és a környezettudatos fogyasztást is az elérendő célok között jelölték meg. 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Vidékfejlesztési Minisztérium felé mintaprogramot 

kezdeményezett, ami az egészséges életmódra nevelés jegyében a közétkeztetés reformja, 

a város-vidék kapcsolat erősítése érdekében termelői piacok támogatását, a közintézményi 

konyhaüzemekben közvetlen élelmiszer beszerzést tervezett. A Kisváros a nagyvárosban – 

egészséges közétkeztetés mintaprogramot a VM támogatta. A mintaprogramban a XV. 

kerületi Önkormányzat alapvető célkitűzései az alábbiak voltak: a közétkeztetés 

minőségének javítása; a nagyváros – falusi/kisvárosi térségek közötti kapcsolatok 

újraértelmezése, a megbomlott város-vidék egyensúlyi állapot helyreállításának 

előmozdítása; vidéki, közvetlen mezőgazdasági alapanyag-beszerzés, közvetlen, termelői-

fogyasztói kapcsolatok kiépítése; termelői piacok, helyi termékek, valamint az egészséges 

táplálkozás és életmód népszerűsítése. A programon belül, 2012–2013-ban a következő 

főbb tevékenységek valósultak meg: egészséges életmódra nevelés; tanyabemutatók 

szervezése intézményeknek, illetve dabasi kirándulások; termelői piac szervezése kulturális 

rendezvénnyel összekapcsolva; önkormányzat kezelésében lévő konyhaüzemek átvilágítása, 

korszerű közösségi étkeztetésre alkalmas konyhaüzem tervezése; továbbá: a közösségi 

étkeztetés jelenlegi beszerzési viszonyainak áttekintése, a mezőgazdasági beszerzés 

volumenének, származási helyének felülvizsgálata; a közösségi étkeztetésben részt vevők 

étkezési szokásainak felmérése. 

  

 Alapadatok 

Budapest XV. kerülete (Rákospalota-Pestújhely-Újpalota). Lakossága: 80 ezer fő. 

Területe 26,9 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012–2013-ban mintaértékű 

programot hajtott végre. Jelentős intézményfenntartóként kinyilvánították az egészséges 

életmód minőségi fejlesztése és a vidék-város kapcsolat újraértelmezése melletti 

elkötelezettségüket. Az egészséges táplálkozás mellett e lépésekkel a helyi, hazai 

termelők termékeinek fogyasztását, saját részre termelést és a környezettudatos 

fogyasztást is a követendő célok között jelölték meg. Az Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Vidékfejlesztési Minisztérium felé mintaprogramot kezdeményezett, 

ami az egészséges életmódra nevelés jegyében a közétkeztetés reformját, a város-

vidék kapcsolat erősítése érdekében termelői piacok támogatását, a közintézményi 

konyhaüzemekben közvetlen élelmiszer beszerzést tervezett. A Kisváros a nagyvárosban 

– egészséges közétkeztetés mintaprogramot a VM támogatta. A XV. kerület az ország 

első ilyen programjára kapott támogatást ezzel.  
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Tevékenységek 

A mintaprogramban a XV. kerületi Önkormányzat alapvető célkitűzései az alábbiak 

voltak:  

 a közétkeztetés minőségének javítása;  

 a nagyváros – falusi/kisvárosi térségek közötti kapcsolatok újraértelmezése, a 

megbomlott város-vidék egyensúlyi állapot helyreállításának előmozdítása;  

 vidéki, közvetlen mezőgazdasági alapanyag-beszerzés, közvetlen, termelői-

fogyasztói kapcsolatok kiépítése;  

 termelői piacok, helyi termékek, valamint az egészséges táplálkozás és életmód 

népszerűsítése. 

A célok megvalósítását biztosító fő tevékenységek:  

 átfogó közétkeztetési és vele összekapcsolt termelői piaci reform végrehajtása;  

 a programhoz kapcsolódó tájékoztatás.  

Vállalt feladatok:  

 az egészséges életmódra nevelés keretében tájékoztató és inspiráló füzetek, 

kiadványok, receptek szerkesztése oktatási, szociális és egyéb intézmények 

számára;  

 a közétkeztetés étlapjának átalakítása keretében – korszerű dietetikus elvek és 

dietetikus alkalmazásával – étlap javaslatok összeállítása, irányelvek 

megfogalmazása;  

 a közétkeztetés vidéki beszállítói partnereinek feltérképezése, felmérése;  

 beszállítói kistérségek, tanyás térségek helyi termékeinek felmérése, marketing 

tervének összeállítása;  

 az önkormányzati intézményi konyhaüzemek komplex felmérése, 

közétkeztetésre alkalmas konyhaüzem tervezése;  

 a közétkeztetés jelenlegi beszerzési viszonyainak felmérése;  

 a közétkeztetésben résztvevők fogyasztási szokásainak felmérése. 

 

Eredmények 

A program során, 2012–2013-ban a következő konkrét feladatok valósultak meg: 

 Egészséges életmódra nevelés: részvétel oktatási intézményekben, 

egészségnapokon, oktatóanyagok készítése, oktatás tartása 

 Csatlakozás a „Happy héthez”, a vízfogyasztást népszerűsítő iskolai 

programhoz 

 Étlapok értékelése, étlapjavaslatok, irányelvek megfogalmazása 

 Tanyabemutatók szervezése intézményeknek, illetve dabasi kirándulások, 

termelői látogatások szervezése 

 2012. április 22-én termelői piac szervezése kulturális rendezvénnyel 

összekapcsolva, a Dabasi és XV. kerületi kultúra találkozása 

 Az önkormányzat kezelésében lévő konyhaüzemek átvilágítása, korszerű 

közösségi étkeztetésre alkalmas konyhaüzem tervezése 

 A közösségi étkeztetés jelenlegi beszerzési viszonyainak áttekintése, a 

mezőgazdasági beszerzés volumenének, származási helyének felülvizsgálata 
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 A közösségi étkeztetésben részt vevők étkezési szokásainak felmérése: 

kérdőívek szerkesztése, azok kiértékelése 

 

Legfontosabb tanulságok 

A kezdeményezés komplex, előremutató valódi mintaértékű projekt volt a városi, 

élelmiszerrel kapcsolatos stratégiai gondolkodás terén. Az országban egyedüli 

önkormányzatként kaptak ilyenre támogatást, azonban hasonlók nem követték a 

kerületi kezdeményezést. A kerület később nem folytatta a programot. Ebben szerepet 

játszhattak az önkormányzatok üzemeltetési jogköreinek törvényi beszűkítése és a 

kerületben lezajlott politikai változás (polgármester váltás) is. 

 

Együttműködések 

A XV. kerületi Önkormányzat a kerület iskoláival, óvodáival, idősotthonaival szorosabb 

együttműködést alakított ki a projekt alatt az étkezési szokások átalakításáért. Dabas 

városával a nagyváros-kisváros együttműködés jegyében fűzték szorosabbra 

kapcsolataikat, tartottak közös rendezvényeket. 

 

Források, további információk: 

Riczu Tünde: Közösségi étkeztetés a XV. kerületben. Élelmiszer-önrendelkezés a 

közétkeztetésben – országos konferencia a Védegylet szervezésében. 2013. április 25., 

Budapest. 

http://vedegylet.hu/doc/elelmiszeronrendelkezes_konferencia_diasorok_kozetkeztetes

_xv._kerulet.ppt  

Közétkeztetés (2013): A XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett 

közintézményekben biztosított közösségi étkeztetés vizsgálata 2013. Készítette a 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ Műszaki 

és Szolgáltatási Igazgatóságának közétkeztetési csoportja. 

http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2013/04/1-79-97-a-2013.pdf?1a295b  

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett 

közintézményekben biztosított közösségi étkeztetés vizsgálatáról. 

http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2013/04/1-79-97-2013.pdf?6d7d0b 

 

  

http://vedegylet.hu/doc/elelmiszeronrendelkezes_konferencia_diasorok_kozetkeztetes_xv._kerulet.ppt
http://vedegylet.hu/doc/elelmiszeronrendelkezes_konferencia_diasorok_kozetkeztetes_xv._kerulet.ppt
http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2013/04/1-79-97-a-2013.pdf?1a295b
http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2013/04/1-79-97-2013.pdf?6d7d0b
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Miskolc 

  

 

Összefoglaló 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) a helyi 

vállalkozókkal együtt törekedett arra, hogy a főutca, az ott zajló kereskedelem feltételei 

javuljanak. 2011-ben megalakult Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter. A klaszter 

menedzselésével kapcsolatos feladatokat a BOKIK Nonprofit Szolgáltató Kft végezte. 

2013-ban egy pályázati forrásból kidolgoztattak egy tanulmányt HETEBE – helyi 

termékek a belvárosban program – Helyi termékek árusítási koncepciójának, működési 

feltételeinek kialakítása, ehhez megyei és régióbeli termékek összegyűjtése címmel. Az 

elemzés megállapítja, hogy a helyi termékek súlyát növelő kezdeményezések megjelentek 

Miskolcon és térségben, de nincs egy erős, egységes ún. helyi termék 

klaszter/együttműködés. A BOKIK és az Önkormányzat támogatásával, s a civil 

szervezetekkel való együttműködésben ösztönözhetné, erősíthetné annak létrejöttét. A 

részprogramok között megjelennek a helyi termékeket a belvárosi éttermekbe, illetve 

belvárosi boltokba eljuttatni szándékozó részprogramok is. Miskolcon jelenleg a 

fenntartható élelmiszerellátás, a helyi termékek preferenciája csíráiban feltűnik, de 

egységes rendszerről nem beszélhetünk. A városban három nagyobb piac is működik (Búza 

téri őstermelői piac, Zsarnai Piac, Vasgyári piac), azonban a fenntarthatóság és a helyi 

termékek promócióját a Belvárosi Biovásár vállalja fel, amit az Észak-Magyarország 

Flórája Faunája Természet- és Állatvédelmi Alapítvány (a Zöld Akció Egyesület 

segítségével) 2005 óta állandó helyszínen tart. A Biovásár gondolatát terjesztette ki a 

2011-ben létrehozott NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter. Szintén az ÉMFF 

Alapítvány működteti a Miskolci Zöld Kosár bevásárlóközösséget és webáruházat. A városi 

mezőgazdaság speciális példája a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága Miskolc 

peremén. Az Avasi Paradicsom Közösségi kert Avas lakótelepen, a Dialóg Egyesület 

koordinálásával és a helyi önkormányzati képviselő segítségével került kialakításra.   

  

 Alapadatok 

Miskolc Észak-Magyarország legnagyobb városa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a 

Miskolci járás székhelye. Lakossága: 160 ezer fő. Területe 236,7 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiáját 2011-ben készítette el az Ökológiai 

Intézet a Fenntartható fejlődésért. Az élelmiszer valamint a város és vidéke 

kapcsolatának helyreállítása hangsúlyos kérdésekként jelennek meg a fenntartható 

fejlődés kontextusában. A stratégia megállapítja, hogy a rendszerváltás után átalakult 

kereskedelmi viszonyok között a várost már nem a környéki területek látják el 

élelmiszerrel, hanem a multinacionális élelmiszerpiac. Miskolc környékén a 

mezőgazdasági termelés feltételei nem túl jók, így az árakkal a helyi termelők nem 

tudnak versenyezni. A stratégia kimondja: Az agrárgazdaságban a helyi agroökológai 

adottságokra építő kertészeti ágazatot kell előmozdítani, létre kell hozni a helyi 

élelmiszer feldolgozás teljes vertikumát. Ki kell dolgozni a termelők és fogyasztók 

közvetlen kapcsolatán nyugvó piaci rendszereket, a helyi termékeket előnyben kell 

részesíteni, több piaci értékesítési lehetőséget kell teremteni. Javaslatot tesz továbbá 

közösségi kertgazdaságok létrehozására. Jelzi, hogy a Stratégia tervezetének 

társadalmasítása során a legnagyobb érdeklődést a térségi közösségi gazdaság 

kialakítása vonzotta. Fenntarthatósági szempontból indokolt a város és vidéke 

kapcsolatának új alapokra helyezése, helyreállítása. Miskolcon a későbbiekben a helyi 
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termékek városi értékesítését segítő tanulmányt is készült. 

 

Tevékenységek 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara a helyi vállalkozókkal 

együtt kezdettől fogva törekedett arra, hogy a főutca, az ott zajló kereskedelem 

feltételei javuljanak. E célért maguk a vállalkozók is hajlandóak voltak tenni. Sok 

Miskolcot szerető, az iránt felelősséget érző helyi vállalkozás vezetője jelezte 

elképzeléseit. Az együttgondolkodás eredményeképp 2011-ben megalakult Miskolc 

Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter. A klaszter menedzselésével kapcsolatos 

feladatokat a BOKIK Nonprofit Szolgáltató Kft végezte. 2013-ban egy pályázati 

forrásból kidolgoztattak egy tanulmányt HETEBE – helyi termékek a belvárosban program 

– Helyi termékek árusítási koncepciójának, működési feltételeinek kialakítása, ehhez megyei 

és régióbeli termékek összegyűjtése címmel.  

Az elemzés megállapítja, hogy a helyi termékek súlyát növelő kezdeményezések 

megjelentek Miskolcon és térségben, de nincs egy erős, egységes ún. helyi termék 

klaszter/együttműködés. A BOKIK és az Önkormányzat támogatásával, s a civil 

szervezetekkel való együttműködésben ösztönözheti, erősítheti azt, annak létrejöttét. A 

helyi gazdaság, illetve a turizmus élénkítésére elindított Miskolcpont kártya is 

használható eszköz lehet. Célként jelölik meg, hogy Miskolc belvárosa legyen a térség 

helyi termék kínálatának koncentrált értékesítő helye. Javaslatot tesznek továbbá a 

Miskolci termék védjegy létrehozására is. A HETEBE program a Miskolcon s környékén 

előállított termékek értékesítését segítené elsődlegesen. A termékek körébe 

elsődlegesen élelmiszereket javasoltak. A részprogramok között megjelennek a helyi 

termékeket belvárosi éttermekbe, illetve belvárosi boltokba juttatni szándékozó 

részprogramok is. A HETEBE a helyi élelmiszerek piacra juttatását az üzleti környezet, 

az együttműködések javításán keresztül látta megvalósíthatónak. A 

tanulmánykészítésnek érdemi folytatása nem volt. 

 

Eredmények 

Miskolcon jelenleg a fenntartható élelmiszerellátás, a helyi termékek preferenciája 

csíráiban feltűnik, de egységes rendszerről nem beszélhetünk.  

 A MiskolcPONT kedvezménykártya (Miskolckartya.hu) elfogadó helyeinek 

száma alacsony és nem jellemzőek a helyi élelmiszertermelés termékei a 

palettán.  

 A városban három nagyobb piac is működik (Búza téri őstermelői piac, Zsarnai 

Piac, Vasgyári piac), azonban a fenntarthatóság és a helyi termékek 

promócióját a Belvárosi Biovásár vállalja fel, amit az Észak-Magyarország 

Flórája Faunája Természet- és Állatvédelmi Alapítvány (a Zöld Akció Egyesület 

segítségével) 2005 óta állandó helyszínen tart, heti rendszerességgel. Itt 

ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó, minősítéssel rendelkező 

biotermékek termelői értékesítése folyik. 

 A Biovásár gondolatát terjesztette ki a 2011-ben létrehozott NAUTILUS 

Fenntartható Életmód Klaszter. Az a felismerés hívta életre, hogy a nagy cégek, 

multik méretből adódó hatékonysági előnyeivel a kicsik csak akkor tudnak 

versenyre kelni, ha együttműködnek, és különböző erőforrásaikat egyesítik. 

Együttműködés révén tudnak olyan, a nagyobb cégek kiváltságának számító 

tevékenységeket megvalósítani, illetve finanszírozni, mint pl. piackutatás, 

speciális szolgáltatások igénybevétele, nagyobb piacok kiépítése. A 

fenntartható termékeket és szolgáltatásokat kereső vásárlók piacán kíván tehát 
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egyfajta „hálózati multit” igyekezett létrehozni ez a szerveződés.  

 Szintén az ÉMFF Alapítvány működteti a Miskolci Zöld Kosár 

bevásárlóközösséget és webáruházat, ami azért munkálkodik, hogy kisebb 

környezetterheléssel, egészséges, környezetkímélő, illetve kézműves 

termékekhez juttassa a miskolci és Miskolc környéki embereket; bizalmat és 

emberi kapcsolatokat építsen a termelők és fogyasztók között; vásárlásaik 

révén méltányos megélhetést biztosíthassanak a térség megbízható termelőinek.  

 A városi mezőgazdaság speciális példája a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi 

Majorsága Miskolc peremén. A főleg autisták, sérültek és más hátrányos 

helyzetűek mezőgazdasági munka általi terápiájával foglalkozó szociális farm 

piacra is termel és a belvárosban éttermet is üzemeltet. 

 Az Avasi Paradicsom Közösségi kert Avas lakótelepen, a Dialóg Egyesület 

koordinálásával és a helyi önkormányzati képviselő segítségével került 

kialakításra. A kerthasználók magas ágyásokban nevelhetik a zöldségeiket, 

gyümölcseiket. 

 Országos hírű a Miskolci Kocsonyafesztivál, mely egy helyi élelmiszer-

nevezetességre építette imidzsét. 

 

Legfontosabb tanulságok 

Miskolcon széttagoltan ugyan, de megvannak a helyi élelmiszertermelés és fogyasztás 

rendszereinek alapjai. Ezek összekapcsolásához, fejlesztéséhez szükséges a szereplők 

együttműködése, az önkormányzat szerepvállalása és a koordinált működés.   

 

Együttműködések 

A fentiek alapján látható, hogy közösségi kezdeményezések, az üzleti szféra és civil 

szerevezetek részéről is volt nyitottság a helyi élelmiszer kezdeményezések indítása 

iránt. Megfelelő koordinációval és ösztönzéssel ezek rendszerré is összeállhatnak.  

 

Források, további információk: 

Miskolc város fenntartható fejlődési stratégiája. Miskolc Város Önkormányzatának 

megbízásából készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. 

Miskolc, 2011. december 

http://www.ecolinst.hu/ff_strategia/images/stories/MFFS_Roviditett_FF_Strategia_10_

29.pdf  

HETEBE – helyi termékek a belvárosban program. Helyi termékek árusítási 

koncepciójának, működési feltételeinek kialakítása, ehhez megyei és régióbeli termékek 

összegyűjtése. Klaszterstratégia 3. Szakmai elemzés és javaslat a City Partner Miskolc 

Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter számára. Készítette: Miskolci Egyetem Marketing 

Intézet, 2013. http://www.bokik.hu/hu/letoltes/8301/7efc0  

Miskolci Zöld Kosár – Észak-Magyarország Flórája és Faunája Alapítvány 

http://www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar 

Belvárosi Biovásár, Miskolc https://hu-hu.facebook.com/events/1480135835570780/ 

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter rövid bemutatása. Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara http://www.bokik.hu/hu/borsod-

abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-miskolc-belvarosi-

gazdasagfejleszto-klaszter-rovid-bemutatasa-9508  

http://www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar/Rolunk-a1_0.htm
https://www.facebook.com/Avasi-Paradicsom-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-Kert-224764361220602/
http://www.ecolinst.hu/ff_strategia/images/stories/MFFS_Roviditett_FF_Strategia_10_29.pdf
http://www.ecolinst.hu/ff_strategia/images/stories/MFFS_Roviditett_FF_Strategia_10_29.pdf
http://www.bokik.hu/hu/letoltes/8301/7efc0
http://www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar
https://hu-hu.facebook.com/events/1480135835570780/
http://www.bokik.hu/hu/borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-miskolc-belvarosi-gazdasagfejleszto-klaszter-rovid-bemutatasa-9508
http://www.bokik.hu/hu/borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-miskolc-belvarosi-gazdasagfejleszto-klaszter-rovid-bemutatasa-9508
http://www.bokik.hu/hu/borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-miskolc-belvarosi-gazdasagfejleszto-klaszter-rovid-bemutatasa-9508
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Zala Termálvölgye 

  

 

Összefoglaló 

A Zala Termálvölgye Egyesület LEADER csoport számos projektet megvalósított, melyek a 

kistermelők, kézművesek piacra jutását segítették szervezéssel és marketinggel. Az 

Egyesület 2015-en elkészíttette a helyi élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségeiről szóló 

tanulmányt a térség területére. A tanulmány készítésének kiindulópontja az volt, hogy az 

Egyesület a rövid élelmiszerláncok fejlesztése mellett kötelezte el magát. Ehhez a helyi 

élelmiszerrendszer összes szereplőjét és ezek kapacitásait fel kellett mérni. A felmérések 

összegezték a fogyasztók attitűdjeit és a termelők által előállított termékek körét, a térség 

egyedi vonásait. Bemutatták az akadályokat, melyek hátráltatják, hogy a helyi termékek a 

vendéglátásban és a közétkeztetésben megjelenhessenek. Az elemzésekre támaszkodva 

három fő fejlesztési irányt javasoltak a térség számára: a) Nyitott porták fejlesztése; b) 

Gasztroturisztikai programok; c) Termelői integráció egy logisztikai központ kialakításával. 

A projektek közül elsőként a Nyitott Porta program előkészítése indult meg. Ez egy 

minőségi vendégfogadási hálózat megteremtését célozza, egységes arculattal, a termelők, 

feldolgozók, vendéglátóhelyek együttműködésével. A hálózat tagjai a gazda, a helyi 

termék előállító és az agroturisztikai szolgáltató. A Nyitott Porta program 

megvalósításának fő eszköze a LEADER program. 2017-ben megalakult és megkezdte 

működését a Nyitott Porta Hálózat. 

  

 Alapadatok 

A Zala Termálvölgye térség Zalaszentgrót térségének 30 településéből áll. A térség a 

Nyugat-dunántúli régióban, Zala megye észak-keleti részén található. Lakossága: 20 

ezer fő. Területe: 386 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

A Zala Termálvölgye Egyesület LEADER csoport számos projektet megvalósított, melyek 

a kistermelők, kézművesek piacra jutását segítették szervezéssel és marketinggel. Az 

egyesületi tagok részt vettek egy franciaországi tanulmányúton (ECOSYAL Projekt), ahol 

ottani LEADER csoportok fejlesztési koncepcióit ismerhették meg, illetve együttműködési 

megállapodást kötöttek a 2014-2020 időszakra. 2015-ben kutatást végeztettek a 

Zala Termálvölgyében működő termelők, szolgáltatók körében a helyi termékek piaci 

lehetőségeivel kapcsolatban. Az Egyesület 2015-ben elkészíttette a helyi 

élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségeiről szóló tanulmányt a térség területére. A 

tanulmány célja az volt, hogy a rövid ellátási láncok (REL-ek) és a helyi 

élelmiszerrendszerek fejlődése mentén átfogó elemzést mutasson be a Zala 

Termálvölgye Egyesület területén, megnevezve a kiugrási pontokat. A lehetőségek 

felmérése támpontot adhat a következő támogatási ciklusban arra vonatkozóan, hogy 

miként érdemes fejleszteni a helyi termékek rendszerét.  

 

Tevékenységek 

A tanulmány készítésének kiindulópontja az volt, hogy a korábbi tapasztalatok alapján 

az Egyesület a rövid élelmiszerláncok fejlesztése mellett kötelezte el magát. Ehhez a 

helyi élelmiszerrendszer összes szereplőjét és ezek kapacitásait fel kellett mérni. A 

kutatók által használt indikátorok mérése mellett kérdőíves, mélyinterjús, fókuszcsoportos 

elemzési módszereket alkalmazva is vizsgálták a termelők, fogyasztók, vendéglátók, 

szállásadók, polgármesterek és helyi civilek igényeit, véleményét és jövőbeli 
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elképzeléseit. Kitértek a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségekre is. 

Felmérték a fogyasztók attitűdjeit és a termelők által előállított termékek körét, a térség 

egyedi vonásait. Bemutatták az akadályokat, melyek hátráltatják, hogy a helyi 

termékek a vendéglátásban és a közétkeztetésben megjelenhessenek. Ezek közül a 

legjelentősebbek, hogy nincs idő felkutatni ezeket a helyi termékeket, magasabb az 

áruk, nehezen, sok utazással elérhetők. Vannak azonban olyan bejáratott értkesítési 

formák, melyek mind a termelőknek, mind a fogyasztóknak megfelelnek, ma is 

működnek és amelyekre lehet építeni a jövőben is a turizmus fejlesztésével. Ilyen 

például a háztól értékesítés. Vannak azonban olyan értékesítési lehetőségek, melyek a 

térség településein nem működ(né)nek jól, pl. a helyi piacok.  

 

Eredmények 

Az elemzésekre támaszkodva három fő fejlesztési irányt javasoltak a térség számára: 

a) Nyitott porták fejlesztése 

b) Gasztroturisztikai programok 

c) Termelői integráció egy logisztikai központ kialakításával 

A három projekt szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mindegyikük alapja az aktív, 

naprakész adatbázis működtetése és a szervező, animátor, segítő munkája. A Zala 

Termálvölgye Egyesület irányában megvan a helyiek bizalma, így alkalmas lenne a REL 

szervezői pozícióra, azonban ehhez a REL szervezés programját a stratégiájában is 

meg kell jelenítenie, hogy megfelelő forrásokhoz juthasson.  

A projektek közül elsőként a Nyitott Porta program előkészítése indult meg. Sok termelő 

ugyanis nagy tapasztalattal és kialakult vendégkörrel rendelkezik, akik szívesen 

vásárolnak háztól. A térségben sok rendezett gazdaudvar van, ugyanakkor sokan nem 

állnak készen a vendégfogadásra – fejleszteni kell tudásukat, az infrastuktúrát. A 

Nyitott Porta program egy minőségi vendégfogadási hálózat megteremtését célozza, 

egységes arculattal, a termelők, feldolgozók, vendéglátóhelyek együttműködésével. A 

hálózat tagjai a gazda, a helyi termék előállító és az agroturisztikai szolgáltató.  

A Nyitott Porta program megvalósításának fő eszköze a LEADER program. A program 

beépült a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiába, mely hálózati projekteket és a hálózati 

tagok kisberuházásai támogathatja.  

Az előkészítés érdekében 2015-ben elkészült a Nyitott Porta program koncepciója a 

helyi élelmiszerrendszer elemzés során; 2016. májusában a LEADER stratégia 115 millió 

Ft forrást különített el a Nyitott Porta programra. 2016-ban négy műhelytalálkozót 

tartottak; majd 2017-ben megalakult és megkezdte működését a Nyitott Porta Hálózat. 

 

Legfontosabb tanulságok 

A térség komoly fejlesztési eredményekkel rendelkezik, ezekre építhet a jövőben a REL 

tervezés kapcsán. Stabil termelői és turisztikai szolgáltatói háttér áll mögötte, ami aktív 

szereplője lehet a tervezett fejlesztéseknek. A gasztronómiai és építészeti értékek a 

turizmus fejlesztésének alapjai. Ehhez szükség van egy a helyi, földrajzi adottságokra 

koncentráló fejlesztési tervre. A hivatkozott tanulmány feltárta az erősségeket, melyek 

fejlesztésére érdemes koncentrálni.  
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Együttműködések 

A helyi együttműködésben az önkormányzatok, civil szervezetek, gazdálkodó 

szervezetek vesznek részt. A tervezett Nyitott Porta hálózati együttműködés kereteit, a 

hálózathoz való csatlakozás feltételrendszerét a hálózat potenciális érintettjei közösen 

határozzák meg a kezdetekkor, s a későbbiek során a hálózati tagok együttesen 

alakítják. 

 

Kapcsolat: 

http://zalatermalvolgye.hu/node/44  

Források, további információk: 

Kujáni K. O., Szabadkai A.: A helyi élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei a Zala 

Termálvölgye Egyesület térségében. Zala Termálvölgye Egyesület, 2015. 

http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/egyeb/helyi_elelmiszerrend_tanulmany_zte_

2015.pdf 

Szabó T.: A helyi élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei a Zala Termálvölgye 

Egyesület térségében. Előadás a Helyi Élelmiszer Kispesti Közösségeknek című 

rendezvényen, 2017. október 27-én, Budapesten. 

 

  

http://zalatermalvolgye.hu/node/44
http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/egyeb/helyi_elelmiszerrend_tanulmany_zte_2015.pdf
http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/egyeb/helyi_elelmiszerrend_tanulmany_zte_2015.pdf
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Bácsalmás 

  

 

Összefoglaló 

Bácsalmáson komoly probléma a munkanélküliség, amit a helyi önkormányzat szociális 

földprogramjával, az állami Szociális Földprogram pályázatain keresztül és 

közfoglalkoztatási programokkal igyekszik csökkenteni. Bácsalmás Város Önkormányzata 

a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BÖKK NKft.) 

szakmai irányításával 2009 óta működtet közösségi földművelésre alapozott 

közfoglalkoztatási programokat. 2011-től közfoglalkoztatási támogatást is igénybe 

tudtak venni a STARTmunka mintaprogramok keretében. A közmunka program a bérek 

mellett termelőeszközök beszerzését, épületfelújítást is finanszírozott. 2011-2012-ben egy 

TÁMOP projekt keretében Bácsalmás, Madaras és Katymár települések létrehozták a 

Bácsflóra Termelőiskolát. A termelőiskola alkalmas lehet arra, hogy az elavult szaktudással 

rendelkező tartós munkanélkülieket vagy pályakezdőket vissza-, illetve bevezesse a munka 

világába. OKJ-s zöldségtermesztő, illetve egyedi fejlesztésű kerti betanított munkás képzést 

is megvalósítottak. Katymáron száraztészta gyártó tanüzemet hoztak létre és száraztészta-

gyártó, államilag elismert bizonyítványt adó képzést valósítottak meg. 2015-re egy 

működő termelési – feldolgozási – marketing – értékesítési rendszert alakítottak ki. 2017-

ben több mint 50 ha önkormányzati szántón és közel 1000 m2-nyi fóliasátorban folyik 

zöldségtermesztés, vetőmag előállítás, energianövény termesztés. A megtermelt 

alapanyagokat a közfoglalkoztatási program segítségével kialakított, saját tulajdonú 

Bácsalmási Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó Üzemben dolgozzák fel. A megtermelt és 

vásárolt zöldségeket, gyümölcsöket, feldolgozott termékeiket az Egészséges Bácsalmásért 

Mintaboltjukban és egyre terebélyesedő értékesítési hálózatukon árusítják. 2013-ban az 

Önkormányzat kezdeményezésére megalakult a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet, amely 

működteti a Bácsalmási Portéka Szatyorközösséget és bérértékesítésben juttatja el heti 

egyszeri kiszállítással a helyi fogyasztókhoz az egészséges termékeket. A növekvő 

fogyasztói igényeket az önkormányzat által szervezett termelés már nem tudta kielégíteni, 

így 2015-től helyi és környékbeli őstermelők, családi vállalkozók bevonásával elkezdték a 

termeltetést, elindították a külső beszállítást. Az előállított termékek a feldolgozó üzembe, 

közétkeztetésbe, értékesítési hálózatukba kerülnek. 

  

 Alapadatok 

Bácsalmás város a Dél-Alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében, a Bácsalmási járás 

központja, "Felsőbácska kapuja". Lakossága 7 ezer fő. Területe 108,3 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

A bácsalmási járás kiváló mezőgazdasági adottságokkal és hagyományokkal 

rendelkezik. A környék lehetőségei alapján a mezőgazdaság képezhetné a megélhetés 

alapját. A gazdálkodás azonban jellemzően alaptermékeket (pl. gabonát) állít elő, a 

feldolgozás nem jellemző. A haszon java nagy cégekhez kerül, a kisebb gazdálkodók 

kiszorulnak a termelésből. A szakképzett munkaerő elvándorol, a népesség elöregszik. A 

lakosság egyre nagyobb része inaktívként, segélyezettként él, valódi életcélok nélkül. A 

munkalehetőségek köre szűk. 

Bácsalmáson komoly probléma a munkanélküliség, amit a helyi önkormányzat szociális 

földprogramjával, az állami Szociális Földprogram pályázatain keresztül és 

közfoglalkoztatási programokkal igyekszik csökkenteni. Bácsalmás Város 

Önkormányzata a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
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(BÖKK NKft.) szakmai irányításával 2009 óta működtet közösségi földművelésre 

alapozott közfoglalkoztatási programokat. A helyi rendeletben meghatározott, 

hátrányos helyzetű célcsoportnak kollektíven művelhető földterületet, szaktanácsadást, 

szakképzést és a közfoglalkoztatás keretében mezőgazdasági foglalkoztatást 

biztosított. A tevékenységek célja az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése. 2011-től 

közfoglalkoztatási támogatást is igénybe tudtak venni a STARTmunka mintaprogramok 

keretében. 2011-2015 között több mint bruttó 450 millió Ft támogatás jutott ilyen 

formában a településre. A közmunka program a bérek mellett termelőeszközök 

beszerzését, az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, központként működő 

épület felújítását is finanszírozta. 

2011-2012-ben egy TÁMOP projekt keretében Bácsalmás, Madaras és Katymár 

települések létrehozták a Bácsflóra Termelőiskolát. A termelőiskola olyan speciális 

képzési forma, melyben 18. életévét betöltött, nyugdíjkorhatár előtti, legfeljebb 8 

osztályt végzett, elavult szakképzettségel rendelkező (vagy fogyatékos) 

munkanélkülieknek vagy pályakezdőknek nyújtottak képzést. Ez a komplex képzési 

forma alkalmas lehet arra, hogy a résztvevőket vissza-, illetve bevezesse a munka 

világába, képessé tegye őket önállóan munkát vállalni, illetve önfoglalkoztatóvá 

tudjanak válni.  

 

Tevékenységek 

A Bácsflóra Termelőiskola nappali szervezésű, munkaszerződés keretében végzett 

oktatási tevékenység. A program egyrészt szocializáló, közismereti alapkészség 

fejlesztő elemekből; másrészt az OKJ-ban szabályozott szakképesítések, illetve a 

projekt keretében kidolgozott tananyagok szerinti képesítések megszerzéséből áll. Az 

elméleti felkészülés mindig gyakorlati tevékenységhez kapcsolódik, a foglalkozások 

színtere rendszerint a munkatevékenység helyszíne (műhely, tankert, taniroda, 

tankonyha). A munka tehát szorosan összekapcsolódik a tanulással, a résztvevők 

eladható, a helyi szükségleteket kielégítő termékeket állítanak elő. A tanulók a 

munkájuk minőségétől függő munkabér jellegű juttatást kapnak, ami elérheti a 

minimálbér összegét is.  

A projektet megelőzően, a három településen kérdőíves felméréssel vizsgálták, hogy 

milyen típusú képzésre lenne szükség. Legtöbben növénytermesztési, kertészkedési 

képzést igényeltek. Kiderült az is, hogy a válaszadók túlnyomó része 5-10 éve nem vett 

részt képzésben és a tréningen kívül segítségre is lenne szüksége a tanuláshoz. A 

projektben a toborzást, kiválasztást, egyéni készségek felmérését követően egyedi 

kidolgozású, a foglalkoztathatóságot elősegítő, komplex tréningsorozatot valósítottak 

meg. Nem csak szakismereteket oktattak, de igyekeztek a kellő motiváltságot is 

kialakítani, erősíteni az önismeretet, javítani a kommunikációs, konfliktuskezelési 

képességeket, de oktatták az álláskeresési technikákat is. OKJ-s zöldségtermesztő, 

illetve egyedi fejlesztésű kerti betanított munkás képzést is megvalósítottak. Mindez nem 

csak a fizetett állásokban végezhető munkaképességeket fejlesztette, de képessé tette 

a résztvevőket saját kertjeik művelésére is. A tanulóknak egyéni mentori támogatást is 

nyújtottak és anyagilag is ösztönözték a folyamatos részvételt. Mindennek köszönhetően 

minimális volt a lemorzsolódás. A projektben 51 nő vett részt, számukra 

gyermekfelügyeletet is biztosítottak a Biztos Kezdet Központban a képzés idejére. 

Katymáron száraztészta gyártó tanüzemet hoztak létre és száraztészta-gyártó, 

államilag elismert bizonyítványt adó képzést valósítottak meg.  

A projektben nagy hangsúlyt fektettek az eredmények széleskörű kommunikációjára. A 

munka tapasztalatai alapján kidolgozták az Önfenntartó Vidékért Termelőiskolai 
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Modellt. 2015-ben, egy TÁMOP modell keretében a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet 

példáját feldolgozták és bemutatták más települési önkormányzatok és helyi szereplők 

számára.  

 

Eredmények 

Rögtön a 2011-2012-es Bácsflóra termelőiskola képzés után 10 fő számára tudtak 

munkát adni a katymári száraztészta üzemben, illetve a tankonyhán. 2015-re egy 

működő termelési – feldolgozási – marketing – értékesítési rendszert alakítottak ki. A 

helyi gazdaságfejlesztés e modelljét támogatások segítségével építették fel, ami idővel 

önfenntartóvá válhat.  

2017-ben több mint 50 ha önkormányzati szántón és közel 1000 m2-nyi fóliasátorban 

folyik zöldségtermesztés, vetőmag előállítás, energianövény termesztés. A megtermelt 

alapanyagokat a közfoglalkoztatási program segítségével kialakított, saját tulajdonú 

Bácsalmási Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó Üzemben dolgozzák fel. Itt készülnek 

receptjeik alapján a Bácsalmási Finomságok. A krémeket, lekvárokat, savanyúságokat, 

befőtteket, szörpöket, ivóleveket közel 100 receptúra alapján, olyan manufakturális 

technikával állítják elő, ami által termékeik egészségre kedvező hatásúak. A termékkör 

és a receptek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a bácsalmási gyermekek 

egészséges élelmiszerhez jussanak és a termékek a közétkezetési szabályoknak is 

megfeleljenek. Nem tartalmaznak tartósítószert, mesterséges adalékanyagokat, csak 

lehetőleg helyben termelt zöldségeket, gyümölcsöket. 2014-ben az itt készült Sütőtök-

alma-zsálya krém, 2015-ben a Csemege uborka, Meggyszörp és a Bácskai Bivaly 

elnyerte a „Kiváló Bácskai Termék” díjat.  

A megtermelt és vásárolt zöldségeket, gyümölcsöket, feldolgozott termékeiket az 

Egészséges Bácsalmásért Mintaboltjukban és egyre terebélyesedő értékesítési 

hálózatukon árusítják. 2013-ban az Önkormányzat kezdeményezésére megalakult a 

Bácsalmásért Szociális Szövetkezet, amely működteti a Bácsalmási Portéka 

Szatyorközösséget és bérértékesítésben juttatja el heti egyszeri kiszállítással a helyi 

fogyasztókhoz az egészséges termékeket. A Szatyorközösség a tagjainak közös 

értékesítési lehetőségeket nyújt, közös arculatot fejleszt, marketing szolgáltatásokat 

nyújt. Szintén 2013-tól a város egyik legforgalmasabb pontján Zöldség-Gyümölcs 

Standot létesítettek. Webáruház indítását is tervbe vették. 

A fentieken túl szállítanak Bácsalmáson két gyermekétkeztetési konyhára, két 

étterembe, Bácsbokodon egy gyermekétkeztetési konyhába, Baján egy étterembe és 

három gyermekétkeztetési konyhába, egy egészséges élelmiszereket forgalmazó 

boltba, egy zöldség-gyümölcs boltba, Szegeden egy „Természetesen Bolt”-ba és a 

szegedi szatyorközösségnek is.  

A növekvő fogyasztói igényeket az önkormányzat által szervezett termelés már nem 

tudta kielégíteni, így 2015-től helyi és környékbeli őstermelők, családi vállalkozók 

bevonásával elkezdték a termeltetést. Az előállított termékek a feldolgozó üzembe, 

közétkeztetésbe, értékesítési hálózatukba kerülnek.  

A Bácsflóra Temelőiskola a tartós munkanélkülieket hatékonyan tudta segíteni abban, 

hogy (újra) képessé váljanak a munkára, illetve ténylegesen dolgozni kezdjenek. A 

mezőgazdasági projekt 323 fő bevonásával, évente átlagosan 65 ember 

megélhetéséhez járult hozzá. 2011–2015 között 194 ember lépett ki a programból a 

nyílt munkaerőpiacra. Ez önmagában örvendetes, azonban megjegyzendő, hogy az 

önkormányzati termelési – feldolgozási – értékesítési rendszerben komoly fejtörést okoz 
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a fluktuáció, a munkaerő utánpótlása. A programok a megélhetés mellett az 

embereknek önbecsülést, szakmai és személyiségi fejlődést biztosítottak, közösséget 

formáltak.  

 

Legfontosabb tanulságok 

Figyelemre méltó a Bácsalmás Város Önkormányzata által kezdeményezettt projektben 

a tudatos, komplex előrehaladás. Jóllehet írott élelmiszerstratégiát nem készítettek, de 

az építkezést a helyi mezőgazdaság és élelmiszer előállítás köré szervezték. A 

munkanélküliek képzése, képessé tétele, a feldolgozó üzemek, értékesítési rendszerek 

létrehozása pályázati, közfoglalkoztatási, szociális földprogram források bevonásával 

valósult meg, azonban ezeket befektetésként értelmezték. Cél, hogy a rendszer 

gazdasági szempontból is életképessé, önfenntartóvá váljon. A munkahelyteremtés, 

képzés, az egyének és a közösségek fejlesztése, a közintézmények, gyermekprogramok 

ellátása egészséges élelmiszerrel szervesen összekapcsolódik. A helyi erőforrásokra, 

kultúrára támaszkodó, fenntartható, közösségi gazdaságfejlesztés kiemelkedő példáját 

láthatjuk Bácsalmáson. Mindennek előfeltétele a rendszerben való együttgondolkodás, 

rendszerépítés, a helyi munkavállalók adottságainak figyelembe vétele. A 

tevékenységeket érdemes egymásra építve, egymáshoz kapcsolva megvalósítani. 

Szükséges a sikerhez a jövedelmező tevékenység, jó szakembergárda, képzés, 

együttműködő tagok, megfelelő források, kockázatvállalási hajlandóság, önkormányzati 

tapasztalatok a közfoglalkoztatásban, tulajdonosi szemlélet a szövetkezetben, szakértői 

támogatás, tapasztalatcsere.  

 

Együttműködések 

A helyi fejlesztések motorja Bácsalmás Város Önkormányzata, a szakmai irányítást a 

BÖKK NKft. végzi. A Bácsflóra – Termelőiskola létrehozása a leghátrányosabb helyzetű 

Bácsalmási kistérségben című projektben a Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., Madaras és Katymár Község önkormányzatai 

dolgoztak együtt. Az OKJ-s Zöldségtermesztő képzést a VM Kelet-Magyarországi 

Agrár-Szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tartotta. A 

Tudásklaszter Nonprofit Kft. (Szeged), a Székelygyümölcs Egyesület (Székelyudvarhely, 

Románia) és a Szabadkai Paraszt Egyesület (Bajmok, Szerbia) együttműködési 

megállapodást kötöttek a vidéki közösségeket támogató gazdasági kezdeményezések 

kidolgozására.  

 

Kapcsolat:  

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BÖKK NKft.) 

Elnök: Barta Tiborné Gáll Ágnes 

Cím: Bácsalmás Bezdán u. 10. 

Telefon: 06 79 541 530 

E-mail: bartanekozszolg@gmail.com  

http://bacsfinomsagok.hu 

Források, további információk: 

Petőfi S.: Bácsalmási Portéka – önkormányzat, civilek és termelők példaértékű 

összefogása.  In: Szín – Közösségi Művelődés. 2016. július – 21/3. Nemzeti Művelődési 

mailto:bartanekozszolg@gmail.com
http://bacsfinomsagok.hu/
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Intézet. http://epa.oszk.hu/01300/01306/00140/pdf/EPA01306_szin_2016_3_70-

72.pdf  

Bácsalmási Finomságok - Egészségre kedvező hatású élelmiszeripari termékeket 

ismertető kiadvány. Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft., 2017 

http://www.egeszsegesbacskiskunert.hu/files/Bacsalmasi_Finomsagok.pdf 

Bácsflóra termelőiskola. Bácsflóra Termelőiskola létrehozása a leghátrányosabb 

helyzetű Bácsalmási kistérségben, TÁMOP 1.4.3.-08/1-2F-2010-0005. Madaras és 

Katymár Község önkormányzatai, Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft, 2013 

http://www.bacsflora.hu/sites/default/files/bacsalmas_kiadvany_a4_web_v1_0.pdf  

Bácsalmásért Szociális Szövetkezet Mintamodell. "Egészséges Bács-Kiskunért" komplex 

emberi erőforrás fejlesztési program TÁMOP-6.1.5/14-2015-0003. 2015. szeptember. 

Készítette: a BÖKK Nonprofit Kft. megbízásából a HBF Hungaricum Kft. Írta és 

szerkesztette: Dr. Csonkáné Gulyás Anett Rita 

http://www.egeszsegesbacskiskunert.hu/files/SZOCIALIS_SZOVETKEZETI_MINTAMODEL

L.pdf 

 

  

http://epa.oszk.hu/01300/01306/00140/pdf/EPA01306_szin_2016_3_70-72.pdf
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00140/pdf/EPA01306_szin_2016_3_70-72.pdf
http://www.egeszsegesbacskiskunert.hu/files/Bacsalmasi_Finomsagok.pdf
http://www.bacsflora.hu/sites/default/files/bacsalmas_kiadvany_a4_web_v1_0.pdf
http://www.egeszsegesbacskiskunert.hu/files/SZOCIALIS_SZOVETKEZETI_MINTAMODELL.pdf
http://www.egeszsegesbacskiskunert.hu/files/SZOCIALIS_SZOVETKEZETI_MINTAMODELL.pdf
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Kecskemét 

  

 

Összefoglaló 

A kecskeméti fogyasztói piacot a Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesület hozta 

létre. Céljuk egy jól működő kecskeméti piac létrehozása volt. Ennek két kiemelkedően 

fontos alappillére van: a minőségi áru biztosítása és a választék megteremtése. 2011-ben 

az Egyesület egy olyan piaci kezdeményezést dolgozott ki, amelyben a termelők és a 

kistermelők érdekérvényesítését összekapcsolja a fogyasztóvédelemmel. Elősegítik ezzel a 

termelő és fogyasztó közvetlen kapcsolatának létrejöttét, illetve a fogyasztói bizalom 

helyreállítását. Az Egyesület és a termelő megállapodást kötnek, melyben a gazdálkodó 

vállalja a hatályos törvények betartását, a megkülönböztető jel (kitűző) viselését, továbbá 

azt, hogy az e jellel való visszaélés megakadályozásában közreműködik. Kecskeméten a 

kitűzőt viselő gazdák „piac a piacban” rendszert alkotnak. A kitűző jelzi a vásárlóknak, 

hogy az eladó valódi termelő, saját áruját értékesíti, nem kereskedő. E jelzéssel az 

Egyesület képes tájékoztatni a fogyasztókat és egyben segíteni a termelők eladásait is – 

felhívja a figyelmet a velük megállapodást kötött gazdákra. Az Egyesület 2013-ig 640 

kitűzőt osztott ki az arra érdemes termelők körében, ez 520 termelő családdal kötött 

megállapodást. A termelők és a kereskedők megkülönböztetése sikert aratott a kecskeméti 

piacon. A kitűzők iránt a gazdák részéről túljelentkezés volt, üzletileg tehát megérte a 

rendszerhez tartozni. A kritériumoknak megfelelő kitűzővel rendelkezők (jelentkezők) 

között sorsolással osztották ki a rendelkezésre álló (kitűzőket), asztalokat. A fogyasztói 

piac az önkormányzat és a piacvezetés koncepcióváltása miatt 2016-ban szűnt meg. 

  

 Alapadatok 

Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye és a kecskeméti járás székhelye. 

Lakossága 112 ezer fő. Területe 321,4 km2 

 

A kezdeményezés indulása 

Kecskemét életében immár több mint 600 éve szakadatlanul jelen van a piac 

intézménye, amely fejlődésének alapjául a mezőváros tanyarendszerének kiépülése 

szolgált. A piac mindenkor a termelő és a fogyasztó találkozásának színterét 

biztosította egészen a rendszerváltozásig, amikor is megnőtt a viszonteladással, a 

kereskedéssel foglalkozók száma, illetve megtelepedtek a multinacionális 

nagyáruházak. Ezzel párhuzamosan eddig soha nem látott árubőség jelent meg az 

élelmiszerboltok polcain, a külföldről érkezett késztermékektől a friss zöldségekig, 

gyümölcsökig, amelyek iránti fogyasztói igényeket korábban a magyar gazdaság 

elégítette ki. Ugyancsak a piaci vásárlás visszaszorulásához járult hozzá a 

rendszerváltozást követően átalakuló családmodell, amelyből lassan kikopik az otthon 

főzés. A kecskeméti fogyasztói piac megálmodója és motorja a Kecskeméti Fogyasztó- 

és Vidékvédő Egyesület elnöke, Bagi Béla volt. Céljuk egy jól működő kecskeméti piac 

létrehozása volt. Ennek két kiemelkedően fontos alappillére a minőségi áru biztosítása 

és a választék megteremtése. Éppen ezért alapvető fontosságú volt a fogyasztók 

érdeklődésének felkeltése a minőségi, helyi termékek iránt. 

 

Tevékenységek 

2011. júniusában az Egyesület egy olyan piaci kezdeményezést dolgozott ki, amelyben 

a termelők és a kistermelők érdekérvényesítését összekapcsolja a 

fogyasztóvédelemmel, ezáltal elősegítve a két fél közvetlen kapcsolatának létrejöttét, 

illetve a fogyasztói bizalom helyreállítását. Ezen felül további célkitűzése volt a 
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modellkísérletnek, hogy a rendszer a termelők számára etikai kódexet is adjon.  

A piacra járó fogyasztó közvetlenül a termelőtől szeretne friss és jó minőségű 

élelmiszerhez, illetve élelmiszer alapanyaghoz jutni. Csakhogy a piaci árusok között 

általában nem lehet megkülönböztetni a saját termékét áruló gazdát a viszonteladóktól, 

így a potenciális fogyasztó nem tud hiteles információhoz jutni a termékek kapcsán. Ezen 

probléma megoldásául szolgál az Egyesület és a termelő közötti, a kölcsönös érdekeken 

alapuló írásos megállapodás. A gazdálkodó vállalja a hatályos törvények betartását, a 

megkülönböztető jel (kitűző) megállapodás szerinti viselését, továbbá azt, hogy az e 

jellel való visszaélés megakadályozásában közreműködik. A gazdálkodó tevékenységét 

az Egyesület számára átláthatóvá, ellenőrizhetővé teszi.  Kecskeméten a kitűzőt viselő 

gazdák tehát „piac a piacban” rendszert alkotnak. E jelzéssel az Egyesület képes 

tájékoztatni a fogyasztókat és egyben segíteni a termelők eladásait is – felhívja a 

figyelmet a velük megállapodást kötött gazdákra. 

A rendszerbe belépni szándékozóknál előre egyeztetett időpontban gazdasági 

szemlére kerül sor, amely ha eredményes, akkor a termelő megkapja a folyamatos 

sorszámmal megjelölt kitűzőt vagy kitűzőket, illetve aláírja a fent említett 

megállapodást. A gazdasági szemle adatfelvétellel zárul, ahol rögzítik a gazda 

elérhetőségét, földjének fekvését, helyrajzi számát és a művelési ág részletezésével az 

adott évre tervezett növények termesztését, – akár fajtákra is lebontva – továbbá a 

családi gazdaság fejlesztésének elképzeléseit, terveit. 

A kezdeményezés indításának kezdő lépéseként az Egyesület kiválasztotta, majd 

felvette a személyes kapcsolatot az első 10-30 megbízható, és a piacon köztiszteletben 

álló termelővel, akiken a kezdeményezés hitelessége múlik. Miután kiválasztásra került 

a termelők első köre, a későbbiekben a rendszerbe kerülni kívánók számára két, már 

kitűzővel rendelkező gazda írásos ajánlása szükséges; akik így szívességet tesznek a 

jelentkező személynek és egyben felelősséget is vállalnak érte. Az Egyesület 2013-ig 

640 kitűzőt osztott ki az arra érdemes termelők körében, ez 520 termelő családdal 

kötött megállapodást jelent.  

Amennyiben valamely termelőt megfosztják kitűzőjétől, ezzel automatikusan el kell 

hagynia a kitűzővel rendelkezők részére fenntartott területet. Ugyan elméletben a piac 

más területén tovább árusíthat, de a kitűző elvesztése az ezzel járó fogyasztói bizalom 

megszűnését is eredményezi. A kitűzővel való visszaélés tehát a tilosban járók 

megélhetését komolyan veszélyezteti. 

 

Eredmények 

A kezdeményezést Kecskeméten befogadták: mind a helyi vezetés, mind a piaci 

igazgatóság támogatását élvezte hosszú időn keresztül. A program ellenzőinek szűk 

köre a piacon (kizárólag) őstermelői igazolvánnyal árusító, de termeléssel nem, vagy 

csak alibiből foglalkozókból tevődött össze. A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 

kereskedők gazdasági érdekeit nem sértheti ugyanis, hogy az előbbiek, számukra is 

tisztességtelen versenytársakat jelentenek. Ez, számukra is bizonyos fokú védelmet nyújt, 

annak ellenére, hogy a rendszer a fogyasztókat a kitűzővel rendelkező gazdáktól való 

vásárlásra igyekszik rávenni. 

Honlapot hoztak létre (www.piacbaratai.hu), aminek teljes kiépítésére források híján 

nem került sor. Terveik között szerepelt, hogy a termelőkről adott tájékoztatáson túl 

számtalan hasznos és praktikus információval is szerezhessen az olvasó, mint például 
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áruismeret vagy főzési tanácsok. 

A termelők és a kereskedők megkülönböztetése egyértelműen sikert aratott a 

kecskeméti piacon: egy kérdőíves felmérés szerint a válaszadók 97%-a a kitűzősöktől 

vásárolna inkább.  A kitűzős gazdák rendszeres vásárlói főleg a zöldség, gyümölcs, 

tejtermékek, tojás és húsáru tekintetében válnak hűségessé. Ennek oka a megfelelő ár-

érték arány, a tiszta eredet és a minőség. Jóllehet e felmérés eredménye nem 

reprezentatív, azonban az meggyőző adat, hogy a kitűzők iránt a gazdák részéről 

élénk érdeklődés (túljelentkezés) volt, üzletileg tehát megérte a rendszerhez tartozni.  

A fogyasztói piac az önkormányzat és a piacvezetés koncepcióváltása miatt 2016-ban 

szűnt meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az árusok a piacon továbbra is jelen 

vannak, de már nem visel(het)nek kitűzőt, azaz a kereskedőket és a csak saját portékát 

árusító termelőket semmi nem különbözteti meg. Ezzel a fogyasztói piac létrehozása 

előtti rendszer állt vissza. A rendszer megszüntetését aligha a sikertelensége indokolta: 

a kitűzők száma 5 év alatt folyamatosan növekedett, a bizalomépítő program népszerű 

volt a fogyasztók és a benne résztvevő termelők körében is. A vevők keresték a 

kitűzővel rendelkezőket, sőt néha a kitűzővel nem rendelkező árusokat kérdezték, hogy 

miért nem viselik ezt a pozitív megkülönböztető jelzést.  

 

Legfontosabb tanulságok 

A kezdeményezés egyik legfőbb eredménye a piac erkölcsi rendbetétele volt. A piac 

tisztulásának köszönhetően elkezdődött a fogyasztók bizalmának helyreállítása, 

valamint a vásárló és a kistermelő közötti közvetlen kapcsolat élénkülése, amely 

folyamat egyik jeleként értelmezhető, hogy a vevők többsége kifejezetten a kitűzővel 

rendelkező termelőket kereste. A kecskeméti fogyasztói piac a fenntarthatóság felé 

való átmenetet segíti a termelés és a fogyasztás oldaláról is. A piacon megjelenő 

termelők nem nagyüzemi léptékben gazdálkodnak. Jóllehet az általános 

megfogalmazásokkal óvatosan kell bánni, de kijelenthető, hogy a kis gazdaságok 

általában fajlagosan kevesebb vegyszert, műtrágyát használnak fel. 2015 végén 

végzett felmérés szerint a kecskeméti piacon, a 650 kitűzővel árusító termelő család, 

átlagos beszállítási távolsága 14,5 kilométer volt. A fogyasztók szemléletformálása 

szükséges ahhoz, hogy az elfeledett tájfajták újra divatba jöjjenek. Fontos tanulság, 

hogy a mégoly sikeres kezdeményezés is nagyban függ a helyi vezetés jóindulatától, a 

politikai irányváltásoktól is.  

 

Együttműködések 

Az önkormányzaton, a piacvezetésen és a médián túl további együttműködésekkel is 

népszerűsíteni kívánták a fogyasztói piacot. Az egyik ilyen kezdeményezés volt az 

összefogás a Rozmaring Gasztro Kft-vel, amelynek értelmében az általuk üzemeltetett 

étteremnek szükséges friss zöldségeket és gyümölcsöket a helyi piacon szerzik be 

naponta, illetve a szezonalitásnak megfelelő alapanyagokból elkészíthető ételeket 

tüntetnek fel az étlapjukon. További éttermek közreműködésével pedig a piac 

szabadtéri részére ételkészítési bemutatókat terveztek mindig az éppen aktuálisan 

piacon kapható zöldségekből, gyümölcsökből. Az Egyesület céljait támogatta a Bács 

Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft is, amely a homokháti termékek piacra jutásának 

előmozdítását is segítette. A kitűző-rendszer megszűnésével ezek a kezdeményezések is 

leálltak. 
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Kapcsolat: 

Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesület 

Bagi Béla elnök 

http://piacbaratai.hu/ 

piacbaratai@gmail.com 

Források, további információk: 

Benke K. – Tóth A.: A kecskeméti fogyasztói piac. In: Kajner P., Lányi A. és Takács-Sánta 

A.: A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon. MIS-ÖKO Kft., 

Budapest, 2013. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Műhelytanulmányok - No. 18 

http://www.nfft.hu/documents/1238941/1240165/ 

NFFT_mt_18_Fenntarthatosagi_jo_peldak_2013.pdf/ 

913432b5-8c4c-4d2c-8706-fd70f0015c2a  

Bagi Béla, Csatári Bálint, Dene Orsolya, Golovicsné Wellner Mónika, Kujáni Katalin, 

Sípos Sándor (2013): Hagyomány és megújulás – A fogyasztói piac kísérleti modellje 

Kecskeméten. Tanulmány, témavezető: Bagi Béla. Kecskemét, 2013. 

http://piacbaratai.hu/naplo/wp-

content/uploads/2013/04/tanulmany_kecskemeti_piac.pdf 

Juhász Anikó - Szabó Dorottya (2012): A piacok jellemzői fogyasztói és termelői 

szemmel. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 2012. 

Shimp T.A., Sharma S. (1987): Consumer Ethnocentrism: Construction and validation of the 

CETSCALE, Journal of Marketing Research, (XXIV.) In: Popovics A.: II. Nemzetközi 

Gazdaságtudományi Konferencia - Regionalizálódás vagy globalizálódás: Trendek a 

különleges minőségű élelmiszerek fogyasztói magatartásában. 

Homokhátsági füzetek XVI. száma: Kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és - 

értékesítés ismeretei, Bács Agrárház Nonprofit Kft, Kecskemét, 2012. 

Háztájit az asztalra http://haztajitazasztalra.hu/rolunk  

VÁTI Homokháti célprogram felmérése (www.homokhatsag.hu) 

Kamra-túra (www.kamra-tura.hu) 

www.kiskunmajsa.hu 
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Következtetések és ajánlások a külföldi és hazai tapasztalatok 

alapján  

Miért van szükség városi élelmiszer-stratégiára? 

A városi lakosság aránya meghatározó és növekszik. 2014-ben a világ lakosságának több mint fele, 

Európa népességének közel háromnegyede élt városokban. 2050-re, az ENSZ előrejelzései szerint a 

világ népességének kétharmada, az európaiak 80%-a fog városokban élni1. Magyarország 

lakosságának jelenleg 70%-a városokban, a teljes népesség 20%-a pedig a fővárosban él.2 

Jövedelmi egyenlőtlenség, szegénység, ellátásbiztonság. A városokat bonyolult, sokszor átláthatatlan 

rendszerek látják el élelemmel. A lakosság óriási száma, koncentráltsága kiemelten fontossá teszik az 

élelmiszerellátás mennyiségi és minőségi biztonságának kérdéseit. Természetesnek vesszük, hogy az 

ennivaló nap mint nap megérkezik a hipermarketekbe, boltokba, éttermekbe, kávézókba, iskolákba. 

A 2007-2008-as élelmiszerár robbanás, majd az ezt követő zavargások azonban sok helyen 

megmutatták, hogy a rendszer sebezhetősége akár nemzetbiztonsági problémákat is okozhat – nem 

csak a harmadik világban. A drasztikus élelmiszerár emelkedés miatti zavargások harmada közepes 

vagy magas jövedelmű országokban tört ki.3 Jóllehet az európai városok gyakran a gazdasági 

prosperitás központjai is, a jövedelmi egyenlőtlenségek rendszerint éppen a városokban a 

legnagyobbak. 2014-ben, Európában a városlakók 24,4 százalékát, 50,5 millió embert, 

Magyarországon pedig a városiak 24 százalékát fenyegette a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés.4  

Egészségügyi hatások. A magyar lakosság egészségi állapota évtizedek óta kirívóan rossz. Jóllehet a 

rendszerváltás óta javultak a kilátások, az OECD jelentése5 alapján, 2014-ben az EU-ban átlagosan 

várható élettartamtól (81 év) csaknem 5 évvel marad el a magyarországi életkilátás (76 év). Az 

elhízott gyermekek aránya hazánkban meghaladja az uniós átlagot. A felnőttek túlsúlya esetében 

egyenesen az „élbolyhoz” tartozunk: csak a máltai és az ír felnőttkorúak között nagyobb a 

túlsúlyosok aránya. 2013-mas adatok alapján 100 ezer lakosra vetítve az EU-28 országai közül 

nálunk halnak meg legtöbben rákban. Az EU-26 15 évesnél idősebb populációjában átlagosan 7 

százalék a diabéteszes betegek aránya, aminél a magyarországi 7,7 százalék jóval magasabb. 

Ennél csak Máltán, Görögországban, Portugáliában és Franciaországban fordul elő nagyobb 

arányban a cukorbetegség. Kevés zöldséget, viszont túl sok zsírt és cukrot eszünk, túl keveset 

mozgunk. A magyar emberek a helytelen táplálkozás és mozgásszegény életmód miatt hosszabb 

ideig betegek, korábban halnak meg, több munkaidejük esik ki betegség miatt, többet szenvednek 

feleslegesen, mint az európai átlag. 

Kulturális és életmódbeli változások. Az élelmiszerfogyasztási szokások a jövedelmek növekedésével és 

az életmód átalakulásával megváltoztak. Kevesebben főznek otthon, több félkész vagy készételt 

fogyasztunk, többször eszünk éttermekben, gyorsételt vagy házhoz szállított élelmiszert. Ez azzal is 

járhat, hogy a felnövekvő generáció nem vagy csak ritkán látja szüleit főzni, így maga sem veszi át 

ennek gyakorlatát. Mivel az élelmiszer bőségesen rendelkezésre áll, a többség alulértékeli 

jelentőségét, hajlamos kevésbé odafigyelni, hogy mit és hogyan eszik. Az élelmiszerláncok is egyre 

hosszabbá válnak: több feldolgozási, kereskedelmi lépcsőn megy át az ennivaló, mire a 

fogyasztóhoz jut. Egyre több olyan különleges terméket fogyasztunk, ami távoli országból származik, 

de az alaptermékek között is rendkívüli mértékben megnőtt az import aránya. 1990–2005 között az 

                                                
1 Eurostat 2016a 
2 KSH 2015, p. 13 
3 Morgan és Sonnino, idézi: URBACT 2012, p. 4 
4 Eurostat 2016b 
5 OECD (2016), Szepesi (2016) 
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Az élelmiszer előállítása annyi 

üvegházhatású gáz kibocsátását okozza, 

mintha autóznánk... 

…0,23 km-t  1 kg krumpli 

…0,27 km-t  1 kg alma 

…0,99 km-t  1 kg csirkehús 

…3,45 km-t  1 kg disznóhús 

…13,44 km-t  1 kg marhahús 

Ennyi vizet igényel élelmiszereink 

előállítása: 

822 liter  1 kg alma 

1.830 liter  1 kg búza 

2.500 liter  1 kg rizs 

4.300 liter  1 kg csirkehús 

6.000 liter  1 kg disznóhús 

15.400 liter  1 kg marhahús 

18.900 liter  1 kg kávé 

európai polgárok import gyümölcs fogyasztása 11%-kal emelkedett. 1990–2007 között Európában 

az importált mennyiség a hús esetében 120%-kal, a gabonaféléknél 83%-kal, a fagyasztott 

zöldségeknél 174%-kal, a banán esetében 92%-kal nőtt6. Mindez nem csak környezeti szempontból 

aggályos (az erőforrások túlhasználatához vezethet), de a globális termeltetési és kereskedelmi 

rendszerek rögzíthetik a szegényebb országok kiszolgáltatottságát, a helyi munkások 

kizsákmányolását, az élemiszertermelésre használható területek kisajátítását az exportcikkek (pl. 

kávé, kakaó, déligyümölcsök) előállítására. Magyarország élelmiszerimportja 2000–2008 között 

megháromszorozódott. A hazai gyümölcsfogyasztásban 

az alma után a banán a második legnépszerűbb 

gyümölcs7. Az iparosított, globalizált mezőgazdaság 

térhódítása következtében a termelés koncentrálódik, 

egyre kevesebb az egyéni gazdaság Magyarországon 

is.  Többek között a just-in-time („pont időben”) 

logisztikai elv, a kereskedelmi egységek által tartott 

óriási választék, a hétvégi nagybevásárlásokkal 

megvásárolt rengeteg élelmiszer vagy az egységáras, 

illetve all-you-can-eat éttermi kínálat óriási mennyiségű 

élelmiszerpazarláshoz, hulladékképződéshez vezet. A 

világon megtermelt élelmiszer harmada a szemétben 

végzi – Európában évi 88 millió tonna, fejenként 95 kg8.   

Környezeti hatások. Az iparosított mezőgazdasági termelés, élelmiszerfeldolgozás, logisztika, 

élelmiszerfogyasztás és a kapcsolódó hulladéktermelés hatalmas környezeti terhelést okoz. A 

gyarapodó világnépesség és a változó fogyasztási szokások gyors ütemben növelik az erőforrások 

túlhasználatát is. Az otthoni főzés helyett az előfőzött, illetve késztermékek hódítása, a húsfogyasztás 

emelkedése csak néhány fontosabb azon tényezők közül, amelyek az élelmiszerláncok 

környezetromboló hatásait fokozzák. A mezőgazdaság használja a legnagyobb területet Európában 

és Magyarországon is (nálunk az összes terület 58%-át). A városok terjeszkedése, a beépített 

területek növekedése viszont a termelésre hasznosítható területet csökkenti. A hazai üvegház gáz 

kibocsátás közel 12%-áért egyedül a mezőgazdaság felelős.9 Az FAO 2016-os jelentése szerint 

világszerte a mezőgazdaságból ered az üvegház hatású gázok kibocsátásának egyötöde. A teljes 

élelmiszerláncból ered nagyságrendileg a globális ÜHG kibocsátás egyharmada10. A 

mezőgazdaság felelős az ember vízfogyasztásának 

70%-áért.11 Az éghajlatváltozás erősödésével a víz 

egyre szűkösebb erőforrássá válik. A világ talajainak 

egyharmada közepesen vagy súlyosan károsodott a 

gazdálkodás következtében. Európában a talajainkat 

17-szer gyorsabban használjuk el, mint ahogy azok 

regenerálódni volnának képesek.12 Az 

élelmiszergazdasághoz kapcsolódó logisztika (szállítás, 

raktározás, informatikai háttér stb.) is jelentős erőforrás- 

és területhasználó, de hozzájárul a közlekedés okozta 

környezetterheléshez (zaj, torlódások, balesetek, 

                                                
6  URBACT 2012, p. 5 
7 KSH, idézi: Trade 2016 
8 URBACT 2012, p. 7; Moragues (2013), p. 4 
9 Az élelmiszergazdaság – ideértve a feldolgozást, kereskedelmet, logisztikát, exportot, importot – teljes 
kibocsátása a statisztikák alapján nem megállapítható megbízhatóan. Az EU 27 tagállamában, 2007-ben az ételek 
és italok az üvegház gáz kibocsátás 16%-áért voltak felelősek.  
10 Gilbert (2012) 
11 Khokhar (2017) 
12 Crawford, idézi Hough (2010) 
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üvegház gázok kibocsátása) is. Az intenzív mezőgazdaság a biodiverzitás súlyos károsodását is 

okozza. Az Eurostat adatai szerint a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok közel 50%-a 

tűnt el 1990–2014 között. Magyarországon a 2004-es EU-csatlakozás, azaz a Közös Agrárpolitika 

alkalmazása óta eltelt időszakban az agrárélőhelyek madárfajainak állománya 25-30%-al 

csökkent.13 Az éghajlatváltozás a mezőgazdaság termelési biztonságát előreláthatóan rontani fogja. 

Hazánkban enyhébb telekre, de forróbb, aszályosabb nyarakra, több szélsőséges időjárási 

eseményre (pl. hőhullámokra, viharokra) számíthatunk, ami a mezőgazdasági termelés biztonságát, 

terméseredményeit veszélyezteti. A talaj és a víz mellett a jövőben a nem megújuló erőforrások 

(elsősorban az olaj vagy a foszfor) szűkössége az iparosított mezőgazdaság működésének alapjait 

kérdőjelezik meg.  

A rövid ellátási láncok és az élelmiszer önrendelkezés jelentősége 

A világ élelmiszerellátását napjainkban egy kétpólusú rendszer jellemzi, ami 2013-ban 7,2 (ma már 

7,6) milliárd embert lát el élelemmel. A konvencionális, nagyüzemi élelmiszerellátás 2013-mas adatok 

szerint 4 milliárd fő, a népesség 55 százalékának élelmiszerigényét fedezte. Ez a rendszer a 

tömegpiac számára gyárt termékeket, innovációs tevékenységeket végez és csak részben foglalkozik 

a helyi piacok speciális igényeivel. Ezzel szemben, a világ 45 százalékának, 2013-ban 3,2 milliárd 

embernek egy másik modell biztosítja az élelmet: a családi gazdálkodók, önfenntartó, önellátó 

gazdaságok; a kistermelői, kézműves és helyi termékek előálítói.14  

Az élelmiszerellátás ma Európában és Magyarországon is jellemzően hosszú élelmiszerláncokon 

keresztül történik, nagyüzemi előállításból. Az élelmiszerellátási lánc három szektort köt össze: a 

mezőgazdaságot, az élelmiszer feldolgozó ipart és az elosztást (kereskedelmet).  A mezőgazdasági 

alaptermékek előállításától az elfogyasztott élelmiszerig („a tanyától a tányérig”) számos közvetítőn 

megy keresztül. Ennek egy sematikus vázlatát mutatja az 1. ábra. Minél több közvetítő ékelődik a 

nyerstermék előállítója és a végső fogyasztó közé, annál hosszabb az élelmiszerlánc.  

A láncban nagyon eltérő nagyságú és méretű szereplők működnek, akiknek a gazdasági 

alkupozíciója is rendkívül eltérő lehet. A kistermelők, gazdasági egységek és a nagy cégek, globális 

láncok érdekérvényesítő ereje sokszor össze sem mérhető. Ez gyakran oda vezethet, hogy a kisebb 

szereplők sokszor méltánytalan vagy éppen tisztességtelen kereskedelmi feltételeket kell elfogadjanak, 

esetleg veszteséggel tudnak csak eladni.  

Magyarországon 2010–2014 között a kiskereskedelemben a hagyományos kisboltok 11-12%-os és 

az egyéb csatornák 13-16%-os részesedésével szemben a hazai láncok, diszkontok, szupermarketek, 

hipermarketek uralták a piac 72-76%-át. A boltok nagysága egyre nő, miközben élelmiszerüzletek 

ezrével tűnnek el.15 A gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG16) – benne az élelmiszerek – piacát 11 

lánc uralja Magyarországon. Ezek játékszabályai általában a beszállítóktól, termelőktől állandó 

rendelkezésre állást, akár nagy mennyiségek azonnali szállítását várják el, nyomott árakon, hosszú 

(30 nap feletti) fizetési határidővel, illetve terhet kell vállalniuk gyakran a bolti akciók 

árengedményeiből is. A kisebb előállítók ezeknek a feltételeknek nem vagy csak nagyon nehezen 

tudnak megfelelni.  

                                                
13 EUROSTAT és MME adatok, idézi Halmos (2017) 
14 Kujáni (2014), p. 121 
15 Náluk landol az ön fizetése. Index, 2015.06.09. http://index.hu/gazdasag/2015/06/09/kisker_korkep/  
16 Fast Moving Consumer Goods 

http://index.hu/gazdasag/2015/06/09/kisker_korkep/
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1. ÁBRA. AZ ÉLELMISZERLÁNC (FORRÁS: CDC 2013) 

A rövid ellátási láncok az elmúlt években Európában és Magyarországon is egyre inkább teret 

nyernek. Az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP-nak) a 2014–2020 közötti időszakában ez a 

gazdasági megoldás kiemelt figyelmet és önálló támogatási jogcímet kapott. Az európai országok 

között Franciaország és Olaszország élen jár a rövid ellátási láncok számára kedvező jogi és 

támogatási feltételek megteremtésében. A KAP meghatározása szerint a Rövid ellátási lánc (REL) 

olyan ellátási láncot jelent, amelyet kevés számú gazdasági szereplő alkot, akik elkötelezettek az 

együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók 

közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt.17 A REL-be tartozik a közvetlen értékesítés, 

amikor a termelő közvetlenül a fogyasztónak adja el a terméket, illetve az is amikor egy vagy néhány 

közvetítőn keresztül el az áru az előállítástól a fogyasztásig.  

Kapcsolódó fogalom még a helyi élelmiszerrendszer, aminek a meghatározása még komplexebb és 

változatosabb Európa-szerte. A Joint Research Centre (JRC) helyi élelmiszerrendszer alatt olyan 

élelmiszerrendszert ért, amely esetében az élelmiszereket meghatározott földrajzi körzetben termelik, 

dolgozzák fel és forgalmazzák. A „meghatározott körzet” a JRC szerint 20-100 km között 

változhat.18 Magyarországon pl. a kistermelőkre a 40 km-es körzetben, a saját megyéjükben és 

Budapesten történő árusítás esetén vonatkoznak könnyített feltételek.19  

Egy nagyobb város és körzete esetében beszélhetünk városellátó övezetről. Egy ilyen övezet 

kialakítása azt jelenti, hogy a város törekszik arra, hogy alapvető szükségleteit (energia, víz, 

élelmiszer stb.) minél kisebb körzetből szerezze be, fenntartható módon. Hulladékait, szennyvizét 

ugyancsak fenntartható módszerekkel igyekszik lehetőség szerint a közelben ártalmatlanítani. Ügyel 

emellett arra is, elegendő terület álljon rendelkezésre az övezetben a mezőgazdasági termeléshez, a 

biodiverzitás megőrzéséhez. A nagyvárosok ugyan fenntarthatóvá és autonómmá nem tehetők, de 

állapotuk javítható különböző eszközök segítségével. Ezek közé tartozik a városrehabilitáció, a 

városellátó övezet kialakítása vagy a barnamezős fejlesztések támogatása.20  

                                                
17 Augère-Granier (2016) 
18 Uo. 
19 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 
20 Ertsey A. szerk. (1999): Autonóm Kisrégió. Független Ökológiai Központ Alapítvány, Budapest. 
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A helyi élelmiszerrendszerek piaci részesedése az EU-ban egyelőre marginális: a farmok 15%-a 

adja el termékeinek több mint felét közvetlenül a fogyasztóknak, Magyarországon ez az arány 18%. 

Ez az értékesítési megoldás inkább a kisebb gazdaságokat jellemzi. A REL-ek sokféleképpen 

csoportosíthatók, az egyik lehetőség az alábbi21: 

 Közvetlen értékesítés – a termelő a fogyasztónak adja el termékét 

 Termelők közös értékesítése – több termelő értékesítheti portékáit közösen egyéni 

fogyasztóknak vagy fogyasztói csoportoknak 

 A partnerségben kialakított REL a termelő és a fogyasztó szorosabb együttműködését jelenti.  

A közösség által támogatott mezőgazdaság (CSA22) megoldásaiban az élelmiszer előállítója 

és fogyasztója megosztja a kockázatot, sőt a fogyasztó részt vállalhat a termelésből, az 

értékesítés szervezéséből. A legszorosabb kapcsolatot az egész évre előre megkötött 

szerződések jelentik, lazább megoldásoknál a „szatyor-” vagy „doboz-” közösség tagja 

rendszeresen vásárol a termelőtől.   

Kujáni (2014) egy másik csoportosítást mutat be, ami a közvetlen értékesítés és rövid távú értékesítés 

fő csoportjain belül különít el további megoldásokat: 

1. táblázat. Alternatív élelmiszerellátó módszerek csoportosítása 

(Forrás: Altafoodss – Alternative AgroFood Supply System Project, 2012;  

Kujáni 2014, p. 29 szerkesztésében) 

Közvetlen 
értékesítés 

Egyéni termelői 
értékesítési 
módszerek 

 Értékesítés a gazdaságban 
(gazdabolt) 

 Piacon, vásárokban 

 Helyi boltban 

 Út menti árusítás 

 Házhozszállítás 

 Fogyasztói csoporton keresztül 
értékesítés (pl.: szatyor- vagy 
dobozközösség) 

 Internet 

 Szedd magad 

 Árusító automaták 

Csoportos 
értékesítés 

 Szövetkezet vagy non-profit 
egyesület által üzemeltett (közös) 
bolt 

 Egyesület közös termelés, 
feldolgozás és/vagy marketing 
és/vagy közös értékesítéssel 

Rövid távú 
értékesítési 
módszerek 

Értékesítés 
kiskereskedőnek 
a régión belül 

 Élelmiszer kiskereskedő 

 Regionális üzletlánc 

 Bioboltok, bioáruház  

 Egészséges élelmiszert értékesítő 
kiskereskedők 

 Ételkülönlegességeket árusító 
boltok 

 Diszkontok 

Értékesítés a 
konyháknak a 
régión belül 

 Éttermek 

 Iskolai étkezdék 

 Munkahelyi étkezdék 

 

A hagyományos REL megoldások inkább a farmhoz kötődnek, míg az újszerűek a városban és vidéken 

élők új kapcsolatát alakítják ki. Utóbbiak szociális innovációkkal (pl. hátrányos helyzetűek 

megsegítése, bevonása a termelésbe) is összekapcsolódhatnak, de ide tartoznak a városi 

gazdaboltok, szatyorközösségek, gazdálkodók és városiak által közösen birtokolt és művelt földek 

is.23 A JRC 84 európai példa elemzése alapján megállapítja, hogy a rövid ellátási láncokban 

leginkább friss gyümölcsöt és zöldséget értékesítenek, amit a nyers és feldolgozott feldolgozott 

hústermékek, majd a tejtermékek követnek.   

                                                
21 Uo. 
22 Az angol elnevezésből: Community Supported Agriculture 
23 Augère-Granier (2016) 
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Az egyes marketing, illetve gazdaságszervezési megoldások különböző fogyasztói köröket szólítanak 

meg. Míg a termelői piacok iránt fogékonyabbak lehetnek az idősek, az újszerű megoldásokra (pl. 

szatyorközösség, online vásárlás) inkább a fiatalok lehetnek nyitottak. A REL iránt érdeklődő 

fogyasztók általában magasabban képzettek mint az átlag. A termelői oldalon is kialakulóban van 

egy réteg, amely nyitott az újfajta értékesítési lehetőségekre, hajlamos kísérletezni.24  

A rövid ellátási láncok számos előnyt hordoznak, melyek közül a legfontosabbakat itt összegezzük. 

 Alkalmasak a termelő és a fogyasztó közötti bizalom helyreállítására a személyes kapcsolat 

megteremtése vagy a kevés számú közvetítő által létrehozott rendszerek megoldásai révén 

(pl. védjegyek, garanciális rendszerek).25  

 A hosszú élelmiszerláncokhoz képest szolidárisabb rendszerek, melyek a termelés kockázatait 

jobban megoszthatják a termelő és a fogyasztó között. A vevők nem feltétlenül az olcsóbb 

árat keresik, de szociális, környezeti szempontokat is figyelembe vesznek, a vidék és város 

közötti új típusú kapcsolatokat hozhatnak létre. A rövid élelmiszerláncokban a kisebb 

termelők alkupozíciója is értelemszerűen jobb, mint egy (globalizált) hosszú láncban – azaz a 

termékek fogyasztói árából nagyobb részt kaphatnak meg.26 Bevételeik nem csak 

magasabbak, de kiszámíthatóbbak is lehetnek a rendszeres vevőknek köszönhetően.  

 A vásárló nem csak terméket, de hangulatot, ízeket, illatokat, személyes kapcsolatot is „kap” a 

piacon vagy a közvetlen értéseítés más formáival.27 Sokan ezért (is) keresik a rövid ellátási 

láncokat a globális élelmiszerkereskedelem arctalan hipermarket óriásai helyett (vagy 

mellett).  

 A tudatosabb táplálkozás egyszerre javíthatja a környezet állapotát és a fogyasztók 

egészségét. Ha az étrendben kevesebb hús, több szezonális zöldség és gyümölcs szerepel 

azzal az élelmiszer előállításhoz szükséges erőforrásmennyiség (víz, talaj, energia stb.) akár 

nagyságrenddel is csökkenhet. A helyi termékek fogyasztása a szállításhoz, raktározáshoz 

szükséges energia mennyiségét csökkenti, amivel az élelmiszerek karbonlábnyoma is kisebb 

lehet. 

 Az alternatív élelmiszerrendszerben részt vevő fogyasztók inkább a minőségi árukat keresik, 

hajlamosabbak lehetnek magasabb költségeket vállalni vagy egyéb áldozatokat hozni (több 

utazás a termékért, részvétel az elosztásban stb.) az élelmiszer beszerzése során. 

Amennyiben a rövid ellátási lánc vásárlói érzékenyek a minőségre, környezettudatosak, 

akkor ez a gazdálkodókat, termékelőállítókat a jobb beltartalmi értékű, környezetkímélőbb 

termékek előállítására ösztönzik.  

 Az egészség- és minőségtudatosabb életmód és étkezés a helyi közösségek erősítését is 

szolgálhatja. A receptek, étrendek megosztása, a helyi élelmiszerellátás szervezésében való 

részvétel (pl. zöldségdoboz-rendszer működtetése), a jó étel köré szervezett események, 

ünnepek, fesztiválok; díjak alapítása az együttműködés és az öröm forrásai.  

 A helyi vezetés iránti választói bizalmat erősítheti, népszerűségét javíthatja az önkormányzat és 

a civil kezdeményezések közös munkája a jó élelmiszerrendszer kialakítása érdekében.   

 A helyi élelmiszerrendszer sebezhetőségét csökkenti, rugalmasságát növeli a fogyasztók és 

termelők együttműködése – a működés jobb átláthatósága a hibák kezelését is segíti.28 

 A térségi termelés és fogyasztás összekapcsolása a helyi gazdaságot fellendítheti, 

munkalehetőséget, jövedelmet teremt, ezzel a vidéki térségek leépülése ellen hat.  

                                                
24 Benedek (2014) 
25 Augère-Granier (2016) 
26 Augère-Granier (2016) 
27 Póla (2016) 
28 FAO (2015) 



Helyzetkép és ajánlások egy kispesti élelmiszer-stratégia megalapozásához 

58 

 

 A gazdaságok a több tevékenységgel diverzifikálhatják jövedelmi szerkezetüket, több lábon 

állhatnak, bevételeik nőhetnek. A feldolgozás és értékesítés multiplikátor hatással jár: a 

vidékgazdaság több szereplőjének ad munkát, mintha csak a nyersterméket értékesítenék 

külső felvásárlónak. A helybeli termékértékesítés sokszor összekapcsolódik pl. a falusi 

turizmussal.  

 Összességében a helyi élelmiszerrendszerek kialakítása, illetve a városellátó övezet koncepciója 

segíthet abban, hogy egy térség elmozdulhasson a fenntarthatóság felé.  

A rövid ellátási láncok korlátai között említhetők, hogy a benne részt vevő kisebb termelők általában 

nem tudnak nagyobb mennyiségeket előállítani, jelentősebb tételben rendelő vevőket kiszolgálni. A 

termékek szezonálisak, egyediek.29 Rendszeresen visszatérő dilemma a népszerűvé váló termelőknél, 

hogy miként kezeljék a megnövekedett keresletet, ha nem győzik kapacitással? Ha a vevői igényeket 

nem tudják kiszolgálni, akkor a vásárlók hátat fordíthatnak nekik, de ha megpróbálnak lépést tartani 

az igényekkel, előfordulhat, hogy a minőségből kell lejjebb adni, ami szintén megingathatja a vevői 

bizalmat. Ugyancsak korlátozó tényező, hogy marketingre és kommunikációra alig vannak 

erőforrásai a termelőknek, így e téren nagymértékben támaszkodniuk kell külső segítségre 

(támogatásokra vagy a civilek segítségére). A fogyasztók néha nehezen tudják azonosítani a helyi 

termékeket, de ugyanakkor a túl sok védjegy egyidejű jelenléte is nehezítheti az eligazodást. A 

termelés számára korlátot jelent, hogy a rövid ellátási láncok iránt jobban érdeklődő fiatalabb 

termelők számára a földhöz jutás nagyon nehéz a magas árak miatt.30 Nem vagy csak korlátozottan 

hitelképesek kis méretükből adódóan. Ezen túlmenően jelentős gátló tényezőt jelentenek a higiéniai és 

adminisztratív terhek, amelyeknek a kisléptékű termelők csak jelentős beruházások árán tudnának 

megfelelni.  

A rövid ellátási láncok hazai körülmények között elő tudják mozdítani a közösségek élelmiszer-

önrendelkezésének megteremtését. Az élelmiszer-önrendelkezés „jog arra, hogy emberek, régiók, 

államok vagy azok uniója maguk határozzák meg mezőgazdasági és élelmiszerpolitikájukat, úgy, 

hogy közben ne árasszák el dömpingáruval más nemzetek piacait.” Az élelmiszer-önrendelkezés a 

totális szabadkereskedelem káros környezeti és szociális következményeire mutat rá. A helyi lakosság 

élelmiszerrel való ellátását helyezi előtérbe, értékeli az élelmiszer termelőinek munkáját, támogatja a 

helyi élelmiszerrendszereket, a helyi közösségek kezébe adja a hatalmat, tudást és készségeket épít 

és együttműködik a természettel.31 Jóllehet az élelmiszer-önrendelkezés nemzetközi mozgalma első 

sorban a szabadkereskedelem globális feltételrendszerét igyekszik megváltoztatni, látható hogy a 

helyi élelmiszerrendszerek kialakításával kezdődik a közösségek lokális autonómiájának 

helyreállítása. 

Egy helyi élelmiszerrendszer nem automatikusan jobb a hagyományos megoldásoknál. Sok múlik a 

kialakítás mikéntjén, a jó szervezésen. A helyi élelmiszerrendszerek esetében nincs általánosan „jó”-nak 

tekinthető megoldás – az, hogy mi a megfelelő kialakítás, termékcsatorna, azt az adott térség és 

szereplőinek adottságai, lehetőségei döntik el, alkalmazkodni kell a környezethez.32 A helyi termékek 

előállítása, feldolgozása és értékesítése olyan komplex folyamat, amit egy családi gazdaság 

nehezen tud megoldani külső segítség nélkül. Ez nem feltétlenül pénzügyi támogatást jelent, hanem 

szervezést, menedzsmentet, képzést. A fogyasztók és termelők közötti kapcsolat felépítésében 

szerepet játszhatnak civil szervezetek, önkormányzatok, a kamarák is.33 

                                                
29 Augère-Granier (2016) 
30 Augère-Granier (2016) 
31 Simonyi – Varga (2008), p. 1-2 
32 Benedek (2014). Előfordulhat pl. – mint azt hazai kutatások is bizonyították –, hogy a fogyasztók egyedi 
árubeszerzése a piacon magasabb szállításból adódó környezetterhelést generálhat, mint egy magas színvonalon 
megszervezett hosszú élelmiszerlánc professzionális logisztikai megoldásai.  
33 Póla (2016) 
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Városi élelmiszer stratégiák világszerte  

Az elmúlt másfél évtizedben az élelmiszer a városok életében egyre fontosabb témává válik, és mind 

több tudományos publikáció foglalkozik város és élelmiszer kapcsolatával.34 Az élelmiszerellátás fent 

felvillantott környezeti, szociális, gazdasági problémái és kockázatai az önkormányzatok és civil 

kezdeményezések érdeklődésének homlokterébe helyezik a fenntartható városi élelmiszerrendszerek 

kérdését. Jóllehet az önkormányzatok mozgástere viszonylag szűkös a témát illetően a 

döntéshozatalban, azonban az élelmiszer termeléssel, elosztással és fogyasztással kapcsolatos kérdések 

szinte az összes helyi szakpolitikai területet érintik. Jelen vannak a területhasználat tervezésében (pl. 

művelhető területek fogyatkozása), a közlekedéspolitikában (pl. szállítás, bevásárlás), 

környezetvédelemben (pl. levegő-, víz-, talajvédelem, zöldterületek fejlesztése, hulladékkezelés), 

infrastruktúra fejlesztésben (pl. piacok létrehozása), gazdaságfejlesztésben (pl. helyi termelők 

számára lehetőségek biztosítása), szociálpolitikában (pl. szegények étkezése), hogy csak néhányat 

említsünk.35 Az élelmiszer az életminőséget közvetlenül meghatározó, egyik legfontosabb tényező. 

A gyakorlatban létező jó példák, illetve a szakirodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy a 

városi élelmiszerrendszerek nagyon sokfélék lehetnek. A kialakítás mikéntje az adott hely környezeti 

adottságaitól, hagyományaitól, történelmi és kulturális tényezőktől, a helyi gazdaság erejétől, 

infrastrukturális tényezőktől, a politikai irányítás módszereitől, a civil társadalom szervezettségétől is 

függ. Egy praktikusan használható meghatározás36 szerint városi élelmiszer stratégia alatt egy 

folyamatot értünk, ahogyan egy város felvázolja azt, hogy milyen változást képzel el az 

élelmiszerrendszereiben, és ahogyan megvalósítja ezt a változást. A városi élelmiszerstratégia a 

közbeszéd témájává teszi az élelmiszerrel kapcsolatos kérdéseket, épít a helyi szereplők kapcsolódó 

tevékenységeire és szinergiákat hoz létre az érintettek összekapcsolásával. E folyamat útirányát és 

állomásait rögzítheti karta, stratégia, cselekvési terv, de az élelmiszerstratégia nem feltétlenül jelenik 

meg írott dokumentum formájában – lényege a rendszer változ(tat)ásának folyamata.37 

Ideális esetben az élelmiszerstratégia holisztikus szemléletben közelíti meg a város 

élelmiszerrendszerét. Horizontálisan bemutatja az érintett szakpolitikai és cselekvési területeket 

(életminőség, egészség, társadalmi integráció stb.), vertikálisan pedig az élelmiszerlánc minden 

releváns elemével foglalkozik. Az alábbi ábra ezt a megközelítést ábrázolja. 

                                                
34 Ilieva (2016), Coppo et al. (2017) 
35 Moragues, p. 4 
36 Moragues, p. 6 
37 Moragues, p. 6.  
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2. ÁBRA. EGY INTEGRÁLT ÉLELMISZERRENDSZER MODELLJE. FORRÁS: WISKERKE NYOMÁN MORAGUES ET AL. (2013), P. 6 

Az élelmiszerstratégiák által megcélzott legfontosabb területek és várt előnyeik a következők38: 

 Egészség és jólét – a minőségi élelmiszeren keresztül a lakosság egészségi állapotának 

javítása, a jólét növelése 

 Környezetvédelem – az élelmiszerrendszer környezeti hatásainak (pl. karbon-lábnyomának, 

vízlábnyomának, talajt, élővilágot károsító hatásainak, a keletkező élelmiszerhulladéknak, a 

szállításnak) csökkentése; 

 Gazdaság és -közösségfejlesztés – helyi termelés – feldolgozás – kereskedelem – fogyasztás 

táji, térségi rendszereinek kialakításán keresztül a helyi gazdaság élénkítése, zöld 

gazdaságfejlesztés, helyi termelés támogatása; 

 Szociális és kulturális szempontok – reziliens, a váratlan hatásoknak, sokknak, változásoknak 

rugalmasan ellenálló, jól együttműködő, az élelmiszer témáját fontosnak tartó közösségek 

kialakítása, a helyi élelmiszer-kultúra ünneplése és népszerűsítése; 

 Élelmiszerbiztonság / társadalmi igazságosság – az élelmiszer-szegénység elleni küzdelem, 

megfizethető és a kultúrának megfelelő élelmiszer, méltányos élelmiszerlánc, igazságos 

élelmiszerrendszer, a háztartások élelmiszerbiztonsága; 

 Tanulás / képessé tétel – az egész életen át tartó tanulás jegyében, az élelmiszer 

termelésével, feldolgozásával, elkészítésével, kereskedelmével, a rendszer hatásaival és 

alternatíváival kapcsolatos tájékoztatás, oktatás, szemléletformálás; 

 Városi és vidék kapcsolata – azaz összekapcsolni a várost és a vidéket az élelmiszeren 

keresztül; 

 Az élettel való kapcsolat megteremtése – a városi kertészkedés a mesterséges környezetben 

élőknek a földdel való kapcsolat megteremtésével, a természet, a közösség iránti alapvető 

                                                
38 Moragues (2013), p. 7, Coppo et al. (2017) – kiegészítve az előző fejezetekben leírt jó példák tapasztalataival. 
Egy másik, de hasonló tartalmú csoportosítási lehetőséget mutat be Jennings et al. (2015) 
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igényét elégíti ki, az élet teljességéhez segít hozzá a jól végeztt munka örömével és 

eredményeivel39. 

Az élelmiszer előállításához, kereskedelméhez, fogyasztásához kötődő szakpolitikai, gazdasági 

döntések és a folyamatok irányításának lehetősége nagyrészt kívül esik az önkormányzatok, illetve a 

városi közösségek hatáskörén. A városok vezetésének és a civil szerveződésének azonban komoly 

lehetőségeik vannak a folyamatok befolyásolására saját hatókörükben is: vásárlóként, szabályozó 

szervként, a szemléletformálás terén. Az élelmiszerstratégiák eszközeinek főbb csoportjai40: 

 Önkormányzati  jogi és pénzügyi eszközök – szabályozás, tervezés, adók, támogatások,  

közpénzek elköltése stb. 

 Kommunikációs stratégiák, szemléletformálás, képzés, tanácsadás – kampányok, műhelymunkák, 

konferenciák, fesztiválok, díjak alapítása 

 Akciók, kezdeményezések, projektek – rövid élelmiszerláncok (pl. termelői piacok, 

dobozrendszerek, közösség által támogatott mezőgazdaság) népszerűsítése, közösségi 

kertek, városi mezőgazdasági termelés, fenntartható termelés indítása és népszerűsítése 

Míg a civil szervezeteknek helyzeti előnye van a rugalmasság, kreativitás, kezdeményezőképesség, 

hálózatépítés terén, addig az önkormányzatok a közpénzek elköltésével, a szabályozás alakításával 

tudnak jelentős hatást gyakorolni a folyamatokra. Az önkormányzati eszközök három főbb csoportja, 

részletesebben41: 

 Közbeszerzés: vásárlóerejük révén az önkormányzatok komoly hatást gyakorolhatnak az 

élelmiszerpiacra biotermékek, egészséges élelmiszerek, helyi termékek, vegetáriánus 

élelmiszerek, a helyi kultúrának jobban megfelelő ételek beszerzésével és készítésével. A 

konkrét hatásokat a helyi szabályozás alakításával, az önkormányzati gazdálkodó egységek 

irányításával lehet elérni. Többek között Malmö (Svédország), Róma (Olaszország), East 

Ayrshire (Skócia), Koppenhága (Dánia) és Bécs (Ausztria) inspiráló példái mutatják, hogy a 

közétkeztetési közbeszerzés érdemben megreformálható, uniós jogi keretek között is.42 

 Területi tervezés / építési szabályozás / övezetek kialakítása: A szabályozás helyet biztosíthat a 

városi és város környéki élelmiszerttermelésnek, de lényeges szerepük van a helyi 

állattartással kapcsolatos rendelkezéseknek is. A helyi termékek értékesítését is segítheti a 

szabályozás azzal, hogy helyet biztosít pl. termelői piacoknak, boltoknak. 

 Kommunális infrastruktúra: A település vezetése a helyi feldolgozást segítheti kisebb 

feldolgozó vagy kereskedelmi egységek létrehozásával vagy ennek támogatásával (pl. tej- 

vagy húsfeldolgozó üzemek, pékségek, étkezdék, raktárak stb.) 

A városok élelmiszerellátásának fenntarthatóbbá tételével kapcsolatos kezdeményezések az ezredforduló 

után váltak élénkebbé világszerte. Ahogy fent utaltunk rá, az élelmiszer ügye a várost, közösségeit, a 

szakpolitikákat számtalan módon befolyásolja. Az élelmiszer stratégia alkotás folyamata ezeket 

összekapcsolja egy holisztikus, komplex gondolkodásmódban; célokat és eszközöket határoz meg, 

intézkedéseket, akciókat indít, de legfőképpen partnerséget épít az élelmiszer rendszer szereplői 

között. Az előző fejezetben bemutatott külföldi példák mindegyikénél készült valamilyen stratégia, 

program vagy karta. Egy nemzetközi összehasonlító tanulmány43 az írásos dokumentumokat két fő 

csoportra osztja: stratégiai nyilatkozatokra és cselekvési tervekre. Míg előbbiek inkább a stratégiai 

célokat, irányokat rögzítik, főleg kommunikációs jellegűek; addig utóbbiak konkrét eszközöket és 

intézkedéseket is meghatároznak. Az ilyen típusú anyagok készítése nem feltétele a stratégiai 

                                                
39 Somogyi (2013) 
40 Moragues (2013), p. 9, kiegészítve 
41 Uo., kiegészítve 
42 Barling et al. (2013)  
43 Coppo et al. (2017) 
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gondolkodásnak és cselekvésnek, de jó ha van egy olyan dokumentum, amire lehet hivatkozni. A 

2000-res évek közepe óta több mint 80 élelmiszerrel kapcsolatos városi stratégia, terv készült 

világszerte. Élen járnak e téren az angolszász országok (USA, Kanada, Nagy-Britannnia); Európában 

pedig Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Svédország.44  

A tervezést segíti a tudomány, illetve az adminisztráció oldaláról az Egyesült Államokban (többek 

között) az American Planning Association: Food System Planning White Paper [Élelmiszerrendszer 

tervezési fehér könyv, 2005] című dokumentuma. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma 

(USDA) jelentette meg a Community Food Security Assessment Toolkit-et [Közösségi 

élelmiszerbiztonsági eszköztár-at]. Hasonló témában, de nem a közösségek, hanem a cégek és egyéb 

szervezetek szemszögéből vizsgálódva tette közzé a FAO a Sustainable Assessment on Food and 

Agriculture Systems: the SAFA guidelines [Az élelmiszer és mezőgazdasági rendszerek 

fenntarthatósági értékelése: a SAFA irányelvek] című anyagot. Európában az AESOP egyesület a 

2009 óta létező, rendszeresen ülésező Sustainable Food Planning Group-ot [Fenntartható 

élelmiszertervezés csoportot] finanszírozza. Nagy-Britanniában a Sustainable Food Cities Network-nek 

[Fenntartható élelmiszer városoknak] közel 50 város a tagja – tanácsadással, jó példák 

megosztásával és egyéb eszközökkel segíti a hálózat résztvevőit. Tanulmányunk végén, a 

hivatkozások között, a Segédletek helyi élelmiszer rendszerek tervezéséhez című pontban néhány 

további olyan összefoglalót is felsorolunk, melyek a tervezést folyamatát leírják, illetve 

támogathatják. A példamutató jelentőségű élelmiszerstratégiák közül néhányat az alábbiakban 

emelünk ki45: 

 Healthy and Sustainable Food for London (Egészséges és fenntartható élelmiszert Londonnak – 

London 2006) 

 Spade to Spoon (Az ásótól a kanálig – Brighton and Hove 2006 + 2012) 

 Food Works (Élelmiszer, működésben – New York 2010) 

 Cultivating Food Connections (Az élelmiszerkapcsolatok ápolása – Toronto 2010) 

 Eating Here (Itt eszünk – Greater Philadelphia 2011) 

 Calgary eats! Food system assessment and action plan (Calgary eszik! Élelmiszerrendszer 

felmérés és cselekvési terv – Calgary 2012) 

 Vancouver Food Strategy (Vancouver élelmiszerstratégiája – Vancouver 2013) 

 Une Alimentation Durable Pour Tous (Fenntartható élelmiszer mindenki számára – Lyon 2015) 

 Food Policy di Milano (Milánó élelmiszerpolitikája – Milánó 2015) 

 Good Food, Mieux Produir Bien Manger (Jó étel – Jobban termelni, jót enni – Brüsszel 2015) 

 Good Food (Jó étel – Bristol 2016) 

A stratégiák eltérő témákra fókuszálnak, más-más problémákból vezetik le a célokat és 

intézkedéseket, de közös jellemzőjük, hogy többdimenziósak és számos szektort érintenek. Toldo et al. 

(2015) elemzésében összehasonlított stratégiák szinte mindegyike hangsúlyozza a fennntarthatóságot, 

az ezután követhető leggyakoribb fókusz az elemzett anyagokban az egészség (Calgary, Toronto, 

Vancouver, Seattle, Durham, Brighton and Hove, Edinburgh, Belfast, London). Számos stratégia a 

rendszer rezilieciájának megteremtését emeli ki (Calgary, Edmonton, Philadelphia, London), míg más 

anyagok az élelmiszerrendszer relokalizációjára, a helyi, térségi kapcsolatok erősítésére koncentrálnak 

(Calgary, Edmonton, Durham, London). Ez az elemzés rámutat hogy pl. New York, Bristol, Vancouver 

és Philadelphia kifejezetten gazdaságfejlesztési eszközként (is) értelmezi a helyi élelmiszerrendszer 

fejlesztését. A new york-i városi mezőgazdaság dimenziói figyelemre méltóak: 700 élelmiszert (is) 

termelő gazdaság van a városban, 600 szociális lakótömb közül 245 telkén folyik termelés, illetve 

                                                
44 Ilieva (2016). Az említett stratégiák egy részért fent alaposabban is bemutattuk. 
45 Coppo et al. (2017) 
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300 állami iskolából 117-ben gazdálkodnak; Brooklynban 241 hektárt művelnek.46 Minden stratégia 

kiinduló pontja a működő élelmiszerrendszer felmérése, alaposabb megismerése (ennek kiemelkedően jó 

példái Bristol, Philadelphia és Calgary).47  

Ilieva (2016) kiemeli, hogy a városi mezőgazdaság átformálhatja a települések képét, új lehetőségeket 

és kihívásokat is jelent az építészetnek és a területfejlesztésnek, területrendezésnek. A városi 

mezőgazdaság három fő típusát írja le: 1) Városi és város környéki elhagyott területek átalakítása, 

fejlesztése; 2) Új kapcsolatok megteremtése működő és potenciális termelő területek között; 3) A 

városi fejlődés és a növekedés új mátrixainak létrehozása, melyekben az élelmiszer a társadalmi-

ökológiai és a területi szervezés vezérelve. Rámutat, hogy New Yorkban a Finca del Sur vagy 

Torontóban a Stop Community Food Center alternatív jövőképet vázolnak fel, élettel töltik meg a 

kiürült városi tereket, a társadalmi egyenlőtlenség és a környezeti romlás ellen hatnak. Sok helyen a 

gazdasági fejlődés eszközei a városi mezőgazdaság formabontó megoldásai, az üzleti szféra által 

létrehozott tetőkertek régi ipari épületeken (New York, Brooklyn – Brooklyn Grange, Gotham Greens; 

Chicago – Urban Canopy Rooftop Farm; Toronto – Ryerson University Rooftop Farm stb.). Tetőkerteket 

létrehoznak új építésű épületeken is (pl. Whole Foods szupermarket), lakóházakon is (Arbor House, 

Bronxban).48  

Az építészet és a mezőgazdaság kereteit feszegetik a toronyfarmok vagy vertikális farmok, ahol a 

föld nélküli mezőgazdasági termelés futurisztikus építészeti megoldások közé kerül (pl. Dickson 

Despommier vertikális farm koncepciója). Ezek nem a fenntarthatóság mintapéldái, de mindenképpen 

érdekes, figyelemfelkeltő megoldások. Egész városnegyedek vagy akár a város megújításának, új 

identitás felépítésének is eszköze lehet a városi mezőgazdaság térhódítása. Ennek egyik 

legismertebb példája az Egyesült Államokban az autóipar utáni Detroit, ahol a helyi lakosság 

kezdeményezései voltak a motorjai annak a folyamatnak, amelynek következtében ma már a városi 

mezőgazdaság „Mekkája”-ként emlegeteik a metropoliszt. Philadelphiában hasonló folyamatok 

indultak be a város iparának visszaesése következtében. A város környéki területek újra termelésbe 

vonásának egyik kiemelkedő példája Európában Milánó.49 

Az elmúlt másfél évtizezedben nem csak egyes városok számára vált fontosabbá az élelmiszer 

kérdése, de számos országos hálózat és nemzetközi együttműködés is indult az élelmiszer-

önrendelkezés, illetve a városi élelmiszerstratégiák terén. Ezek közül néhány fontosabbat az 

alábbiakban sorolunk fel. 

 Milánói városi élelmiszerpolitikai paktum [Milan Urban Food Policy Pact]. A paktumot 

Milánó kezdeményezte, 2014-ben. Az volt a célja, hogy a világ legnagyobb városai 

számára olyan protokollt dolgozzon ki, mellyel élelmiszer-rendszereiket a fenntarthatóság és 

a társadalmi igazságosság jegyében fejlesztik. A paktumot 2015-ben, a milánói 

világkiállításon 100 város polgármestere írta alá. Kialakítását az EU által finanszírozott Food 

Smart Cities for Development (FSC4D) projektje támogatta.50 Szándékuk szerint olyan 

fenntartható élelmiszerrendszerek fejlesztésén dolgoznak, melyek a társadalmi befogadást 

erősítik, reziliensek, biztonságosak és változatosak; egészséges és megfizethető élelmiszert 

biztosítanak mindenkinek az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; minimalizálják a 

hulladékot és megőrzik a biodiverzitást, alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz és hozzájárulnak 

a folyamat lassításához.51 A paktumot mára 160 város írta alá, melyekben több mint 450 

millió ember él. A hálózat együttműködéssel, tudásmegosztással, találkozókkal és más 

                                                
46 Somogyi (2013) 
47 Toldo et al. (2015) 
48 Ilieva (2016) 
49 Ilieva (2016) 
50 http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/ 
51 http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf  

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
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eszközökkel segíti a tagokat a közösen vállalt célok elérésében. A FAO mérőszámokat 

dolgozott ki, melyekkel az egyes városok nyomon követhetik előrehaladásukat a célok felé. 

Tevékenységeit az EU által támogatott „EUROCITIES – Food in cities” projekt is segíti.52 

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/  

 URBACT III – AGRI-URBAN projekt. Az URBACT Program az első európai területi 

együttműködési program, a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló 

tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program keretében létrehozott európai 

városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki 

akciótervüket. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, bevonják a helyi társadalmi 

szereplőket, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak.53 Az AGRI-URBAN 

az URBACT egyik projektje. 11 európai partnerváros hálózata54, melyet a spanyol Baena 

vezet. Célja újragondolni az agrár-élelmiszer rendszereket a kis- és közepes méretű 

városokban. Szocio-kulturális, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható rendszerek 

kialakításáért dolgoznak, melyek többek között javítják az életminőséget, a területek 

népességmegtartó képességét, megőrzik a talajt, népszerűsítik a biogazdálkodást. Elősegítik 

az élelmiszerellátási rendszer alapvető feladatainak ellátását, azaz a biztonságos, 

változatos, jóízű, egészséges és tápláló ételhez való hozzájutást. Az AGRI-URBAN projektben 

a vezetőpartner-városok jó példáit az adaptáló partnervárosok veszik át.55 

http://urbact.eu/agri-urban   

 Nyéléni Fórum. A 2007-ben, Maliban elfogadott Nyéléni nyilatkozat indította el e nemzetközi 

hálózatot. Az egyik fő kezdeményezője a La Via Campesina – nemzetközi parasztmozgalom56 

volt. A nyilatkozatot aláíró kis- és családi gazdálkodók, kézműves halászok, őshonos népek, 

földnélküli munkások, mezőgazdasági munkások, migránsok, pásztorok, erdei közösségek, női, 

ifjúsági, fogyasztói, környezetvédő és városi mozgalmak szervezetei az élelmiszer-

önrendelkezés nemzetközi mozgalmát kívánják erősíteni. Egy olyan világért harcolnak, ahol 

„minden népnek, nemzetnek és államnak hatalmában áll meghatározni saját élelmiszertermelő 

rendszereit és szabályozását, melyek mindannyiunkat jó minőségű, megfelelő, elérhető, 

egészséges és kulturálisan megfelelő élelmiszerrel látnak el”57. Kiállnak többek között a nők 

jogaiért az élelmiszertermelésben, a vidéki környezet megőrzéséért, helyreállításáért, a helyi 

közösségeket szolgáló földreformokért, a népek azon jogáért, hogy megvédjék földjeiket a 

transznacionális vállalatok cselekedeteitől. Európában 51 országban működnek a hálózat 

fókuszpontjai. A Nyéléni Europe 2011-ben Kremsben, Ausztriában; 2016-ban Kolozsváron, 

Romániában tartotta fórumát.58 

https://nyelenieurope.net/ 

Az alábbiakban említünk néhány további nemzetközi hálózatot, illetve projektet, melyek fenntartható 

élelmiszerrendszerek létrehozását is segítik: 

 Slow Food / Cittàslow / Komótos étkezés   http://www.slowfood.hu/index.php?page=1  

 CITYFOOD – ICLEI / RUAF   http://www.iclei.org/index.php?id=1348  

 EAT Foundation   http://eatforum.org/eat-initiative/what-is-eat  

 C40 Food Systems Network   http://www.c40.org/networks/food_systems  

                                                
52 http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/Food-in-cities&tpl=home  
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/20170606Mappingcitiesactivitiesintheareaoffood.pdf  
53 http://urbact.eu/urbact-magyarorszagon#  
54 Baena (Spanyolország), Fundão (Portugália), Monmouthshire County Council (Egyesült Királyság), LAG Pays des 
Condruses (Belgium), Södertälje (Svédország), Jelgava (Lettország), Petrinja (Horvátország), Pyli (Görögország), 
Cesena (Olaszország), Mouans-Sartoux (Franciaország), Mollet Del Vallès (Spanyolország) 
55 Ld. a hivatkozások ’URBACT – városi élelmiszerrel kapcsolatos projektek’ pontját 
56 https://viacampesina.org/en/  
57 Nyéléni (2007) 
58 Nyéléni (2011), (2016) 

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://urbact.eu/agri-urban
https://nyelenieurope.net/
http://www.slowfood.hu/index.php?page=1
http://www.iclei.org/index.php?id=1348
http://eatforum.org/eat-initiative/what-is-eat
http://www.c40.org/networks/food_systems
http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/Food-in-cities&tpl=home
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/20170606Mappingcitiesactivitiesintheareaoffood.pdf
http://urbact.eu/urbact-magyarorszagon
https://viacampesina.org/en/
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 The EAT-Lancet Commission For Food, Planet And Health    

https://foodplanethealth.org/the-commission  

 Nordic Cities EAT Initiative   http://eatforum.org/programmes/#nordic-cities-eat-initiative  

 FReSH   http://www.wbcsd.org/Projects/FReSH  

 Foodlinks   http://www.foodlinkscommunity.net  

 Transition Towns   http://www.transitionnetwork.org  

A fentieken túlmenően számos projekt tanulmányozta a fenntartható élelmiszerellátás témáját az EU-

ban, melyekről az Urbact (2012, p. 11-12) tanulmány ad áttekintést. 

Hazai rövid ellátási lánc kezdeményezések 

Magyarországon a rövid ellátási lánc hagyományos értékesítési forma, amelynek jelentősége és 

népszerűsége az elmúlt években egyre növekszik. A rövid ellátási láncokról szóló alfejezetben 

bemutatott megoldások közül számos olyan van, amelyek inkább a falusias térségekhez kötődnek. 

Ezeknél jellemzően a vásárló megy a termelőhöz és az értékesítés gyakran turisztikai szolgáltatással 

is összekapcsolódik. Ide sorolhatjuk a nyitott portákat, a gazdaságban történő értékesítést, helyi 

boltokat, út menti árusítást, szedd magad akciót, de a REL egy formája lehet a falu 

önkormányzatának konyhájához kapcsolódó rendszer is. A város és vidéke kapcsolatát megteremtő 

klasszikus megoldás a termelői piac, az értékesítés városi boltokban (pl. bioboltban), fesztiválok, 

vásárok – ezek népszerűsége ma újra növekszik. Az új típusú, város és vidéke között kapcsolatot 

teremtő megoldások közé sorolhatjuk a házhozszállítást, cateringet (étkeztetést rendezvényeken), 

bevásárlóközösségeket, online értékesítést, klaszter rendszereket. A városi mezőgazdasági termelés ma 

még inkább közösségépítési, szemléletformálási, ismeretszerzési lehetőségnek tekinthető, mint jelentős 

élelmiszerellátási tényezőnek.  

A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben az „alternatív” csatornák kicsi és nehezen körülhatárolható arányt 

képviselnek. Az élelmiszer kiskereskedelmet elemző felmérésekben az „Egyéb” kategória 15-16%-ot 

képvisel, ami tartalmazza a piacok 5% körüli arányát.59 A piacra járók aránya azonban csökkent: a 

2010-es 72%-ról 2016-ra 59%-ra esett vissza a piacon vásárló háztartások hányada, nagy részüket 

a diszkontok szívták el, amelyek az élelmiszer kiskereskedelem egyre nagyobb szeletét szerzik meg. 

Ez annak ellenére így van, hogy az országban működő termelői piacok száma 2010–2017 között 

csaknem háromszorosára, 280-ra nőtt60. A felmérések szerint Budapesten viszonylag stabil a piacon 

vásárlók aránya, vidéken viszont jelentősen csökkent.61 A független kisboltok 12%-os arányt 

képviselnek az élelmiszer-kiskereskedelemben. A hipermarketek, diszkontok, szupermarketek, hazai 

láncok kisboltjai vitték az élelmiszer-kiskereskedelem közel háromnegyedét az elmúlt években.62 

A rövid élelmiszerláncokban részt vevő termelők hazánkban jellemzően a legkisebbek (őstermelők, 

egyéni vagy mikrovállalkozások). Az egyedi fejlesztések kisléptékűek, nagy kockázatúak és 

magasabb végrehajtási költségűek. A tőkehiány, a gazdasági szereplők közötti bizalomhiány, a 

hiányzó együttműködések, a kisebb szereplők számára túlságosan bonyolult és költséges előírások 

tartoznak a legfontosabb korlátok közé. A rövid ellátási lánc sokszor inkább kényszermegoldást 

jelent, kevés az igazán kreatív és sikeres példa.63 A kisebb termékelőállítók által előállítható volumen 

korlátozott, a termékek profittartalma alacsony, a nagyobb mennyiségek eléréséhez szükséges 

tőkéhez (hitelhez, pályázatokhoz) pedig nem tudnak hozzájutni. A továbblépéshez hiányzik a 

szükséges tudás (értékesítés, feldolgozás, innováció), készségek (pl. szervezés és marketing terén) és 

az idő is általában. Mivel a piaci alapú fejlesztés a kisebb termelők esetén nem reális, nem tudnak 

                                                
59 Trade (2017) 
60 http://www.haon.hu/fm-csaknem-haromszorosara-nott-a-termeloi-piacok-szama/3573001   
61 GfK (2016) 
62 Trade (2017) 
63 Póla (2016) 
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„szintet ugrani”, a hiányosságok betöltését gyakorta civil szervezet vagy önkormányzat vállalja. Ilyen 

esetekben a külső fejlesztő szervezet számára a helyi termékek piacra juttatásának társadalmi, helyi 

gazdaságra vagy épp a környezetre gyakorolt pozitív hatása indokolja a befektetett munkát, 

erőforrásokat. A fejlesztések fedezetét ilyenkor pályázati projektek vagy az önkormányzat 

költségvetése biztosítják. A profittartalom minimális, ezért a piaci alapú továbblépés legfeljebb 

nagyon hosszú távon képzelhető el. Ez annak a veszélyét is magában hordozza, hogy a helyi 

élelmiszerrendszer fejlesztése a pályázás sikerességéhez, illetve a pályázatkiírók elvárásaihoz kell 

igazodjon, azaz a szerves fejlődése eltorzulhat, kényszerpályára állhat. 

Az alábbiakban röviden áttekintjük azokat a főbb, Magyarországon a gyakorlatban is működő rövid 

ellátási lánc típusokat, melyek a városi élelmiszerstratégiák megvalósítása során relevánsak lehetnek.  

 Önkormányzati önellátó, termelési programok. A munkalehetőségek hiányával, elöregedéssel, 
elvándorlással küzdő, kisebb települések közül egyre több önkormányzat próbálkozik meg 
azzal, hogy saját vagy bérelt területeken mezőgazdasági termelést kezdeményez. A földhöz 
jutást korábban a szociális földprogram is segítette, ma a Belügyminisztérium a közmunka 
programban ösztönzi az ilyen kezdeményezéseket. A saját termelésből kikerülő termékek 
általában a közkonyhára kerülnek, a rászorulók, illetve a termelésben résztvevők kapják. 
Néhány kezdeményezés (pl. Bácsalmás, Hernádszentandrás / Bioszentandrás) el tud jutni 
odáig, hogy a saját fogyasztás felett már piacra is termel. Ehhez a szükséges tőkét pályázati 
projektekkel tudják megszerezni. Az önkormányzati termelés jó példái közé soroljuk többek 
között Panyolát, Rozsályt, Tiszaadonyt, Tunyogmatolcsot. A közmunka programban e sikerek 
ma még inkább a ritka kivételek közé számítanak. 

 Mintamenza program. 2010-ben, Békés megyéből indult a program, egyik zászlóshajója 
Gyula64. A kezdeményezés célja, hogy az önként csatlakozók bővítsék a közétkeztetésbe 
bevont nyersanyagok körét, új ételsorokat alakítsanak ki, valamint egészséges, lehetőleg 
helyi kistermelők és vállalkozók által előállított alapanyagokat használjanak. A Mintamenza 
Programhoz Budapesten belül Kőbánya, Kispest és Pesterzsébet Önkormányzata, valamint az 
önkormányzati intézményekben a közétkeztetést biztosító PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 
csatlakozott.65 A kezdeményezéshez országszerte több száz főzőkonyha, illetve település 
csatlakozott. Mivel a program csak az önkéntes válallásokra támaszkodhat, hatása 
korlátozott, de pozitív.66 

 Városi és térségi védjegyek. Számos település a helyi gazdaság erősítésére önálló védjegyet 
hoz létre. A térségben előállított termékek és szolgáltatások vásárlását egyes esetekben piaci 
értékesítési lehetőségek vagy bolt létrehozásával segítik – utóbbira példa a „Kaposvár 
Kincse”67. Ilyen helyi védjegy a „Minőségi helyi élelmiszer – Szekszárd és vidéke”68, a „Vedd 
és védd a Szentesit!” Sikerük legfőképp a jelzéssel ellátott termékek választékától, az 
értékesítési hálózattól, illetve attól függ, hogy a marketing mennyire tudja megismertetni, 
megkedveltetni a védjegyes termékeket. Néhány további védjegyet alább mutatunk be. 

 

 Közösségi kertek. Olyan földterületek, melyeket egy közösség gondoz. A városi kertészkedés 
különböző embereket szervez közösségbe, akik egy rendszerint használaton kívüli telken 

                                                
64 http://gyulakonyha.hu/?p=10  
65 http://minosegikozetkeztetes.hu/elindult-a-mintamenza-budapesten/  
66 ÁNTSZ (2014) 
67 https://kaposvarkincse.kaposvar.hu/ 
68 http://www.szekszarditermek.hu/vedjegy-projekt 
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kialakított parcellákat művelnek. A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk mellett 
friss zöldséggel, gyümölccsel, fűszernövénnyel látják el az őket gondozó városlakókat. 
Országos hálózatuk működését a Kortárs Építészeti Központ segíti.69  

 Helyi termék catering. A kistermelői, helyi termékek piacra jutását segítik azok a piaci alapon 
működő kezdeményezések, melyek céges és más rendezvényekre étel kiszállítást vállalnak jó 
minőségű, ellenőrzött gazdaságokból származó alapanyagokból. Úttörő jelentőségű munkát 
végeznek e téren a Házikó Farmbistro70, illetve az Az én piacom71. 

 Iskolakert Program. A városi közegben felnövő gyermekek a természetes közegtől 
elszigetelten töltik idejük nagy részét. Az iskolakertben a tanulók egy szemléltető, konyhakerti 
és ökológiai bemutató térben, a házi kerti zöldségnövények, gyümölcsök és dísznövények 
termesztési, gondozási munkáiban személyesen vesznek részt. Maguk termelhetik 
élelmiszerüket, alapvető összefüggéseket érthetnek meg.72 Hasonló célt tűzött ki korábban a 
Tanyapedagógia Program is, mely néhány napra gazdaságokba vitte el a gyermekeket, 
hogy megismerjék a gazdák munkáját és maguk is részt vegyenek benne.  

 Termelői piacok. A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti 
megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az 
ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve 
élelmiszeripari termékét értékesítheti. A piacokkal és a vásárcsarnokokkal szemben indítását 
nem kell engedélyeztetni, csak bejelenteni, illetve hozzájárulást kell kérni. Egyszerűbb 
szabályok mellett működhet, mint a másik két említett kategória. A termelői piacokon – a 
szabályozás alapján – a vásárló közvetlenül a termelővel találkozhat. Országszerte 280 
termelői piac működött 2017-ben. 

 Helyi termék klaszterek. Különböző hátterű szereplőket, döntően helyi termelőket, 
kézműveseket kapcsol össze, egy szervező közreműködésével. Célja a helyi termékek piacra 
juttatásának elősegítése szervezéssel, marketinggel, értékesítési lehetőségek 
megteremtésével, forrásbevonással. A Nyugat-Magyarországi Pannon Helyi termék 
Klaszter73 közel 100 termelő mintegy 1000 féle kézműipari, mezőgazdasági termékeit teszi 
elérhetővé. A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter piaci szereplőkből (vállalkozásokból, 
oktatási-képzési intézményekből, kutatóhelyekből, és egyéb támogató szervezetekből) álló 
csoport, amely a fenntartható életmód termékek értékesítésének növelése érdekében 
egységesen lép fel, forrást és szervezeti formát biztosít, Észak-Magyarországon.74 

 Közösség által támogatott mezőgazdaság és bevásárlóközösségek. A közösség által támogatott 

mezőgazdaság esetében a gazdálkodó és a fogyasztó a termelésből adódó kockázatot 

megosztják. Több módszere is létezik: a részarányos gazdálkodás (a fogyasztó az éves termés 

egy részét előre kifizeti, pl. Évkerék Ökotanya, Szeged környéke), az állandó vásárlók 

rendszere (dobozrendszer – a gazdálkodó a szezonális termékeiből összeállított 

egységcsomagjából vásárol a fogyasztó rendszeresen, pl. Zsámboki Biokert); vásárlói 

közösségek (’szatyor-rendszer’ – lényege, hogy több helyi termelő vagy civil szervezet vagy a 

fogyasztók közössége kiszállítási és elosztói rendszert szervez, pl. Nyíregyházi Kosár 

közösség).75  

Az előző fejezetben bemutatott példákból látható, hogy hazánkban a külföldi példákhoz hasonlítható, 

komplex, működő élelmiszerstratégia még nincs. A városok élelmiszer rendszerét fenntarthatóbbá tenni 

képes kezdeményezések elszórtan megjelennek a termelői piacoktól a zöldségdobozokig, azonban a 

rendszer egészének megváltoztatását célzó folyamat vagy írott stratégia nem ismert. Legtovább 

ezen az úton talán Bácsalmás jutott, melynek a közmunka programból kinőtt helyi képzési, termelési, 

                                                
69 http://kozossegikertek.hu/  
70 http://haziko.farm/  
71 http://www.azenpiacom.hu  
72 http://www.iskolakertprogram.hu  
73 http://www.pannonproduct.hu  
74 http://www.nautilusklaszter.hu/a-klaszterrol  
75 Az egyes típusokon belül többféle megoldás létezik. Réthy – Dezsény (2013) 

http://kozossegikertek.hu/
http://haziko.farm/
http://www.azenpiacom.hu/
http://www.iskolakertprogram.hu/
http://www.pannonproduct.hu/
http://www.nautilusklaszter.hu/a-klaszterrol
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feldolgozási, értékesi programja számos szempontból mintaszerű. A Zala Termálvölgye tervezési 

folyamata jó példa a széleskörű helyi bevonásra alapított, körültekintő és jól megalapozott 

programkészítésre és építkezésre. Budapest XV. kerületének Kisváros a nagyvárosban programja 

jutott a legközelebb ahhoz, amit a külföldi példák alapján városi élelmiszerstratégiának nevezhetünk. 

Itt a megalapozó helyzetfeltárás, a program komplexitása, a társadalmi bevonás egyaránt 

iránymutató lehet a későbbiekre. E program fő problémája, hogy túlságosan hamar kifulladt, nem lett 

folytatása. Módszertana mindenesetre követésre érdemes.  

Ajánlások 

Jelenlegi élelmiszerrendszereink fenntarthatatlanok és sebezhetőek. A világ mezőgazdaságának 

egyre romló környezeti feltételek mellett egyre nagyobb igényeket kellene kiszolgálnia. Fogyasztási 

mintáink növekvő terhet rónak közvetlen környezetünkre és távoli országokra. A (viszonylag) olcsó és 

bőségesen rendelkezésre álló élelmiszer nyújtotta látszólagos jólét valójában az életminőséget sem 

feltétlenül javítja. Járványosan terjed a túlsúly és az elhízás, a helytelen táplálkozás, és 

mozgásszegény életmód éveket vesz el az életünkből. Sokakat sújt az élelmiszerszegénység, 

Magyarországon is.76 A szegényebbek által fogyasztott olcsóbb élelmiszerek általában rosszabb 

minőségűek, károsabbak az egészségre is. Az élelmiszerrendszerek átláthatatlansága, fosszilis 

erőforrásfüggősége óriási kockázatokat rejt magában, különösen a városok számára, melyek 

működőképessége a beszállított élelmiszertől alapvetően függ. Az iparosított mezőgazdaság, a 

globális élelmiszerrendszerek a vidéki közösségek erózióját, a falvak elöregedését, az elvándorlást 

gyorsítják. Város és vidék azonban közös sorson osztozik: a vidéki térségek környezeti, szociális, 

gazdasági problémái a városokban is feszültségeket okozhatnak. A fentiek alapján 

megfogalmazhatók a következő ajánlások. 

1. Ideje, hogy átláthatóbb, ésszerűbb, emberközpontú, rugalmasan alkalmazkodóképes 

(reziliens), fenntartható élelmiszer-rendszereket alakítsunk ki.  

A fenntartható élelmiszer-rendszer megteremtése gazdasági, szociális és környezeti 

előnyökkel jár. A városoknak alapvető érdeke, hogy átláthatóbb, rugalmasabb, saját 

eszközeikkel jobban befolyásolható, környezeti szempontból fenntarthatóbb, polgáraik 

egészségét javító élelmiszerrendszereket alakítsanak ki, melyek elegendő és jó minőségű 

élelmiszert tudnak biztosítani mindenkinek, erősítik város és vidéke kapcsolatát. Az étel az élet 

és az öröm forrása is: a helyi élelmiszerrendszerek fejlesztése a közösségeket is 

megerősítheti. 

2. Az élelmiszerstratégia kialakításának folyamatában alapvető fontosságú, hogy a 

különböző hátterű érintettek lehető legszélesebb köre bekapcsolódjon és koordinált 

módon együttműködjön.  

Amint azt a fentiekben bemutatott városi élelmiszerstratégiák esetében is láttuk, a tervezésnél 

többféle megközelítés is elképzelhető: 

 A fentről lefelé tervezés során a város vezetése kezdeményez és bevonja a szereplőket 

(pl. Malmö, London, Brüsszel, Milánó, Vancouver) 

                                                
76 Az OECD meghatározása szerint élelmiszer szegénység sújtotta azokat, akik saját bevallásuk szerint az 
adatfelvételt megelőző egy évben kerültek olyan helyzetbe, hogy nem volt pénzük elegendő élelmiszert venni 
maguknak és a családjuknak. 2011/2012-ben Magyarországon az emberek 30,6 százaléka került ilyen helyzetbe, 
ami a felmérésben szereplő országok között a 3. legmagasabb érték Mexikó és Törökország után, több mint 
duplája az OECD 13,2 százalékos átlagának. https://infogram.com/elelmiszerszegenyseg-az-oecd-orszagaiban-
1g6v4m70r9g3218  

https://infogram.com/elelmiszerszegenyseg-az-oecd-orszagaiban-1g6v4m70r9g3218
https://infogram.com/elelmiszerszegenyseg-az-oecd-orszagaiban-1g6v4m70r9g3218
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 A lentről felfelé induló tervezésnél a helyi civil szektor kezdeményezéseiből nő ki egy 

egész városra és környékére kiterjedő tervezési folyamat (pl. Bristol és bizonyos 

értelemben Kuba77) 

A folyamat mindkét esetben akkor működőképes, ha az élelmiszerrendszerek résztvevőinek 

meghatározó része az együttgondolkodásban és közös cselekvésben részt vesz. A stratégia 

tervezési folyamatában tehát fontos szerepe van az önkormányzatnak, állami hatóságoknak, 

intézményeknek, gazdasági szereplőknek és a civileknek.  

3. A koordinált együttműködés fenntartása érdekében meg kell szervezni a széleskörű és 

érdemi társadalmi együttműködést. A társadalom bevonása és a helyi együttműködés 

nem elképzelhető az önkormányzat fajsúlyos szerepvállalása nélkül. 

A helyi önkormányzat nem feltétlenül kezdeményezője és irányítója a folyamatnak. Ha 

„felülről” kezdeményezett folyamatról van szó (mint pl. Malmöben a helyi közétkeztetés 

reformjánál), akkor a szereplők érdemi bevonását kell megszerveznie. Ha alulról jövő 

kezdeményezésről van szó, akkor a koordinációt segítheti, illetve erőforrásokkal 

támogathatja a koordinációs testületet, de csomóponti szereplőként az önkormányzat is részt 

vesz a munkában (pl. Bristol Food Policy Council). 

Az együttműködés összehangolása érdekében gyakran élelmiszerpolitikai tanácsokat 

alakítanak. Ez gyakorlatilag a helyi szereplők azon hálózata, akik meg akarják változtatni 

az élelmiszerrendszert. Részt vesznek benne az önkormányzat, a civilek és a gazdasági 

szektor képviselői. A koordinációs szervek a szakpolitika alakítására fókuszálnak és/vagy a 

konkrét projektek összehangolására vagy újak indítására. Neveik változatosak lehetnek, pl.: 

élelmiszer partnerség, irányítótestület, platform stb.78 

4. Az élelmiszerstratégia tervezése során a helyi élelmiszerrendszer minden elemét számba 

kell venni, és a város számára reálisan megvalósítható, de a gazdasági – társadalmi – 

környezeti fenntarthatóság felé számottevő haladást jelentő célokat és tevékenységeket 

kell meghatározni a szükséges területeken.  

A rendszer főbb elemeit az alábbiak ábra tekinti át. 

                                                
77 Kubát, tekintettel arra, hogy kommunista diktatúra, nem hasonlíthatjuk össze közvetlenül az amerikai és európai, 
demokratikus berendezkedésű országokkal. Mindazonáltal tény, hogy a kormány intézkedései az olajválságra adott 
spontán, „népi” reakciót egészítették ki, szervezték országos rendszerré. 
78 Moragues (2013), p 13. 
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3. ÁBRA. AZ ÉLELMISZERRENDSZER ELEMEI. (FORRÁS: SHI – WILKINS-EAMES – SHEAVLY 2014) 

 

5. A városi élelmiszerstratégiák eszközeinek széles tárházából válogathatunk a tervezés és 

megvalósítás során. Ezek közül olyanokat válasszunk, amelyek helyben valós és jelentős 

problémára / igényre adnak választ, és alkalmazásuk ésszerű ráfordításokat igényel. 

legfontosabb  

Az élelmiszerstratégiák legfontosabb eszközeit79 – témák szerint csoportosítva – az alábbiak 

szerint összegezhetjük: 

 Élelmiszertermelés 

o A helyi mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása  

Területet biztosítani a földművelésnek és kertészkedésnek, előnyt biztosítani a 

helyi és fair trade (méltányos kereskedelemből származó) termékeknek a 

közbeszerzésben 

o Városi kertészkedés, élelmiszertermelés feltételeinek javítása 

o Környezetkímélő termelési rendszerek alkalmazásának támogatása 

o Innováció támogatása 

 Élelmiszer feldolgozás és -forgalmazás 

o Helyi termelői piac támogatása 

o A fenntartható élelmiszerfeldolgozás és főzés praktikáinak népszerűsítése 

o Az élelmiszer-csomópontok támogatása 

Vásárlói csoportok, élelmiszer szövetkezetek és más hasonló megoldások 

o Független élelmiszer nagykereskedelmi szektor fenntartása 

o Az élelmiszer kiskereskedelem diverzitásának előmozdítása 

 Élelmiszer fogyasztás 

o Helyi termékek népszerűsítése, promóció 

o Jobban informált fogyasztók 

                                                
79 Moragues et al. (2013), Kujáni (2017), Food Smart Cities (2017) alapján, kiegészítve 
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o Több fenntartható élelmiszer beszerzése az önkormányzati intézmények számára 

– a közbeszerzés újraértékelése 

o Főzéstudomány népszerűsítése a közösségekben 

o Az iskolás gyermekek élelmiszerekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése 

o Az egészségtelen élelmiszer elérhetőségének csökkentése 

o Az élelmiszerhez való jog garantálása 

o Egészséges, méltányos, fenntartható forrásból származó, kulturális és vallási 

szempontokból is elfogadható, megfizethető élelmiszer hozzáférhetőségének 

biztosítása 

o A szegények élelmiszerhez jutásának támogatása 

 Élelmiszerhulladék 

o Élelmiszerhulladék kezelése a közintézményekben 

o Elkerülni az élelmiszerhulladékot az élelmiszeriparban 

o Közösségi komposztálás népszerűsítése és támogatása 

 Kommunikáció 

o Helyi termelői adatbázisok létrehozása 

o Különböző városi élelmiszer kezdeményezések összekapcsolása 

o Motiválni az embereket a fenntartható élelmiszer projektek irányában 

o A jó élelmiszer kezdeményezéseket támogató helyi intézmények listája 

o Oktatás, tudásátadás a termelőknek, illetve fogyasztóknak 

A Függelékben közölt táblázat számos példát hoz az egyes eszköztípusokra is, melyek 

egymással kombinációban használva egymás hatásait erősíthetik. 

6. Az élelmiszerstratégia nem feltétlenül jelenik meg írott dokumentum formájában – 

lényege a helyi élelmiszerrendszer változ(tat)ásának folyamata. A hatékony előrehaladás 

érdekében ajánlott a folyamatot alaposan megtervezni, megfelelően koordinálni, 

ugyanakkor a változó körülményekre rugalmasan reagálni. 
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KISPESTI HELYZETKÉP – AZ ÉLELMISZER ÖNRENDELKEZÉS ALAPJAI 

Az élelmiszer önrendelkezés helyi megalapozásának keretei –  

interjúk és előadások  

Módszertan 

A kispesti, illetve a wekerletelepi, helyi élelmiszer-önrendelkezéssel kapcsolatos kezdeményezések 

feltérképezése, alaposabb megismerése érdekében interjúkat készítettünk szolgáltatókkal, helyi 

döntéshozókkal. Az interjúk mellett elemeztük a 2017. október 27-én, a Kispesti Városházán 

megtartott Helyi élelmiszer Kispesti Közösségeknek! című konferenicán elhangzott előadásokat, 

hozzászólásokat is. A lokális élelmiszerstratégiákkal kapcsolatos helyzet bemutatásához összesen 10 

információforrástól (interjúban vagy előadáson) elhangzott gondolatokat foglaljuk össze alább. A 

helyzetelemzéshez kiválasztott információforrások:   

1. Önkormányzati vezető 

2. Önkormányzati képviselő 

3. Civil aktivista 

4. Civil aktivista 

5. Civil aktivista 

6. Termelői piac szervező 

7. Helyi élelmiszerkereskedő 

8. Őstermelő a wekerlei kis piacon 

9. Minisztériumi szakember 

10. Vidéki helyi fejlesztési szakértő 

A véleményeket témánként csoportosítottuk, a megszólalók neveit nem közöljük. Az interjúkban, 

előadásokon elhangzott, a helyi élelmiszer stratégia alkotáshoz jól hasznosítható felvetéseket az 

egyes témák után külön kiemeltük.  

Közétkeztetés 

A közétkeztetés a helyi élelmiszerfogyasztással kapcsolatos egyik legfontosabb tényező. A menzákon 

étkezők, közkonyhákról származó élelmiszert fogyasztók egészségét nagyban meghatározza az, 

hogy milyen alapanyagból készült ételt esznek, jó minőségű-e a táplálék. Az önkormányzat számára 

a közétkeztetés jelentős kiadást jelent, ugyanakkor közvetlen és közvetett eszközt arra, hogy a 

kerületben élők egészségére, életminőségére hatással legyen.  

Az önkormányzat tartja fenn a bölcsődéket, óvodákat és idősotthonokat. Ezekben az 

intézményekben, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolákban a kispesti önkormányzat 

biztosítja az étkeztetést. A törvényi rendelkezés szerint az iskolák esetében tehát az intézmény 

működtetése és az étkeztetés biztosítása elválik: előbbi állami, utóbbi önkormányzati feladat. A helyi 

iskolák működését a kispesti önkormányzat azzal (is) segíti, hogy évente 1 millió forintot bocsát 

rendelkezésükre, szabad felhasználásra.  

Kispesten, a fent megjelölt intézményekben naponta összesen több mint ötezer adag élelmiszert 

szolgálnak fel. A bölcsődék konyháiban helyben főznek, az alapanyagot – pl. friss zöldséget, 

gyümölcsöt – a piacon vásárolják meg az önkormányzat alkalmazottai. Az önkormányzat a rászoruló 

kispestiek számára ingyenes étkezést is biztosít, aminek formáiról alább, a Szociális kezdeményezések 

pontban szólunk. 
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Az önkormányzat 300 időskorú, 1800 óvodás, 350 bölcsődés étkeztetéséről gondoskodik. A 

bölcsődésekre maguk főznek az intézményekben – a piacon frisset vásárolnak ehhez az 

önkormányzati alkalmazottak.  

Az iskolákban biztosított közétkeztetésben a gyermekek többsége részt vesz. Az iskolai közétkeztetés 

biztosítását az önkormányzat közbeszerzés útján rendelte meg. 1200 gyermek számára biztosítják 

az ételt naponta. A 2011-ben lefolytatott eljárás után, 10 éves időtartamra kötöttek szerződést a 

PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel. A pályázat első fordulóját érvénytelennek nyilvánították, a 

második fordulóban az egyedül induló cég nyert. A nyertes ajánlattevő vállalta, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő 4 konyhát felújítja. Ez megtörtént, azonban a konyhákat nem 

használják, a szolgáltató cég központi konyhájából szállítják az ételeket – napi 1500-2000 adagot 

– a menzákra. Ezt elsősorban a munkaerőhiánnyal indokolják: a nyers alapanyagból, a helyi konyhán 

készülő ételekhez több alkalmazottra lenne szükség, de nehéz embert találni és drága a 

foglalkoztatás.  

Az iskolai menzák körül 2012-2013-ban botrány forrongott a kerületben.80 Az ügy azzal kezdődött, 

hogy a gyermekeknek egyes intézményekben a kiszállított ennivaló egy részét a konyhán nem merték 

odaadni, mert láthatóan rossz minőségű, kockázatos volt. A gyermekek egyébként is nem vagy csak 

keveset ettek a menzán, éhesek maradtak. Egy maroknyi, Wekerletelephez kötődő civil aktivista 

(Kispesti Civilek a Közétkeztetésért, KCK) vette a fáradságot és elkezdett utánajárni a jogszabályi 

háttérnek, és annak, hogy mi a tényleges helyzet a konyhákon, étkezdékben. Tapasztalták, hogy az 

ételek egy része valóban rossz minőségű, silány alapanyagból készül, jelentős részben fagyasztott 

összetevőket használnak. Előfordultak ehetetlen, dohos, penészes, nem főtt ételek is. A feltárt 

állapotok a résztvevők számára sokszor azt a benyomást keltették, hogy a helyzet messze kívül van a 

törvényi kereteken. Petíciót kezdeményeztek a helyzet javítása érdekében, amit több ezren aláírtak. 

A sajtóhoz fordultak, sok cikk jelent meg a kispesti menzák helyzetéről. Keresték az alternatívákat, 

milyen lehetőségek vannak. 10 pontos ajánlást készítettek a helyzet javítása érdekében. A civilek 

meglátása szerint léteznek jó példák, alternatívák, nem az az egyetlen lehetőség, hogy az 

önkormányzat egy évtizedre szerződik egy nagy céggel. A jó példák között említették a XV. kerületi 

közétkeztetési kezdeményezést. A vidék-város kapcsolat erősítése érdekében szorgalmazták, hogy 

az önkormányzat keresse a kapcsolatot a Budapest környéki településekkel (pl. Monor, Ecser, Gyál, 

Dabas), hogy a „városellátó övezetben” termelt élelmiszerből több juthasson a menzákra is. 2013 

januárjában Aáry Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa vizsgálatot rendelt el az ügyben. Hetekig 

folyt a vizsgálat a kerületben, de végül a jelentést nem hozták nyilvánosságra. Az önkormányzat, a 

szolgáltató cég és a civilek között számos tárgyalás zajlott le. A civilekkel szemben hitelrontási pert 

helyezett kilátásba a cég és a hosszú tiltakozás sokakat kimerített, belefáradtak. Több, az ügyről 

cikkező újságíró ellen sajtópert indítottak. Jellemző ugyanakkor, hogy sok szülő egyáltalán nem 

foglakozik azzal, hogy a gyermek mit eszik a menzán.  

2013 januárjában az önkormányzat, a Pensio 17 Kft., szülői munkaközösségek és civilszervezetek 

megállapodást kötöttek. Étkezési Bizottságot hoztak létre, ami azóta is működik. Kétheti 

rendszerességgel egyeztetnek a menüről, illetve az ételekkel kapcsolatos észrevételekről és 

közzéteszik a tájékozódáshoz szükséges anyagokat.81 A bizottság strukturális változásokat nem 

hozott, de megteremtette az egyeztetés lehetőségét. A felszolgált ételek minősége valamelyest javult, 

de a menzával a szülők továbbra sem elégedettek, tiltakozások azóta viszont nem voltak. A Pensio 

17 is csatlakozott a Mintamenza programhoz. Az önkormányzat szerint a cég törekszik a hazai 

alapanyagok használatára. Több a zöldség és a gyümölcs. A költségek emelkedésére hivatkozva („a 

                                                
80 Háttér: Halász Áron – Mit esznek a gyerekek: a kispesti menzabotrány utóélete. Tudatos vásárló,  2013.11.05. 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mit-esznek-gyerekek-kispesti-menzabotrany-utoelete  
81 Az önkormányzat honlapján elérhetők többek között a dietetikus ajánlásainak figyelembe vételével készült iskolai-
óvodai étlapok, tápanyagszámítások, ételminőség-értékelő lapok, ebédbefizetések. A szülők e-mailen is elküldhetik 
az étkezéssel kapcsolatos észrevételeiket. https://uj.kispest.hu/kispest/kozetkeztetes  

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mit-esznek-gyerekek-kispesti-menzabotrany-utoelete
https://uj.kispest.hu/kispest/kozetkeztetes
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minőségi közétkeztetés drága”) néhány hónappal a megállapodás után az önkormányzat 10%-kal 

emelte a cégnek járó juttatást, amiből 5,7% a szülőket és 4,3% az önkormányzatot terhelte (a norma 

emelésére évente van lehetőség). Azóta is évente legalább 10%-ot emelnek a cégnek járó jutattáson, 

a minőségi étkeztetés érdekében. Ez jelentős teher az önkormányzatnak (is). Az önkormányzat szerint 

a nagyobb minőségi ugrást a költségterhek is akadályozzák.  

Időközben az állami szabályozás is változott, az egészségesebb étkezés megteremtése érdekében. 

Szabályozták a felszolgálható ételek összetevőit, a menüket, eltűnt a sótartó az asztalokról. 

Önkormányzati vélemény szerint a menzai étel akár jobb is lehet mint az otthoni. Ugyanakkor a 

gyermekeknek túl sok az újdonság, gyakori hogy nem eszik meg a „reform-ételeket” az 

önkormányzat véleménye szerint. 

A menza ügyében a tiltakozás nem volt eredménytelen, de az érintett szülők, civilek továbbra sem 

elégedettek a minőségével. Az önkormányzatot 2020-ig köti a Pensio-val fennálló szerződése, 

ugyanakkor civil oldalról szükségesnek látnák, hogy az ezt követő időszakról, a strukturális 

változásokról már most elinduljon a párbeszéd.  

A kerület vezetése néhány éve reprezentatív felmérést végeztetett Kispesten a lakosság körében, 

hogy az önkormányzat tevékenységei (egészségügy, oktatás) közül mit tart fontosnak, milyen 

változásokat látnának szívesen. Ha lesz a későbbiekben ilyen felmérés, azt ki lehetne egészíteni a 

helyi élelmiszerellátást is érintő kérdésekkel.  

Mind civil, mind önkormányzati oldalról komoly aggodalomakat fogalmaztak meg azzal 

kapcsolatban, hogy a közétkeztetés állami monopóliummá válhat. Ezzel a helyi döntési lehetőség 

maradéka is elveszne a kerület számára, az egyik legnagyobb jelentőségű élelmiszerfogyasztási 

csatorna felett. Az Alaptörvény szerint az önkormányzati vagyont az állam bármikor elveheti, így a 

települési vezetés nagyon kiszolgáltatott. Az állami centralizáció az önkormányzati jogköröket már 

eddig is jelentősen csökkentette, és ez a folyamat várhatóan nem áll meg. Bizonytalan tehát, hogy 

2020-ban lesz-e még egyáltalán lehetősége az önkormányzatnak dönteni a menza kérdéseiről. 

Javaslatok 

1. Reprezentatív felmérés a helyi élelmiszerellátás, élelmiszer-önrendelkezés 

kulcsfontosságú témáival kapcsolatban – problémák, elvárások, lehetőségek 

2. Városellátó övezet kialakíthatóságának vizsgálata – kapcsolatteremtés a 

környékbeli településekkel, a helyi gazdálkodókkal 

3. Párbeszéd megindítása a közétkeztetés hosszú távú, szerkezeti reformjáról, az 

összes érintett bevonásával (többek között: szülők, önkormányzat, dietetikus 

szakemberek, oktatási intézmények, termelők) 

4. A közétkeztetési normarendszer újraszabályozása olyan módon, hogy az 

egészséges élelmiszerek biztosítására ösztönözzön 

5. A közétkeztetési rendszer nonprofit alapra helyezése 

6. Szemléletformálás – meg kell teremteni az igényt is a minőségi 

közétkeztetésre 

Helyi piacok, termelői termékek 

Kispesten két élelmiszert árusító piac működik: a Kispesti Piac (Kossuth tér) és a Wekerlei Kispiac 

(Nádasdy u. / Gutenberg körút). Az előbbi nagyobb, több termelő árusít itt, nagyobb a 

vonzáskörzete. Az utóbbira inkább Wekerletelep közeli területeiről járnak vevők. A megkérdezettek 

közül többen is említették, hogy Wekerle és Kispest többi része között van egyfajta „fal”. A wekerlei 

civilek aktívak, sok kezdeményezésük van, de ezek inkább erre a városrészre koncentrálnak. A civilek 



Helyzetkép és ajánlások egy kispesti élelmiszer-stratégia megalapozásához 

 

75 

közül többen említették, hogy sok kezdeményezésüket próbálták kiterjeszteni, de inkább a 

wekerleiek vettek bennük részt – aktívabbak itt az emberek. Összességében azonban a kispestiek 

kisebb része aktív civil kezdeményezésekben, jobbára kampányszerűen megmozdíthatók. A 

megszólalók jónak tartanák, ha a helyi kezdeményezések a kerület nagyobb részét érintenék, azaz 

ezt a „falat” le lehetne bontani.  

A wekerlei „Mikosarunk” program 2010-ben, az Átalakuló Wekerle kezdeményezésére indult el. A 

civilek egy négy pillérre támaszkodó, helyi élelmiszer ellátást erősítő stratégiát hirdettek meg, a 

következő célokkal: a helyi termelői piac erősítése és népszerűsítése, közösségi és kulturális 

szerepének fejlesztése; a bioélelmiszer kínálat arányának növelése a kispiacon; a 

konyhakertészkedés hagyomány újraélesztése, népszerűsítése a Kertbarát Körön keresztül, az öko-

kertészet támogatása; a méltányos élelmiszer láncok népszerűsítése, kistermelők-vásárlók rövid 

ellátási láncának kiépítésével. E program elemei, amint az alábbiakból kiderül, ma is működnek. 

A Wekerlei Kispiacon bérelt üzletek és kereskedők árusítanak, csütörtök délután pedig termelői 

piacot tartanak. Ez utóbbit Horváth Imre () és a Szövetség az Élő Tiszáért kezdeményezte még 

2012-ben. Az Élő Tisza piac termelőinek egy része ma már az Europarkban árusít, de a csütörtök 

délutáni termelői piac ma is működik. Forgalma az utóbbi időben visszaesett. A vevők számának 

visszaesését azonban általában az árusító termelők visszaesése követi (kevesebbeknek éri meg 

árusítani), amit ismét a vevők visszaesése követ (a szűkülő választék miatt). Az ördögi kört csak 

tudatos fejlesztéssel lehet megszakítani. A rendszeres hírverés ehhez kulcsfontosságú. Ennek eszközei 

ma első sorban a Wekerletelep és az Átalakuló Wekerle Facebook oldalak (egyenként többezres 

érdeklődői táborral) valamint a Wekerlei kispiac barátai. A kóstolók, rendezvények növelik a vevők 

számát, ugyanakkor ez plusz kapacitást igényel – amire rendszerint a civilek vállalkoznak (erejükhöz 

mérten).  

A termelői piac legfőbb erőssége és vonzereje, a piacon árusító előálító és a fogyasztó közötti – a 

találkozáson alapuló – bizalom. Van olyan őstermelő, aki a gazdaságát is látogathatóvá tette – nála 

valóban meg lehet nézni, honnan érkezik az élelmiszer. A fogyasztók keresik a vegyszermentes, 

kímélő gazdálkodásból kikerülő zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, húsféléket. A naponta üzemelő piacon 

inkább a környékbeli idősebbek vásárolnak; míg csütörtök délutáni a termelői piacra a fiatalabb, 

tehetősebb, kisgyermekes családok járnak vásárolni. Ide Kispestről, Pesterzsébetről is jönnek. A 

gyermek érkezése sokakat fordít az egészséges táplálkozás felé – ekkor komolyan felmerül az az 

igény, hogy tiszta élelmiszert, a lehető legjobbat adják neki. A csütörtöki termelői napon működik a 

Zsámboki Biokert zöldségdoboz átvételi pontja és a Zöldségkommandó is. A termelői nap vásárlói 

közönsége a tapasztalatok szerint többé kevésbé állandó. Ez a termelők számára egyrészről jó, mert 

ki tudják számítani, hogy mekkora forgalmuk lesz, milyen termékszerkezetet alakítsanak ki. (Ahogy 

egyikük fogalmazott: „Amikor elültetem a zöldséget, már tudom, hogy ki fogja megvenni.”) 

Másrészről viszont ez az állandóság a piac fejlődését is gátolja.  

A termelői piacok száma az elmúlt években emelkedett az országban, de közben a termelők száma 

csökken. Aggasztó, hogy a kistermelők nagy része nyugdíjközeli és az utánpótlás nem látszik. A 

termelést azért sem tudják bővíteni, mert ma már alig lehet megfelelő munkaerőt találni a kétkezi 

munkához. Alapvető ellentmondás, hogy a fogyasztói bizalmat a személyes találkozás, a termék, a 

termelő ellenőrizhetősége teremti meg, ugyanakkor nem minden termelő tud piacra járni, hogy ennek 

eleget tegyen. A piacon a vevők egyrészt elvárják a minőséget, másrészt a széles választékot és csak 

korlátozottan hajlandóak megfizetni a minőségi áruk magasabb árát. A magasabb beltartalmi értékű 

élelmiszer fogyasztása hosszabb távon „megtérül” (az egészségesebb ember fittebb, kevesebb költ 

a betegséggel vagy annak megelőzésével kapcsolatos kiadásokra). Ennek ellenére viszonylag 

kevesen tudják megfizetni a jó minőségű termelői élelmiszereket. Jobbára kisebb gazdálkodók 

állítanak elő ilyeneket, akik viszont idő és szállítási kapacitás hiányában nem tudnak mindig piacra 

járni. A kiskereskedelmi láncok uralják az élelmiszerpiac túlnyomó részét, az emberek többsége itt 
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költi el a pénzét. Ezek, a közhiedelemmel ellentétben akár árusítanának is kistermelői terméket. 

Azonban ennek gátja az, hogy olyan mennyiség beszállítását várnák el rendszeresen (pl. heti egy 

kamion, egy adott termékből), amit kisléptékben nem lehet teljesíteni. A kistermelőknek tehát csak az 

alternatív értékesítési pályák maradnak.  

Áthidaló megoldást jelentenek olyan civil – gazdálkodói – kereskedői együttműködések, amikor egy 

szereplő felvállalja, hogy a minőségi termékeket a gazdák helyett eljuttatja a piacra. Ilyen formában 

a nagybani piacon beszerzett, de garantált minőségű termelői áruk kellő választékban és korrekt 

árakon juttathatók el a piacokra. Közvetítők hiányában a megfelelő választék biztosítása érdekében 

a piacokra sokkal több termelőnek kellene járnia, ami a logisztikai költségeket és a szállítással járó 

környezetszennyezést is növelné. Az Élő Tisza rendszer egy sikeresnek tartott megoldás arra, hogy 

ezt a termelő és fogyasztó közötti közvetítő szerepet, megfelelő minőségbiztosítással felvállalja. 

Ugyanakkor ennek is megvannak a határai: ma Budapesten 9 piacon lehet élő tiszás termékeket 

kapni, azonban ez a szám az üzemeltetők szerint nem növelhető. A fenntartáshoz és növekedéshez 

további logisztikai fejlesztésekre (teherautók, raktárak stb.), egységes arculatra, masszív 

marketingmunkára lenne szükség. Azonban a vevők köre az árnövelést nemigen fogadja el, így a 

beruházások lehetősége szűkre szabott. A civil hátterű szervezés önkéntes alapon működhet egy 

darabig, hosszú távon azonban külső források bevonására (pl. pályázati pénzek) is szükség van. A 

termelői piacok üzleti alapon a szervezőknek általában nem vagy csak nagyon szerény haszonnal 

térülnek meg, ugyanakkor a termelőknek a működésük létfontosságú, és a vásárlók is igénylik ezeket. 

A jó minőségű árut, alapanyagot kereső boltok, éttermek a jövedelmező értékesítés terepei lehetnek 

a jövőben, azonban ez is tudatos építkezést és szervezést kíván. Egy-egy vállalkozásnak a 

növekedési lehetőségei korlátozottak, ezért több hasonló, a minőségi termékek iránt elkötelezett, a 

civilség és a vállalkozás határán mozgó kezdeményezésre és ezek hálózatszerű együttműködésére 

lenne szükség. Fontos ugyanakkor a kistermelők érdekképviselete és a jogszabályi környezet 

számukra kedvező irányú változtatása is.  

A vásárlók elvárásai a termelőket gyakran kompromisszumokra kényszerítik. Jóllehet a piacon 

vásárlók nagy része elkötelezett a minőségi, termelői, magyar áruk iránt, azonban a választékot is 

elvárja. Néha olyan igények is jelentkeznek, amikre a nagy láncok szoktatták rá az embereket (pl. 

paradicsom januárban). Ilyen esetekben a termelőnek, szervezőnek, kereskedőnek mérlegelnie kell, 

hogy milyen kompromisszumot köt. A vevők megtartása és a hitelesség megőrzése egyaránt 

nélkülözhetetlen a sikeres működéshez. A kulcs a vásárlók szemléletformálása és a hosszú távú 

bizalomépítés lehet. A kispiacon egy árus beszámolója szerint igazából csak három év piaci jelenlét 

után alakult ki irányában az a bizalom a rendszeresen piacra járók részéről, ami számára egy stabil 

forgalmat generált. A minőségbiztosítás, a termelők átláthatósága (hol és mit termel), 

ellenőrizhetősége, a megbízható termelők megkülönböztetése (ld. a kecskeméti jó példát fent) 

kulcsfontosságúak. Szükség van a fogyasztók szemléletformálására is, hogy tisztában legyenek azzal, 

hogy milyen szezonális árukat vásárolhatnak a piacon, mik az irreális igények. Különbséget kell tudni 

tenni a termékek között. A nem túl szép (pl. kukacos, görbe) áru attól még lehet minőségi, hogy 

küllemre nem tökéletes, de a „ronda” áru nem automatikusan jó beltartalmú – előfordulhat, hogy ez 

egy ipari rendszerű termelésből származó, gyenge minőségű áru.  

Hasonló tapasztalatokról számoltak be egy helyi bolt esetében, ahol minőségi, termelői termékek is 

elérhetők. Ezek a minőségi áruk rendszerint drágábbak, van egy speciális vevőkör, aki erre nyitott és 

meg is tudja fizetni. A különleges áruk (pl. lila krumpli) használatára és előnyeire meg is kell tanítani 

az embereket. Az építkezés, a bizalom megteremtése hosszú időt vesz igénybe és költséges. Az 

árusítás már csak azért is gyengébb, mert több alkalmazottra van szükség – a vevőnek nem csak 

eladják az árut, hanem személyes kapcsolatot is kialakítanak, beszélgetnek vele. Előfordul, hogy 

olyan termékeket is forgalmaznak, ami nem nyereséges, de jó reklámot jelentenek vagy van egyfajta 

„missziója” is a kínálaton tartásnak (pl. friss must). A kínálat bővítése, új termékek bevezetése, a 

folytonos bővülés nélkülözhetetlen, de költséges, így a megfelelő forgalom mellett is csak nagyon 
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szerény a nyereség. A termelői termékek felfuttatásának jó példájaként merült fel a Mutterland82 

nevű hamburgi (német) kezdeményezés, ami 50 km-en belülről szerzi be áruit. Saját kis márkát 

csináltak minden terméknek. Találkoztunk olyan véleménnyel is, hogy a piaci árusítás nem egyenrangú 

versenytársa a boltoknak, mert előbbi a szürke zónában mozog, míg egy bolt ezt nem teheti meg. A 

bolt üzemeltetése számos ok miatt tőkeigényesebb, ezért magasabb kereskedelmi árrést kell 

alkalmaznia, magasabbak az árai. 

Lényeges, hogy egész évben folyamatosan legyen piac, mert a hosszabb szünetek vagy szerény 

választék (pl. télen) oda vezethet, hogy a vásárlók elszoknak a piacról. Ez a termelőtől is áldozatot 

igényel – a téli, áruban szegény időszakban is jelen kell lenni (pl. tartósított termékekkel). A termelő a 

saját portfólióját azzal tudja változatosabbá tenni, hogy a szezonban az el nem adott vagy küllemre 

kevésbé szép termékeit befőzi, elteszi (lecsó, gyümölcslé, aszalványok, savanyúságok stb.). Ezzel a 

szezont is ki lehet tolni és a hulladékot is lehet csökkenteni. Fontos továbbá a piaci rendtartás, a 

házirend, melyet a termelők elfogadnak és betartanak.  

A Kispiac felújítására Kispest Önkormányzata a Főváros TÉR_KÖZ 2016 pályázatán 110 millió 

forintot nyert. Ez a pályázott 300 milliós összegnél jóval kevesebb, így az eredeti elképzeléseket 

módosítani kell. A felújítás tervei változnak – a kétszintes piaci épület felső szintje nem lesz beépítve. 

A napelem, napkollektor és hőszivattyú is elmaradnak a beruházásból. Vihart kavart azonban az az 

önkormányzati felvetés, hogy a tervezett közösségi tér se kerüljön kialakításra a piacon. A termelők, 

a civilek és eredetileg az önkormányzat is azon a véleményen volt, hogy a piac a találkozások 

színhelye is, nem csak a vásárlásé, ehhez pedig megfelelő tér kell, ahol pl. közösségi főzéseket is 

lehet szervezni. A civilek fellépése és számos egyeztetés után az önkormányzat úgy döntött, hogy a 

közösségi tér a tervek része marad. Összességében tehát elmondható, hogy a kispiac fejlesztésének 

kulcsai a kínálatbővítés, az intenzívebb marketing és a közönségcsalogató közösségi rendezvények 

lehetnek.83 

A Kossuth téri piac felújítása is felmerült korábban, azonban ezt az árusok és a környékbeliek 

tiltakozása miatt elvetették. Míg a wekerlei kispiacon a termelők, a vásárlók és a civilek is örültek a 

tervnek, addig a Kispesti Piac esetében ellenállásba ütköztek az önkormányzati elképzelések. A 

felújításra itt is nagy szükség lenne, mert a piac lepusztult, beesik az eső. Egyes vélemények szerint a 

tiltakozás oka, hogy az árusok félnek a változástól, főleg attól, hogy a felújítás miatt megdrágulhat a 

piac, kevésbé lesz „emberarcú”, és a jelenlegi körülmények között is van elég vevőjük.  

7. A Wekerlei Kispiacon a forgalom bővítésére lenne szükség, ennek kulcsa a 

szélesebb választék, a termelők számának növelése. 

8. A piaci forgalmat a rendezvények, illetve a reklám és marketingtevékenység 

érdemben tudná növelni – ebben az önkormányzatok, civilek, termelők 

együttműködésére lenne szükség. 

9. A wekerlei kispiac fejlesztésének integráns része legyen a közösségi tér 

megteremtése. Ez a tér alkalmas lehet olyan rendezvények megtartására is, 

ami az árusok forgalmát is növeli.  

10. A marketingben jól lehetne használni a Kispest mobilalkalmazást. 

11. A vevők szemléletformálása szükséges: az idénynövények 

megismertetésével, ételreceptekkel, a termékek előállításának bemutatásával 

meg lehet erősíteni a fogyasztói bizalmat, egyúttal elő lehet segíteni azt, hogy 

a vásárlók a kistermelők által előállítható, szezonális termékeket keressék. 

                                                
82 https://www.mutterland.de/shop/  
83 Ezt megerősítik Helembai et al. (2016) és Balás-Gulyás (2016) kispiacon végzett felmérései is. 

https://www.mutterland.de/shop/
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12. A wekerlei kezdeményezésű civil tevékenységeket jobban ki kellene 

terjeszteni Kispestre. 

13. Civil, illetve önkormányzati lobbitevékenységre is szükség lenne olyan 

jogszabályi változtatások érdekében, melyek a kistermelők számára 

rugalmasabb termelési és kereskedelmi feltételeket teremtenek. Meg kellene 

teremteni annak a jogszabályi feltételeit, hogy egyik kistermelő a másik 

termékét is árusíthassa, egyszerűsített feltételek mellett.   

Közösségi kertek, kertmegosztás, tankertek 

2012-ben nyílt meg az Első kis-pesti kert, a XIX. kerületi önkormányzat és a Városi Kertek Egyesület 

összefogásával a főváros első közösségi kertje. Különösen fontos az elhelyezkedése: beékelődik a 

lakótelepbe, így az itt élők számára a természettel, a földdel való közvelen kapcsolat lehetőségét 

teremti meg. Ma már négy városi kert működik Kispesten, melyek nem csak a parcellákat művelők 

zöldség-gyümölcs ellátását szolgálják, de közösséget is kovácsolnak. A kertművelők fel is dolgozzák 

terményeiket. Az iskolai tankerteket szintén támogatja az önkormányzat. Az Eötvös Iskola 

Lekvároskertjét azért hozták létre, hogy a gyermekek megtanulják gondozni a gyümölcsöst és 

feldolgozni a termést.  

Civil kezdeményezés a kertmegosztás (a ’landshare’ mozgalom helyi változata). Wekerletelepen 

számos kertet nem művelnek tulajdonosaik, de vannak, akik a sajátjuk mellett további területeken is 

szívesen termesztenének zöldséget. Több jó együttműködés is kialakult: a kerttulajdonosok felajánlják 

másoknak, hogy művelheti kertjüket vagy közösen dolgoznak benne. A civil szervezés segítheti, hogy 

a felajánlók és a kertészek egymásra találjanak. A saláta, paradicson, tök, cukkini olyan növények, 

amiből egy család akár önellátó is tud lenni már egy pici kertben is. A kertmegosztás a közösségi 

műveléshez hasonlóan új, közösségen belüli kapcsolatokat is létrehozhat.  

Budapest élelmezésében, a II. világháború vége háború előtti időszakig kiemelkedő szerepet 

játszottak a bolgárkertészek. Az 1870-es évektől jelentek meg a Bulgáriából áttelepült vagy kétlaki 

életet élő kertészek, akik egy akkor még egyedülállónak számító termelési kultúrát honosítottak meg 

Magyarországon. Az öntözéses, intenzív zöldségtermesztés révén a budapesti piacokat jó minőségű, 

megfizethető zöldséggel látták el. Kertjeik jelentős része a város határán helyezkedett el, „ahonnan 

még látszanak a gyárkémények”. A városi, illetve városkörnyéki élelmiszertermelés a háború végéig 

kiemelkedő szerepet játszott a főváros ellátásában. A későbbiekben a bolgárkertészek módszereit a 

magyar termelők is fokozatosan átvették. A háború után a mezőgazdaság iparosítása, a város 

környéki területek beépítése és végül, a rendszerváltás után a globális élelmiszerkereskedelem miatt 

megjelenő éles verseny a bolgárkertészek korábbi jelentőségét fokozatosan csökkentette, mára szinte 

teljesen eltűntek a piacokról.84 

Szociális kezdeményezések 

A szegényebb sorsú kispestiek étkezését az önkormányzat és civil kezdeményezések is támogatják. A 

Forrásházban működő Népkonyhán naponta 60-100 adag meleg ételt oszt ki az önkormányzat a 

Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjával kötött együttműködési 

megállapodás alapján.  

A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közvetítésével a 

Kőbánya-Kispesti Tescóból kap olyan élelmiszereket, melyek élelmiszermentésből származnak, azaz 

nem járt le a szavatosságuk, de feleslegessé váltak. Az önkormányzat támogatása a nagy 

mennyiségben érkező élelmiszer kisebb adagokra porciózását is segíti. Egy-egy rászoruló család 5-5 

                                                
84 Ortutay (1977), Tornai (2006), Körösi (2014) 



Helyzetkép és ajánlások egy kispesti élelmiszer-stratégia megalapozásához 

 

79 

kg-os csomaghoz juthat. Napi 50-300 kg élelmiszeradományt tudnak kiosztani. Nem csak 

alapanyaggal segítenek: el is mondják az adományozottaknak, hogyan készítsék el az ételt, mert az 

a tapasztalat, hogy egyre kevesebben főznek.  

Wekerlén, a Kertvárosban és a lakótelepen is rendszeresek az adománygyűjtő akciók. A 

Nagyboldogasszony Karitász önkéntesei hétvégenként 60-70 családnak szállítják ki a környékbeli 

éttermek által felajánlott ebédet.  

Az Átalakuló Wekerle aktivistái kezdeményezték a Zöldség Kommandót, a minőségi éhezés 

csökkentéséért. Többen észlelték Wekerle „bezártságát” és ezzel a tevékenységgel is igyekeznek 

nyitni Kispest más városrészei felé. A résztvevők anyagilag jobb helyzetben vannak, kapcsolataik, 

szervezőkészségük révén másoknak is tudnak és akarnak adni. A Kommandó a Budapest Bike Maffia 

Vacsi nevű programjának mintájára indult. Minden csütörtökön, a Wekerlei Kispiacon gyűjtenek 

adományokat. Megkérik az ott vásárlókat, hogy vegyenek egy kicsit több élelmiszert és a többletet 

adják a rászorulóknak. A Zöldség Kommandó aktivistái kerékpárral vagy gyalog viszik el a kispesti 

szegényebb családoknak az élelmiszercsomagokat. Az Egy vasárnapi ebéd program keretében 

pedig egy komplett ebéd összetevőinek felajánlását várják csütörtökönként. A Zsámboki Biokert heti 

zöldségdobozainak átvevőhelye szintén a csütörtöki termelői piac. A helyszínért cserébe ők heti egy 

doboz zöldséget adományoznak a Kommandónak. Érkeznek felajánlások továbbá a Zengőkertből a 

harmadik kispesti közösségi kertből. Az aktivisták szerint a kezdeti felívelés után visszaesett az 

adományok mennyisége. Nincs hagyománya Magyarországon, hogy az emberek rendszeresen 

támogassanak egy ügyet. Ezért a csütörtöki termelői piac gazdáit is megkérték, hogy a piac végén 

megmaradó élelmiszereket is ajánlják fel számukra – az árusok pedig örömmel tettek ennek eleget. 

Mindazonáltal az aktivisták úgy látják, hogy akár tízszer ennyi élelmiszert is ki tudnának osztani. 

Kiemelten fontosnak tartják a szolidaritás elvét, amit a gyakorlatban megvalósítanak: „helyiek a 

helyiekért”. A Zöldség Kommandó civiljei indították a Kispesti szombati tanodát. Itt rossz anyagi 

helyzetben lévő gyermekeknek segítenek a tanulásban.  

Vidéki helyi gazdaságfejlesztés tapasztalatai  

Egy Kispesttől távol, a Zala Termálvölgyében, hátrányos helyzetű, vidékies térségben zajló fejlesztési 

folyamatról is tájékozódtunk az adatgyűjtés során. Ennek nem annyira a közvetlen megoldásai, 

beruházásai, mint inkább szellemisége, megoldásai lehetnek hasznosíthatók. 

A Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alakult, LEADER Helyi Akciócsoport címbirtokos, 

Zalaszentgrót központtal, 386 km2-en, 30 településsel és 20 ezer lakossal. Az egyesületnek 100 

tagja van. Tevékenységét a térségi együttműködés felépítésére, közösségi tervezésre, a helyi 

fejlesztési stratégia felépítésére és a helyi döntéshozatalra alapozta. Meggyőződésük szerint ez 

vezet el a valós szükségleten alapuló fejlesztésekhez, amik jelentős hozzáadott értéket hoznak létre.  

Tevékenységük fókuszába a helyi termék népszerűsítést, értékesítést és a fogyasztás ösztönzését 

állították – a 2007-2013-as LEADER forrás kb. 50%-át fordították erre a célra. Helyi termék 

előállítók beruházásait támogatták, 11 projektet, 190 millió Ft értékben. Mobil gyümölcsprést, 

húsfeldolgozó kisüzemet, gyümölcs hűtőházat, aszalóüzemet finanszíroztak. Helyi termelők számára 

képzési és szemléletformálási programokat indítottak. Ennek nem csak a termelővé válás ösztönzése, 

a szakmai-, jogszabályi megfelelés elősegítése, mintaértékű megoldások megismerése és a 

fenntarthatóság elősegítése volt a célja, de az is, hogy az együttműködési képességet javítsák. 2014-

ben helyi termék kampányt folytattak, marketingeszközöket készítettek a helyi termelőknak. 

Elkészíttették a helyi élelmiszerrendszer fejlesztésének stratégiáját. Adottságaiknak megfelelően nem 

a piacok, hanem a Nyitott Porta program fejlesztése mellett döntöttek.  
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A városi agrárpolitika mint keret 

A kispesti élelmiszerrendszerek fejlesztése számára is keretet és továbblépési lehetőséget adhat a 

Városi agrárpolitika, melynek kidolgozása a Földművelésügyi Minisztériumban (FM-ben) zajlik és 

2017. végére várható a miniszter általi elfogadása. A dokumentum célja a vidék megjelenítése 

városokban, agrártevékenységek bátorítása városokban, a vidék-város közti „távolság” csökkentése 

és az, hogy keretet adjon az FM ezirányú beavatkozásainak.  

Csak agrártevékenységekkel foglalkozik, fő eszközei a szemléletformálás, a szabályozás, a 

koordinálás és a támogatás. Konkrét beavatkozási területei a kertészkedéssel kapcsolatban: a városi 

közösségi kertek / iskolakertek létrehozásának, illetve fenntartásának a támogatása; a városi 

kertészkedéssel kapcsolatos tudásmegosztás és tapasztalatcsere elősegítése; a városi kertészkedés 

népszerűsítése és az iskolakertek szabályozási hátterének erősítése. A városi közösségi kertek és az 

iskolakertek számára egy intézkedéscsomagot állítottak össze, melyből maguk választhatják ki az 

alkalmazni kívánt megoldásokat.  

A piacokkal kapcsolatos főbb beavatkozások: meghatározzák azokat a lehetőségeket, melyek a 

2020 utáni támogatási rendszerben a városi piacok, piacozásra alkalmas többfunkciós terek 

létrehozásához igénybe vehetők lesznek; a városi piacokkal kapcsolatos tapasztalatcsere; városi 

piacozás népszerűsítése, különösen a fiatalok körében; szervezők számára képzés, támogatás.  

A he lyi kezdeményezések áttekintése  

A fentiekben, a Következtetések és ajánlások a külföldi és hazai tapasztalatok alapján című alfejezet A 

városi élelmiszerstratégiák eszközei pontjában bemutattuk a beavatkozási lehetőségek 

tématerületeinek egy lehetséges csoportosítását. Ezek a következők: élelmiszertermelés, élelmiszer 

feldolgozás és forgalmazás, élelmiszerfogyasztás, élelmiszerhulladék, kommunikáció. Az interjúk, 

előadások és a forrásmunkák elemzése alapján megállapítható, hogy Kispesten az 

élelmiszerstratégia minden területéhez kapcsolódó kezdeményezések jelen vannak. Több területen 

úttörő (közösségi kertek), illetve példamutató (szociális kezdeményezések, piacfejlesztés közösségi tér 

létrehozásával).  

A fontosabb kezdeményezéseket fent részletesebben bemutattuk. A könnyebb áttekintés érdekében 

az alábbiakban listaszerűen is felsoroljuk azokat a helyi kezdeményezéseket, melyre az 

élelmiszerstratégia tervezése során építeni lehet. 

Az önkormányzat tevékenysége 

 Közétkeztetés 

o Bölcsődék85 

o Óvodák86 

o Iskolák87 

o Szociális étkeztetés88 

 Piac üzemeltetés 

o Kispesti Piac 

o Wekerlei Kispiac 

 

                                                
85 https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=486:egyesitett-
bolcsodek&catid=76:szocialis-intezmenyek&Itemid=274  
86 https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=270  
87 https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=271  
88 https://uj.kispest.hu/a-kerulet-mukodese/szocialis-gondoskodas/szocialis-intezmenyek/552-segito-kez-kispesti-
gondozo-szolgalat  

https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=486:egyesitett-bolcsodek&catid=76:szocialis-intezmenyek&Itemid=274
https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=486:egyesitett-bolcsodek&catid=76:szocialis-intezmenyek&Itemid=274
https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=270
https://uj.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=271
https://uj.kispest.hu/a-kerulet-mukodese/szocialis-gondoskodas/szocialis-intezmenyek/552-segito-kez-kispesti-gondozo-szolgalat
https://uj.kispest.hu/a-kerulet-mukodese/szocialis-gondoskodas/szocialis-intezmenyek/552-segito-kez-kispesti-gondozo-szolgalat
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Önkormányzat, civilek, vállalkozók és más intézmények együttműködései 

 Közösségi kertek89 

 Tankertek90 

Civil kezdeményezések és vállalkozások 

 Házi kertek művelése 

 Kert megosztás 

 Paradicsom Örökbefogadás91 

 Zöldség Kommandó92 

 Tessék csak! kártya93 

 Helyi élelmiszerelőállítás94 

 Termelői Piac a Wekerlei Kispiacon 

 Helyi, termelői élelmiszerek boltja95 

 Közösség által támogatott mezőgazdaság96 

 Komposztbarát kerület program97 

 Trágya szállítás 

 Wekerlei Közösségi Iroda – WEKI98  

Fejlesztési tervek, javaslatok  

Az interjúk alapján a helyi fejlesztések előtt álló legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy hogyan 

ugorjanak szintet, azaz hogyan érjenek el a jelenleginél jóval több embert Kispesten? Számos jó 

kezdeményezés van, de ezek a lakosság kis részét érik el, szinte minden területen lehetőség lenne 

koordinált fejlesztésre. A korábban bemutatott definíció szerint a városi élelmiszer stratégia alatt egy 

folyamatot értünk, ahogyan egy város felvázolja azt, hogy milyen változást képzel el az 

élelmiszerrendszereiben, és ahogyan megvalósítja ezt a változást.99 Mind civil, mind önkormányzati 

oldalról léteznek azon stratégiai dokumentumok, melyek ennek a tudatos építkezésnek a kereteit 

hordozzák. Mind a Wekerlei Társaskör Egyesület és Átalakuló Wekerle Szervezői Kör által készített 

Wekerletelep 2020 „HEKK!” programja, mind a kispesti Integrált Területfejlesztési Stratégia 

jövőképe, céljai, és több programja összhangban áll egy tudatos, fenntartható, szociálisan érzékeny, 

a helyi gazdaságfejlesztést előtérbe helyező élelmiszerstratégia lehetőségével. Az alábbiakban e 

dokumentumok releváns részeit idézzük.  

 

                                                
89 Első kis-pesti kert, Aranykatica kert, Árnyas kert, Zengőkert 
90 Az önkormányzat által kiírt tankert pályázatok (https://uj.kispest.hu/palyazatok/lakossagi-civil-es-kisebbsegi-
palyazatok/5227-intezmenyi-tankert-kialakitasa-2016). Megvalósult tankertek: Eötvös József Általános Iskola – 
Lekvároskert (http://www.eotvos19.hu/galeria/lekvaroskert/); Vass Lajos Általános Iskola 
(http://19.kerulet.ittlakunk.hu/suli/140109/tankert-vass-iskolaban); Kós Károly Általános Iskola; Tarka-Barka 

óvoda, Bóbita óvoda, Napraforgó óvoda. 
91 http://atalakulowekerle.blogspot.nl/2012/07/orokbefogadtal-paradicsompalantat-tudod.html  
92 https://www.facebook.com/wekerleizoldsegkommando  
93 http://tessekcsak.hu/WN_2013 
94 A minőségi élelmiszerelőállítás helyi jó példái közé tartoznak a Panel Pék (http://panelpek.hu/), illetve Katlan 
Tóni, aki a Wekerle Napokon és más rendezvényeken gyakorta biztosítja az étkezést 
(http://www.katlanmalom.hu/rolunk/).  
95 Jó példája Wekerlén A Másik bolt (https://hu-hu.facebook.com/a-másik-bolt-229513967131155/)  
96 A Zsámboki Biokert – Nyitott Kertek Biodoboz Rendszerének Wekerletelepen is van átvevőhelye: 
http://www.zsambokibiokert.hu/doboz-rendszer 
97 http://atalakulowekerle.blogspot.hu/search?q=komposztbarát  
98 Az iroda a helyi, közösségi kezdeményezések csomópontja lehet. (http://weki.hu/) 
99 Moragues, p. 6 

https://uj.kispest.hu/palyazatok/lakossagi-civil-es-kisebbsegi-palyazatok/5227-intezmenyi-tankert-kialakitasa-2016
https://uj.kispest.hu/palyazatok/lakossagi-civil-es-kisebbsegi-palyazatok/5227-intezmenyi-tankert-kialakitasa-2016
http://www.eotvos19.hu/galeria/lekvaroskert/
http://19.kerulet.ittlakunk.hu/suli/140109/tankert-vass-iskolaban
http://atalakulowekerle.blogspot.nl/2012/07/orokbefogadtal-paradicsompalantat-tudod.html
https://www.facebook.com/wekerleizoldsegkommando
http://panelpek.hu/
http://www.katlanmalom.hu/rolunk/
https://hu-hu.facebook.com/a-másik-bolt-229513967131155/
http://www.zsambokibiokert.hu/doboz-rendszer
http://atalakulowekerle.blogspot.hu/search?q=komposztbarát
http://weki.hu/
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HEKK! – Helyi élelmiszer a Kispesti közösségeknek! 

Kivonatok a Javaslatok Kispest Integrált Városfejlesztési tervének felülvizsgálatához. Wekerletelep 

2020: Helyi értékőrző, tudatos, fenntartható átalakulás című dokumentumból.100 

A programjavaslat a lakóközösségi kezdeményezéseket és az önkormányzat törekvéseit összehangolva 

mindkettőnek előrelépést biztosíthat. Mindenekelőtt javasolt, hogy párbeszéd kezdődjön az érintett felek között. A 

helyi élelmiszer téma nem kevesebb, mint a lakosság biztonságának megteremtése, ami kiemelt közügynek 

tekinthető. Egyes kormányszintű programok támogatási lehetőséget és jogi hátteret biztosítanak az 

élelmiszerbiztonság megteremtéséhez, illetve a Rövid Élelmiszer Lánc kiépítéséhez: 

Javaslat:  

Több lábon álló helyi élelmiszer-stratégia, közös jövőkép alkotása, bevezetése. 

Elérkezettnek látjuk az időt, hogy Kispest önkormányzata is – amelyik már fontos lépéseket tett ebbe az irányba – 

alkossa meg saját élelmiszerstratégiáját a lakossági élelmiszerellátási “önrendelkezés” radikális javítása 

érdekében, együtt a lakossággal, egy Kispesti Élelmiszer Jövökép Alkotás keretében. Nem önellátásra törekszünk, 

hiszen ez egy sűrűn lakott városrészben irreális lenne, hanem a kiegészítő, egészséges, friss élelmiszerhez való 

hozzájutást célozzuk meg, tekintettel egyrészt a szociálisan rászorulók növekvő számára, másrészt az egyre 

tudatosabb fogyasztói magatartásra és a közegészségügyi szempontokra, harmadrészt a közösségfejlesztő és 

helyi gazdaságfejlesztő hatásokra. 

1. A több lábon álló stratégia első pillére a városi termelés: 

 Kisléptékű, családi és közösségi szintű termelés, városi kertészkedés 

 Szociális programokon keresztül helyi élelmiszer termelés 

 Iskolai kerteken, közösségi gyümölcsösökön keresztüli környezeti nevelés 

 A civil szervezetekkel együttműködve, tovább erősíteni a ‘városi háztájit”, a konyhakertészkedést 

 Kerületi gyümölcsös 

2. A második pillér a “helyi” élelmiszer fogyasztásának erősítése, a kistermelők - fogyasztók vásárlási 

kapcsolatainak erősítésével. 

 Termelői piacok fejlesztése: A Kispesti Piac fejlesztése 

 A Wekerle Kispiac fejlesztése 

 Sürgős feladat a Wekerle Kispiac kistermelői jogosultságokat jobban kezelni. 

3. A helyi intézményekben kistermelői termékek alkalmazása. 

A közétkeztetés reformja: a közétkeztetés önkormányzati kézbe vétele egyszerre több célt is szolgálhat: 

 az egészséges táplálkozás irányelveit jobban szem előtt tartó, 

 a közösség által jobban kontrolálható, 

 rövidebb élelmiszer-ellátási láncban gondolkodó, a helyi termékekre, helyi termelőkre építve az élelmiszer-

alapanyagtermelést folytatók megélhetését biztosító, és 

 munkahelyteremtő 

szolgáltatást lehetne megvalósítani. 

A szezonális, nyers alapanyagok feldolgozása a tartósított, félkész alapanyagokhoz képest jóval több élőmunkát 

igényel, amelynek fejlesztése a profitorientált közétkeztető cégeknek nem érdeke a jelenleg bevett nyersanyag-

normaalapú díjazás rendszere mellett. A nemprofit szempontokat előtérbe helyező önkormányzati működtetésű 

közétkeztetés egy nagyobb rendszer részeként tekinthetne a közétkeztetés elemeire. A nyers alapanyagok 

feldolgozásához szükséges nagyobb munkaerő nagyobb bérigényét nem kizárólag rezsinövelő és profitcsökkentő 

                                                
100 WTE-ÁWSz (2014). Az idézeteket dőlt betűvel jelöljük. 
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elemnek tekintené, azt részben az olcsóbb feldolgozatlan és helyben beszerzett alapanyagok használatával 

teremtené elő. 

Kispesti Integrált Településfejlesztési Stratégia  

Kivonatok a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Településfejlesztési Koncepció – Integrált 

Településfejlesztési Stratégia című dokumentumból.101 

10. oldal 

Az új TFK a következő tendenciákat prognosztizálja: 

5. Az új TFK a következő tendenciákat prognosztizálja:. „Kézművesség”. A „kézművesség” kifejezést 

metaforaként használjuk, a klasszikus nagyipari, futószalag melletti munka ellentettjeként. A fizikai munka 

visszaszorulásával a felszabaduló munkaerő foglalkoztatása kiemelt feladattá válik már a közeljövőben. 

Következésképpen, az oktatás, az át- és önképzés, a felnőttoktatás – az élethosszig tartó tanulás – illetőleg, a 

személyes, a családi, a kis- és közepes méretű vállalkozások, a helyi és közösségi foglalatosság, a köz- és 

önfoglalkoztatás (öngondoskodás), a (kis)piacok, a lokális kereskedelem és szolgáltatás, a kreatív tevékenységek 

egyre nagyobb szerepet fognak játszani. (Erre példa a németországi Ruhr-vidék, vagy a brit nehézipari övezetek 

gyökeres átalakulása.) 

„Kézművesség” alatt tehát az egyéni- és közösségi képességekre és igényekre formált tevékenységek és a „házi 

készítésű” termékek terjedését értjük, alapvetően nem a hobbiszerű foglalatosságokat, bár azok is részei a 

jelenségnek. 

14-15. oldal 

A településfejlesztés fő irányai, a megvalósítás fő eszközei: 

• Otthon a főváros közepén („Otthonos Kispest”) 

- otthon a kertvárosokban (szomszédságok, utcaközösségek, kiskertek, közös terek) 

- otthon a lakótelepen (kellemes közterek, lakóközösségek, korszerűsített lakások, kiskertek) 

[…] 

• Közösségfejlesztés 

- közösségi kiskertek, klubok 

[…] 

• Helyi gazdaságfejlesztés 

[…] 

- Főtér/Főutca: Kossuth tér környéke, Szabó Ervin tengely + Fő utca a Templom térig 

- helyi piacok, műhelyek 

- családi és közösségi gazdasági tevékenységek, „kézművesség”, kiskertek 

- vállalkozásfejlesztési körzetek szervezése. 

16-20. oldal 

- Helyi gazdaság erősítése. A Városkapu és KÖKI környékének vegyes üzleti, irodai, kiskereskedelmi és 

lakás célú kialakítása mellett vállalkozások, működő tőke vonzása az egykori ipari területekre, ill. mikro-, 

kis- és közepes méretű vállalkozások (mkkv-k) szerepének növelése. Cél a foglalkoztatás stabilizálása, 

növelése. 

Fejlesztési lehetőségek kínálkoznak a szolgáltatások és az idegenforgalom területén: szállás, családi, 

sport-, szabadidő, üzleti és konferencia turizmus. Befektetői, vállalkozói fórumok szervezése helyi 

érdekeltek bevonásával és országos intézmények vezetőivel információ átadás, tapasztalatcsere céljából. 

- Közösségi együttműködési formák felépítése, működtetése (üzlet- és lakóközösségek, gazdasági 

szövetkezések, közösségi kiskertek, szabadidő és egyéb klubok). 

                                                
101 Kispest ITS (2017). Az idézeteket dőlt betűvel jelöljük. 
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[…] 

2. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

2.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

„KISPEST – Otthon a főváros közepén, 

Budapest XIX. kerülete, a főváros dél‐kelet‐pesti régiójának kulturális, kereskedelmi és közlekedési központja, 

egyben magas életminőség lehetőségét kínáló kerülete” 

Átfogó cél 

A jövőkép elérése érdekében meghatározott különböző településfejlesztési (stratégiai, tematikus és területi) célok 

a következő átfogó célt szolgálják: 

Kispest fejlesztése számára átfogó célt jelent, hogy a kerület Budapest egészséges, biztonságos és esztétikus 

lakókörnyezetet biztosító, versenyképes üzleti és vállalkozási feltételeket nyújtó, könnyen elérhető, hatékony és 

színvonalas közszolgáltatásokat működtető részévé kíván válni, olyan kerületté, amely aktív helyi közösségeinek 

kreatív otthont teremt. 

[…] 

Stratégiai és specifikus célok 

SZERVEZETI CÉLOK 

Horizontális célok 

• A nyitott és befogadó település megteremtése, az esélyegyenlőség, a társadalmi sokszínűség elősegítése, 

szolidáris és közösségközpontú fejlődés. 

• Ökotudatos szemlélet, egészséges, élhető és fenntartható település imázs felépítése, a települési környezet 

ökocentrikus (át)alakítása (pl.: újrahasznosítás, kiskertek, a ligetes beépítés megőrzése, az alulhasznosított 

területek környezetbarát hasznosítása). 

• A gazdasági környezethez gyorsan alkalmazkodó helyi gazdaság kialakítása, a helyi foglalkoztatás 

növelése, innovatív vállalkozói környezet kialakítsa. 

[…] 

Kispest számára a legnagyobb feladatot a gazdaság helyi szereplőinek megerősítése, a vállalkozási szférán belül 

a modern iparágak betelepülése, a zöldgazdaság feltételeinek javítása, az oktatási-képzési infrastruktúra 

bővítése, fejlesztése, a lakosság helyi kötődésének erősítése, különösen a fiatal, gyermekes családok helyben 

tartásának és új népesség letelepedésének ösztönzése jelenti. 

A kerületnek hosszú távon következetesen a fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező településfejlesztési 

gyakorlatra van szüksége, amelynek eredményeként minőségi, emberi léptékű, otthonos városi környezetet kell 

kialakítania, és amely egyszerre képes biztosítani a magas szintű vállalkozási-, szolgáltatási- és infrastrukturális 

környezetet, a helyi társadalom életminőségének emelését, az épített környezet kiemelt védelmét, valamint a 

kulturális-turisztikai kínálat bővítését. 

A következő 15-20 évben ezen feltételek teljesülése esetén megvalósulhat, hogy Kispest a helyi erőforrásokra 

építve, Budapest otthonos, egyedi arculattal rendelkező, versenyképes és fenntartható településrészévé válik. 

23-25. oldal 

A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

A fejlesztési célok városrészi intézkedésekre történő lebontása, tömören: 

[…] 

2) Wekerletelep – A hagyomány és megújulás negyede 

[…] 
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Lehetőségek: 

- helyi élelmiszer- és napi cikk ellátási program, szolgáltatás fejlesztés 

[…] 

5) Kertváros – Kispest Déli-kapuja 

Lehetőségek: - funkcióbővítés a szolgáltatások körében, a helyi élelmiszerellátás, közösségi igények kielégítése 

érdekében 

 

Megítélésünk szerint az élelmiszertstratégia fejlesztés kívánatos irányai (környezeti fenntarthatóság, 

szociális érzékenység, helyi gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés) az ITS jövőképével és átfogó 

céljaival harmóniában állanak. A specifikus célok rendszerében kékkel karikáztuk be azokat, amelyek 

e törekvéseket támogatják, az élelmiszerstratégia részei lehetnek.  

21. oldal 

 

43-44. oldal 

AT2. VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI PROGRAM 

AT2.1. Komplex kereskedelmi és üzleti szolgáltatás-fejlesztés 

[…] 

Tartalom: Kispesti Piac jelen ITS elképzelése szerint közösségi terek és modern üzlethelyiségeket is tartalmazni 

fog. Javasolt ezzel összhangban rendezni a pavilonok, bódék, üzletsorok helyzetét, esetleges teljes, vagy 

részleges bontásuk előkészítését (pl.: az új piac épületbe, vagy új üzletházakba történő átköltözés lehetőségének 

biztosításával). 
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[…] 

AT2.2. Multifunkcionális Új Kispesti Piac és közösségi tér létrehozása 

Tartalom: A Kispesti Piac fedett részen kívüli területének újjáépítése, modernizálása, közösségi terek és modern, 

korszerű vásárlói és kereskedői környezet kialakításával új vendéglátó, szolgáltató üzlethelyiségek létrehozása 

valósul meg. Elképzeléseink szerint egy fedett-nyitott őstermelői piac rész mellett egy pavilonos jellegű 

kiskereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátó funkciójú épületrészekkel rendelkező piaccsarnokra lenne igény. 

49. oldal 

AT3. WEKERLETELEP AKCIÓTERÜLETI PROGRAM 

AT3.1. Wekerlei Kispiac közösségi célú megújítása 

[…] 

A területen jelenleg is működő üzletek összes alapterülete az új, kétszintes épületben is helyet kap, a gyenge 

minőségű, rossz helyre épített boltok elbontásra kerülnek. A megújuló piac a civilek által régóta igényelt 

közösségi eseményeknek is helyet fog adni, hiszen a létesítmény hagyományosan is találkozások színtere: az 

akadálymentesen megközelíthető emeleti közösségi terem a piac nyitva tartásán túl is megközelíthető lesz 

(lezárható lépcső révén). 
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AJÁNLÁSOK EGY KISPESTI ÉLELMISZER-STRATÉGIA 
MEGALAPOZÁSÁHOZ 

Az élelmiszerstratégia készítésének indokoltsága  

A városi élelmiszerrendszerek környezeti fenntarthatatlansága, az egészségre gyakorolt negatív 

hatásai, a szegények megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerhez jutásának korlátai olyan 

jelenségek, melyek Kispest számára is valós kihívást jelentenek. A helyi élelmiszerrendszerek fejlesztése 

ugyanakkor magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a jó minőségű, fenntartható élelmiszer 

elérhetőségének biztosításával a helyi gazdaságot fejlesszük, a közösségeket erősítsük, javítsuk 

gazdasági-társadalmi rendszereink rugalmas alkalmazkodóképességét (rezilienciáját). Az 

önkormányzat, a helyi vállalkozások és civilek nyitott kommunikációja és együttműködése közös célok 

érdekében a helyi vezetés legitimációját erősítheti, a választók bizalmát javíthatja.  

Kispesten különösen gazdag a fenntartható élelmiszerrendszerek, az élelmiszer önrendelkezés irányában 

indított kezdeményezések tárháza mind önkormányzati, mind civil, illetve vállalkozói oldalon. Ezek 

hálózatba szervezése, együttműködése és fejlesztése olyan lehetőségeket nyithatna meg, ami az egész 

kerület fejlődésének húzóereje lehet. A jó étel tematikája mindenkit érint, sokaknak pedig kiemelten 

fontos. A kisgyermekes családok, az egészségügyi problémákkal küzdők, a környezeti, gazdasági 

fenntarthatóság iránt elkötelezett társadalmi csoportok, illetve válallkozók, a hajdani ízeket, illatokat 

kereső idősek csak néhány azon csoportok közül, akik különösképp odafigyelnek arra, hogy mit és 

hogyan esznek. A helyi élelmiszerrendszer reformjában e csoportokra bizton lehetne számítani.   

A kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2017) megfogalmazta a következőket: „Kispest 

fejlesztése számára átfogó célt jelent, hogy a kerület Budapest egészséges, biztonságos és esztétikus 

lakókörnyezetet biztosító, versenyképes üzleti és vállalkozási feltételeket nyújtó, könnyen elérhető, 

hatékony és színvonalas közszolgáltatásokat működtető részévé kíván válni, olyan kerületté, amely 

aktív helyi közösségeinek kreatív otthont teremt.” A gazdasági és társadalmi szempontból 

fenntarthatóbb, szociálisan érzékeny helyi élelmiszerrendszer megteremtése egy olyan fejlesztési 

irány lehet, ami ezzel összhangban, a fejlesztések zászlóshajója lehet. Szlogen-szerűen összefoglalva: 

Legyen az egészséges, jó minőségű, megfizethető, környezetbarát élelmiszer a kispesti fejlődés motorja! 

Magyarországon, nagyvárosi környezetben még nem találunk (működő) élelmiszerstratégiát, így az 

ennek kialakítása a településmarketing szempontjából is nagy lehetőségeket hordoz magában.  

Nem utolsó sorban a köz- és államigazgatás centralizációjának időszakában egy jól definiált, 

mindenkit érintő, sikeres helyi program az önkormányzat politikai helyzetére is kedvező hatást 

gyakorolhat.  

A stratégia beavatkozási területei  

Az önkormányzat, civil, vállalkozói kezdeményezésben vagy a helyi szereplők együttműködésében 

megvalósuló, előző fejezetben említett projektek jó alapot jelentenek a továbblépéshez. A stratégia 

céljaként megfogalmazódhat a jó minőségű, fenntartható termelésből származó élelmiszer 

elérhetőségének javítása.  
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A jelenlegi helyzet elemzése alapján a következő beavatkozási területek körvonalazódnak a kispesti 

élelmiszerstratégiai tervezés számára102: 

Élelmiszertermelés 

 Közösségi kertmozgalom további kiterjesztése, új kertek indítása103  

 Házi kertek művelésének ösztönzése – kampány104 

 Kert megosztás (land share) ösztönzése – kampány105 

 Szociális kertművelési program, a szegények önellátásának ösztönzése 

 Tájfajták magbörzéje 

 Segédanyagok és eszközök közös beszerzése, tanácsadás106 

 Komposztálás ösztönzése és segítése107 

 Gyümölcsfa telepítés közterületeken és magánkertekben  

 Tankert program fenntartása, illetve bővítése  

 A területrendezés eszközeivel óvni a termelésbe vonható földterületeket 

Élelmiszer feldolgozás és -forgalmazás 

 A közétkeztetés reformja 

o a minőség általános javítása 

o ökológiai lábnyom csökkentése – egészségesebb menük – elfogadható költségszint 

mellett108 

 Piac üzemeltetés és fejlesztés 

o Kispesti Piac felújítása, közösségi terekkel 

o Wekerlei Kispiac felújítása, közösségi terekkel 

o Őstermelők, kistermelők megkülönböztetése a kereskedőktől109 

o A piacok kínálatbővítésének ösztönzése 

o Kapcsolatépítés a fővárosban és környékén működő élelmiszertermelőkkel és –

feldolgozókkal 

o Közösségi rendezvények szervezése 

 Közösség által támogatott mezőgazdaság rendszereinek népszerűsítése 

 A helyi, minőségi élelmiszerelőállítás és -fejlesztés ösztönzése, vállalkozói inkubáció 

 Helyi, termelői élelmiszert árusító boltok működésének, illetve létrehozásának ösztönzése 

Élelmiszer fogyasztás 

 Szociális élelmiszermentés és adományozás helyi kezdeményezéseinek összekapcsolása és 

kiterjesztése  

 A Tessék csak! kártya fejlesztése, intenzívebb marketingje 

  

                                                
102 A kommunikációs és képzési típusú beavatkozásokat itt – horizontális jellegükre tekintettel – a fizikai jellegű 
beavatkozásokkal együtt szerepeltetjük. 
103 Különös tekintettel a lakótelepi részekre 
104 Wekerletelep és Kertváros 
105 Pl. információterjesztéssel – ennek ezköze lehet a Kispest applikáció vagy a helyi közösségek számára 
találkozási, tapasztalatcsere lehetőségek szervezése 
106 Pl. trágyabeszerzés, kedvezményes eszközbeszerzés csoportosan, nagy tételben 
107 Pl. komposztkeretekkel 
108 Ld. a malmöi példát többek között. 
109 Ld. a kecskeméti példát. Külön szabályozást igényel a termelői értékesítést segítő civil hátterű kezdeményezések 
hibrid kategóriája (pl. Élő Tisza). 
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 Kampány az otthoni főzésért 

o Képzések 

o Közösségi felületek és események110  

o Médiakampány, helyi információs csatornák használata  

Élelmiszerhulladék 

 Kampány a háztartási élelmiszerhulladék csökkentésére  

 Kampány az intézményi élelmiszerhulladék csökkentésére 

Önkormányzati együttműködések, tapasztalatcsere 

 Együttműködés hazai, vidéki testvérvárosokkal, illetve falvakkal  

 Részvétel az URBACT programban 

 Csatlakozás a Milánói Városi Élelmiszer-politikai Paktumhoz 

A stratégiakészítés folyamata  

A Városi élelmiszer stratégiák világszerte című korábbi alpontban jeleztük, hogy a városi 

élelmiszerstratégia első sorban egy folyamatot jelent, ahogyan a település áttekinti a működő 

élelmiszerrerendszerét, felvázolja, hogyan kívánja azt megváltoztatni és végrehajtja ezt a 

változtatást. A folyamat eredménye nem feltétlenül egy dokumentum, de jó ha van olyan igazodási 

pont, ami az elképzeléseket, törekvéseket összefoglalja. 

A kispesti előzmények és helyzet áttekintése alapján úgy látjuk, hogy amennyiben az önkormányzat 

és a civilek részéről van szándék az együttműködésre, akkor a nemzetközi példák közül leginkább talán 

a bristoli modell lenne alkalmazható az élelmiszerstratégia tervezésében. Itt az alulról – helyi civilek, 

vállalkozók hálózata részéről induló kezdeményezést az önkormányzat felkarolta. Készült egy alapos 

elemzés a helyi élelmiszerrendszerről, majd stratégiai dokumentum és cselekvési terv született. Az 

egész folyamatot a nyílt kommunikáció és az érintettek széles körű együttműködése jellemezte.  

Végezetül a helyi élelmiszerstratégia tervezési folyamatának egy lehetséges, ajánlott modelljét 

tekintjük át az alábbiakban.  

 

                                                
110 Receptmegosztás, blogok, közösségi főzés 
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4. ÁBRA. AZ ÉLELMISZERSTRATÉGIA TERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA  

(FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS MORAGUES ET AL. 2013, BARLING ET AL. 2013 AJÁNLÁSAI, LENDVAY – NAGYNÉ 2013, TOVÁBBÁ AZ ELEMZETT STRATÉGIÁK TANULSÁGAI ALAPJÁN) 

Részvétel és irányítás 
megszervezése 

•A helyi élelmiszerrendszer 
szereplőinek felmérése 
(stakeholder elemzés) 

•Kérdőíves felmérés a 
helyiek által fontosnak 
tartott témákról, 
javaslataikról 

•Helyi élelmiszer-
kezdezményezések 
számbavétele 

•A részvétel, illetve 
együttműködés 
megtervezése 

•Koordinációs testület 
(Élelmiszetanács) 
létrehozása az 
önkormányzat, civilek, 
vállalkozók és más 
érintettek bevonásával 

•Folyamatos információ 
biztosítása a 
nyilvánosságnak 

•Hatékony facilitáció, 
folyamat-menedzsment 

•A folyamatok 
összehangolása az egyéb 
helyi szakpolitikákkal  
(pl. ITS 2017) 

Az élelmiszer-rendszer 
felmérése  

•Az igényektől és 
lehetőségektől függően a 
helyi élelmiszerrendszer 
mélyreható elemzése vagy 
gyors áttekintése 

•Az élelmiszerrendszer 
vertikális dimenziójának 
felmérése: termelés, 
feldolgozás, elosztás és 
raktározás, fogyasztás, 
hulladék 

•A horizontális dimenziók 
elemzése: egészségre, 
környezetre, gazdaságra, 
társadalmi viszonyokra, 
kultúrára gyakorolt hatás 

•Gazdasági, társadalmi, 
környezeti (lehetőleg 
számszerűsíthető) 
indikátorok meghatározása, 
melyekkel mérhető az 
előrehaladás  

•Intézményi környezet és 
kapcsolódó szakpolitikai 
célkitűzések 

•A Hivatkozások fejezet 
"Segédletek helyi élelmiszer 
rendszerek tervezéséhez" 
alpontja hasznos 
dokumentumokat sorol fel. 

Jövőkép és célok 
meghatározása 

•A lehető legszélesebb körű 
bevonásra alapozott 
folyamat során 
meghatározzuk a helyi 
élelmiszerstratégia 

•jövőképét 

•általános célját 

•operatív céljait 

•A célok lehetőleg feleljenek 
meg a SMART modell 
követelményeinek (Specific, 
Measurable, Attainable, 
Relevant, Time-sensitive - 
azaz: kellően részletes, 
mérhető, elérhető, releváns, 
időben ütemezett). 

 

 

Cselekvési terv és 
megvalósítás 

•A jövőkép, illetve célok 
elérésére határozzunk meg 
cselekvési tervet, konkrét 
intézkedésekkel. 

•Mérjük fel a finanszírozási 
igényt és a lehetséges 
forrásokat. 

•Készítsünk reális 
feladattervet és ütemezést 
a felelősök, határidők, 
források megjelölésével. 

•Ügyeljünk a következőkre: 

•az intézkedések prioritásai 

•kulcsszereplők 

•megfelelő eszközök 

•átlátható szerkezet 

•A teljes stratégiát széles 
körű vita után fogadja el az 
Önkormányzat 

•A vitára elegendő időt kell 
hagyni - a érintettek minél 
inkább sajátjuknak érzik, 
annál hatékonyabb lesz a 
megvalósítás. 

Monitoring és értékelés 

•A stratégiában 
meghatározott indikátorok 
alapján mérjük az 
előrehaladást a 
megvalósítás során (a 
használt indikátorok 
összehasonlító elemzését ld. 
Toldo et al. 2015) 

•Nem csak számszerűsíthető 

mutatók használhatók    
lényegesek az életminőség 
javulásának nem 
paraméterezhető elemei is 

•Az indikátorok alakulásából 
levonható következtetések 
alapján avatkozzunk be a 
folyamatokba 

•Ha szükséges, 
kezdeményezzük a 
stratégia felülvizsgálatát 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Világszerte egyre több város ismeri fel, hogy az éghajlatváltozás okozta szélsőségek, az intenzív 

gazdálkodás okozta környezeti erőforráspusztítás, a termőföldek beépítése; a gyenge minőségű 

táplálék okozta egészségügyi problémák a település működése, biztonsága szempontjából 

megkerülhetetlen kérdések. Olyan szakpolitikákra van szükség, melyek az élelmiszerellátás 

zavarainak helyi hatásaira megfelelő válaszokat tudnak adni. Kispesten az ezredforduló óta 

különösen nagy pezsgés indult meg e téren. Itt nyílt meg a főváros első közösségi kertje, sokan keresik 

a termelői termékeket, biozöldség doboz rendszer működik a kerületben, a rászorulókat közösségi és 

önkormányzati kezdeményezések segítik az élelmiszerhez jutásban. Ebben a tanulmányban 

áttekintettük a nemzetközi és hazai jó példákat a városi élelmiszerellátás javítását szolgáló 

kezdeményezések terén. Ezek alapján pedig ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy a kispesti 

kezdeményezések megerősítésével, stratégiai szemléletben a helyi élelmiszer önrendelkezés egy új 

szintre léphessen, javítva az itt lakók életminőségét, fejlesztve közösségeiket. 

Városi élelmiszer önrendelkezési kezdeményezések külföldön 

Malmö, Svédország. Malmö az ezredforduló óta komolyan dolgozik azon, hogy a fenntartható 

fejlődés elveit minden szakpolitikájában megjelenítse és meghatározó jelentőségű öko-várossá váljék. 

A fenntartható fejlődés és élelmiszer szakpolitkát 2010-ben fogadta el az önkormányzat. A 

szakpolitika kimondja, hogy 2020-ig minden közbeszerzéssel vásárolt élelmiszernek bio-minősítésűnek 

kell lennie, és az élelmiszer közbeszerzésből származó üvegház gáz kibocsátást 40%-kal kell 

csökkenteni. Az étlapokon számos vegetáriánus étel jelent meg. A fogyasztók lépten-nyomon 

találkoznak az élelmiszerrel kapcsolatos tanácsadásokkal, ami komoly hatást gyakorol. 

Bristol, Nagy-Britannia. 2011-ben készült el a Ki élelmezi Bristolt? című jelentés. A helyzet bemutatása 

mellett nyolc területet azonosított, ahol lépéseket kell tenni a fenntartható és reziliens (a 

változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó) élelmiszerrendszer megtervezése során. 2011-ben 

megalakították a városi Élelmiszerpolitikai Tanácsot, mely az élelmiszerrel kapcsolatos 

kezdeményezéseket hangolta össze. A Tanács kidolgozta 2013-ra a Bristoli Jó Étel Tervet. A jó étel 

finom, egészséges, megfizethető, de egyben a megfelelő előállítás révén jó a talajnak, a 

biodiverzitásnak, a munkásoknak, az állatoknak, a helyi gazdaságnak, a levegőnek, folyóknak és 

óceánoknak és a természeti erőforrásoknak. 2016 elejére megszületett a Jó étel Akcióterv 2015–

2018. Nagyszámú helyi kisprojekt segíti elő ennek megvalósulását, többek között közösségi kertek, a 

Bristoli Élelmiszerkapcsolatok Fesztiválok, közösségi média felület, a rendszeresen kiosztott Bristoli Jó 

élelmiszer díj.  

Brüsszel, Belgium. A Brüsszel-Főváros Régió környezetvédelemért, életminőségért és mezőgazdaságért 

felelős minisztere kezdeményezte az élelmiszertstratégia kidolgozását. A partnerek széleskörű 

bevonásával készült el a Jó étel Stratégia – Fenntartható élelmiszer rendszer felé a Brüsszel-Főváros 

Régióban, 2015-ben. A Jó étel stratégia célja egy fenntarthatóbb élelmiszerrendszer felé elmozdulni. 

Két fő prioritása: Termelj jobban – Helyi, jó minőségű élelmiszer; egészséges és környezetbarát 

termékek; Egyél jót – Az élelmiszer az öröm és a jóllét forrása; a helyi termékek legyenek elérhetők 

mindenkinek, kiegyensúlyozott étkezés. A stratégia főbb céljai: 2035-re a városi és város környéki 

mezőgazdaság állítsa elő a brüsszeli lakosok által elfogyasztott, feldolgozatlan zöldség és gyümölcs 

30%-át; a helyieket már kisgyermek kortól vonják be a tevékenységekbe, formálják szemléletüket; 

2020-ra az élelmiszer hulladék mennyisége csökkenjen 30%-kal; a megvalósítás pedig vegye 

figyelembe a város társadalmi és multikulturális sajátosságait. A célokat 7 tématerülethez tartozó 15 

intézkedéssel kívánják elérni.  
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London, Nagy-Britannia. 2006-ban elfogadták A polgármester élelmiszerstratégiáját, 2007-ben pedig 

ennek a megvalósítási tervét. A 2016-ra kitekintő jövőkép világklasszis, fenntartható 

élelmiszerrendszert kíván megvalósítani. A város lakóinak a megvalósítása változatos és egészséges 

étkezést hoz, épít a Londonban együttélő rengeteg féle kultúra főzési hagyományaira. A kiemelt 

projektek az élelmiszertermelés klímaváltozásra gyakorolt hatásainak csökkentését célozzák, a 

szezonális, helyi forrásokból származó élelmiszerek fogyasztását ösztönzik. El kívánja érni, hogy a 

lerakásra kerülő élelmiszer és kapcsolódó hulladékok mennyisége csökkenjen. Mindezekhez olyan 

megoldásokat alkalmaznak, melyek által a főváros gazdasága is erősödik. A megvalósítási terv hat 

területen határoz meg kiemelt intézkedéseket és a partnerek által megvalósítandó kapcsolódó 

intézkedéseket. Minden kiemelt intézkedéshez költségvetést is rendelt a 2007-ben készített 

megvalósítási terv. Nagyszámú fenntartható élelmiszerprojekt valósult meg és zajlik a városban.  

Milánó, Olaszország. A Milánó városa által indított nemzetközi kezdeményezést, a Milánói városi 

élelmiszerpolitikai paktumot 2015-ben 46 város írta alá a világ minden tájáról, 2017-re már 159 

város csatlakozott. Milánó az ebben vállalt kötelezettségek alapján saját élelmiszerpolitikáját is 

elkészítette. Az élelmiszerpolitikát két lépcsőben dolgozták ki. Először elkészült egy elemzés Milánó 

élelmiszerrendszeréről, majd az egyeztetés után, 2015-ben fogadta el a Városi Tanács a Milánói 

élelmiszerpolitikát. Ennek prioritásai és néhány kiemelt intézkedése: 1. Mindenki számára biztosítani az 

egészséges élelmiszert és megfelelő ivóvízet; 2. Az élelmiszerrendszer fenntarthatóságának, a fiss, 

szezonális, minőségi, helyi termelésből származó élelmiszerek fogyasztásának elősegítése; 3. 

Megérteni az élelmiszert – a kultúrára épülő, fogyasztói szemléletformálás; 4. Küzdelem a hulladék 

ellen; 5. A tudományos agrár-, élelmiszerkutatás támogatása és elősegítése. A stratégia 

megvalósítását segítendő, Városi élelmiszertanács felállítását is elhatározták.  

Havanna, Kuba. A Szovjetunió 1991-es összeomlásával Kuba legnagyobb kereskedelmi partnere tűnt 

el. Egyik napról a másikra elapadtak az intenzív mezőgazdaság forrásai és beköszöntött a 

„különleges időszak”. A hosszú gazdasági válságban hiánycikk volt az olaj, a műtrágya, a vegyszer 

és főként az élelmiszer. A lakosság spontán módon reagált és minden lehetséges területen 

élelmiszertermelésbe fogott, a városokban is. A kormány szervezett programjai a spontán reakciót 

nemzeti prioritássá emelték. Kubában új szóval jelölték a mezőgazdasági technológiát, amit 

elsősorban a városokban használnak: Organopónia. Ennek lényege, hogy nagyon kevés talajon vagy 

talaj hiányában, komposztált szerves anyagon, gilisztahumuszon alakítanak ki magaságyásokat, 

melyek művelésénél csak bio módszereket alkalmaznak. A növényvédelemben a megelőzésre 

támaszkodnak, vegyszereket nem használnak a városban. Havannában a teljes mezőgazdasági 

terület 35.900 ha, a tartomány fele. A fogyasztott élelmiszerek 90 százalékát a városban vagy 

környékén termelik.   

Vancouver, Kanada. 2003-ban a Vancouveri Városi Tanács egy igazságos és fenntartható 

élelmiszerrendszer megteremtését tűzte ki célul. Ezt követően számos élelmiszerpolitikai lépést tett a 

város és rengeteg kezdeményezés elindult. A 2007-es Vancouveri Élelmiszer Karta jövőképében olyan 

élelmiszerrendszer szerepel, mely a közösségeknek és a környezetnek is hasznos – igazságos és 

fenntartható. 2011-2012-ben a Városi Tanács szakértői és a Vancouveri Élelmiszerpolitikai Tanács 

társadalmi részvétel kampányt folytatott több mint 2200 ember részvételével. 2013 januárjában 

fogadta el a Tanács az Ami enni ad nekünk: Vancouver Élelmiszerstratégiája című dokumentumot. A 

stratégia öt célt tűz ki: 1. Az élelmiszerbarát szomszédságok kialakítása; 2. Cselekvésre képessé tenni 

a lakosságot; 3. Minden lakos számára javítani a hozzáférést az egészséges, megfizethető, kulturális 

szempontból sokszínű élelmiszerhez; 4. Helyezzük az élelmiszert a zöldgazdaság fókuszába; 5. Az 

igazságos és fenntartható élelmiszerrendszerek támogatása.   

Hazai kezdeményezések 

Budapest, XV. kerület. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata 2012-ben kinyilvánította az 

egészséges életmód minőségi fejlesztése és a vidék-város kapcsolat újraértelmezése melletti 



Helyzetkép és ajánlások egy kispesti élelmiszer-stratégia megalapozásához 

 

93 

elkötelezettségét. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Vidékfejlesztési Minisztérium felé 

mintaprogramot kezdeményezett, ami az egészséges életmódra nevelés jegyében a közétkeztetés 

reformját, a város-vidék kapcsolat erősítése érdekében termelői piacok támogatását, a 

közintézményi konyhaüzemekben közvetlen élelmiszer beszerzést tervezett. A Kisváros a 

nagyvárosban – egészséges közétkeztetés mintaprogramot a VM támogatta. A 2012–2013-ban 

megvalósított program legfontosabb tevékenységei: egészséges életmódra nevelés; tanyabemutatók, 

termelői piac; az önkormányzat kezelésében lévő konyhaüzemek átvilágítása; korszerű közösségi 

étkeztetésre alkalmas konyhaüzem tervezése; a közösségi étkeztetés beszerzési viszonyainak 

áttekintése; a közösségi étkeztetésben részt vevők étkezési szokásainak felmérése. 

Miskolc. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) a helyi vállalkozókkal 

együtt törekedett arra, hogy a főutca, az ott zajló kereskedelem feltételei javuljanak. 2011-ben 

megalakult Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter. 2013-ban egy pályázati forrásból 

kidolgoztattak egy tanulmányt HETEBE – helyi termékek a belvárosban program – Helyi termékek 

árusítási koncepciójának, működési feltételeinek kialakítása, ehhez megyei és régióbeli termékek 

összegyűjtése címmel. Az elemzés megállapítja, hogy a helyi termékek súlyát növelő 

kezdeményezések megjelentek Miskolcon és térségben, de nincs egy erős, egységes ún. helyi termék 

klaszter/együttműködés. Ezt a BOKIK az Önkormányzat támogatásával, a civil szervezetekkel való 

együttműködésben ösztönözhetné, erősíthetné annak létrejöttét. Több részprogramot javasoltak, 

többek között a helyi termékek a belvárosi éttermekbe, illetve belvárosi boltokba juttató terveket. A 

program nem valósult meg de számos fenntartható élelmiszer törekvés működik a városban (biopiac, 

közösségi kert, szociális farm stb.).  

Zala Termálvölgye. A Zala Termálvölgye Egyesület LEADER csoport számos projektet megvalósított, 

melyek a kistermelők, kézművesek piacra jutását segítették szervezéssel és marketinggel. Az 

Egyesület 2015-en elkészíttette a helyi élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségeiről szóló tanulmányt 

a térség területére. A helyi rendszerek elemzésére támaszkodva három fő fejlesztési irányt javasoltak 

a térség számára: a) Nyitott porták fejlesztése; b) Gasztroturisztikai programok; c) Termelői 

integráció egy logisztikai központ kialakításával. A projektek közül elsőként a Nyitott Porta program 

előkészítése indult meg. Ez egy minőségi vendégfogadási hálózat megteremtését célozza, egységes 

arculattal, a termelők, feldolgozók, vendéglátóhelyek együttműködésével. A hálózat tagjai a gazda, 

a helyi termék előállító és az agroturisztikai szolgáltató. A Nyitott Porta program megvalósításának 

fő eszköze a LEADER program. 2017-ben megalakult és megkezdte működését a Nyitott Porta 

Hálózat. 

Bácsalmás. Bácsalmás Város Önkormányzata a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. (BÖKK NKft.) szakmai irányításával, 2009 óta működtet közösségi 

földművelésre alapozott közfoglalkoztatási programokat. 2011-2012-ben egy TÁMOP projekt 

keretében Bácsalmás, Madaras és Katymár települések létrehozták a Bácsflóra Termelőiskolát. OKJ-s 

zöldségtermesztő, illetve egyedi fejlesztésű kerti betanított munkás képzést is megvalósítottak. 

Katymáron száraztészta gyártó tanüzemet hoztak létre és száraztészta-gyártó képzést valósítottak 

meg. 2015-re egy működő termelési – feldolgozási – marketing – értékesítési rendszert alakítottak 

ki. 2017-ben több mint 50 ha önkormányzati szántón és közel 1000 m2-nyi fóliasátorban folyik 

zöldségtermesztés, vetőmag előállítás, energianövény termesztés. A megtermelt alapanyagokat a 

közfoglalkoztatási program segítségével kialakított, saját tulajdonú Bácsalmási Zöldség-Gyümölcs 

Feldolgozó Üzemben dolgozzák fel, az Egészséges Bácsalmásért Mintaboltjukban és egyre 

terebélyesedő értékesítési hálózatukon árusítják. 2015-től helyi és környékbeli őstermelők, családi 

vállalkozók bevonásával elkezdték a termeltetést is.  

Kecskemét. A kecskeméti fogyasztói piacot a Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesület hozta 

létre. 2011-ben az Egyesület egy olyan piaci kezdeményezést dolgozott ki, amelyben a termelők és 

a kistermelők érdekérvényesítését összekapcsolja a fogyasztóvédelemmel, ezáltal elősegítve a két fél 
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közvetlen kapcsolatának létrejöttét, illetve a fogyasztói bizalom helyreállítását. Az Egyesület és a 

termelő között írásos megállapodás jön létre. A gazdálkodó vállalta a hatályos törvények betartását, 

a megkülönböztető jel (kitűző) megállapodás szerinti viselését – ezzel különböztették meg a 

termelőket a kereskedőktől. Kecskeméten a kitűzőt viselő gazdák „piac a piacban” rendszert 

alkottak. Az Egyesület 2013-ig 640 kitűzőt osztott ki az arra érdemes termelők körében, ez 520 

termelő családdal kötött megállapodást. A termelők és a kereskedők megkülönböztetése 

egyértelműen sikert aratott a kecskeméti piacon. A kitűzők iránt a gazdák részéről élénk az 

érdeklődés (túljelentkezés volt). A fogyasztói piac az önkormányzat és a piacvezetés 

koncepcióváltása miatt 2016-ban megszűnt. 

A rövid ellátási láncok és az élelmiszer önrendelkezés jelentősége 

A rövid ellátási láncok az elmúlt években Európában és Magyarországon is egyre inkább teret 

nyernek. A KAP meghatározása szerint a Rövid ellátási lánc (REL) olyan ellátási láncot jelent, amelyet 

kevés számú gazdasági szereplő alkot, akik elkötelezettek az együttműködés, a helyi gazdasági 

fejlesztés, valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi 

kapcsolatok iránt. A REL-be tartozik a közvetlen értékesítés, amikor a termelő közvetlenül a 

fogyasztónak adja el a terméket, illetve az is, amikor egy vagy néhány közvetítőn keresztül – rövid 

távú értékesítési módszerrel – jut el az áru az előállítástól a fogyasztásig.  

A rövid ellátási láncok számos előnyt hordoznak: alkalmasak a termelő és a fogyasztó közötti bizalom 

helyreállítására; a hosszú élelmiszerláncokhoz képest szolidárisabb rendszerek, melyek a termelés 

kockázatait jobban megoszthatják a termelő és a fogyasztó között; a vásárló nem csak terméket, de 

hangulatot, ízeket, illatokat, személyes kapcsolatot is „kap” a piacon vagy a közvetlen értéseítés más 

formáival; a tudatosabb táplálkozás egyszerre javíthatja a környezet állapotát és a fogyasztók 

egészségét; az alternatív élelmiszerrendszerben részt vevő fogyasztók a termékelőállítókat a jobb 

beltartalmi értékű, környezetkímélőbb termékek előállítására ösztönzik. A térségi termelés és 

fogyasztás összekapcsolása a helyi gazdaságot fellendítheti, munkalehetőséget, jövedelmet teremt, 

ezzel a vidéki térségek leépülése ellen hat. Összességében a helyi élelmiszerrendszerek kialakítása, 

illetve a városellátó övezet koncepciója segíthet abban, hogy egy térség elmozdulhasson a 

fenntarthatóság felé. A rövid ellátási láncok hazai körülmények között elő tudják mozdítani a 

közösségek élelmiszer-önrendelkezésének megteremtését. 

A rövid ellátási láncok korlátai között említhetők, hogy a bennük részt vevő kisebb termelők általában 

nem tudnak nagyobb mennyiségeket előállítani, jelentősebb tételben rendelő vevőket kiszolgálni. A 

termékek szezonálisak, egyediek. Ugyancsak korlátozó tényező, hogy marketingre és 

kommunikációra alig vannak erőforrásai a termelőknek, így e téren nagymértékben támaszkodniuk 

kell külső segítségre (támogatásokra vagy a civil / önkormányzati segítségre). Nem vagy csak 

korlátozottan hitelképesek kis méretükből adódóan. Ezen túlmenően jelentős gátló tényezőt jelentenek 

a higiéniai és adminisztratív terhek, amelyeknek a kisléptékű termelők csak jelentős beruházások árán 

tudnának megfelelni.  

Városi élelmiszer stratégiák világszerte 

Városi élelmiszer stratégia alatt egy folyamatot értünk, ahogyan egy város felvázolja azt, hogy milyen 

változást képzel el az élelmiszerrendszereiben, és ahogyan megvalósítja ezt a változást. A városi 

élelmiszerstratégia a közbeszéd témájává teszi az élelmiszerrel kapcsolatos kérdéseket, épít a helyi 

szereplők kapcsolódó tevékenységeire és szinergiákat hoz létre az érintettek összekötésével. E 

folyamat útirányát és állomásait rögzítheti karta, stratégia, cselekvési terv, de az élelmiszerstratégia 

nem feltétlenül jelenik meg írott dokumentum formájában – lényege a rendszer változ(tat)ásának 

folyamata. 
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Ideális esetben az élelmiszerstratégia holisztikus szemléletben közelíti meg a város 

élelmiszerrendszerét. Horizontálisan bemutatja az érintett szakpolitikai és cselekvési területeket 

(életminőség, egészség, társadalmi integráció stb.), vertikálisan pedig az élelmiszerlánc minden 

releváns elemével foglalkozik. Az élelmiszerstratégiák által megcélzott legfontosabb területek a 

következők: egészség és jólét; környezetvédelem; gazdaság és -közösségfejlesztés; szociális és 

kulturális szempontok; élelmiszerbiztonság / társadalmi igazságosság; tanulás / képessé tétel; városi 

és vidék kapcsolata; az élettel való kapcsolat megteremtése. 

Az élelmiszer előállításához, kereskedelméhez, fogyasztásához kötődő szakpolitikai, gazdasági 

döntések és a folyamatok irányításának lehetősége nagyrészt kívül esik az önkormányzatok, illetve a 

városi közösségek hatáskörén. A városok vezetésének és a civil szerveződéseknek azonban komoly 

lehetőségeik vannak a folyamatok befolyásolására saját hatókörükben is: vásárlóként, szabályozó 

szervként, a szemléletformálás terén. Az élelmiszerstratégiák eszközeinek főbb csoportjai: 

önkormányzati jogi és pénzügyi eszközök; kommunikációs stratégiák, szemléletformálás, képzés, 

tanácsadás; akciók, kezdeményezések, projektek. Az önkormányzati eszközök három főbb csoportja: 

közbeszerzés alakítása; területi tervezés / építési szabályozás / övezetek kialakítása; kommunális 

infrastruktúra. 

A városok élelmiszerellátásának fenntarthatóbbá tételével kapcsolatos kezdeményezések az 

ezredforduló után váltak élénkebbé világszerte. A 2000-res évek közepe óta több mint 80 

élelmiszerrel kapcsolatos városi stratégia, terv készült világszerte. Élen járnak e téren az angolszász 

országok (USA, Kanada, Nagy-Britannnia); Európában pedig Olaszország, Franciaország, 

Spanyolország, Svédország. Számos országos hálózat és nemzetközi együttműködés is indult az 

élelmiszer-önrendelkezés, illetve a városi élelmiszerstratégiák terén. Ezek közül a fontosabbak: 

Milánói városi élelmiszerpolitikai paktum; URBACT III – AGRI-URBAN projekt; Nyéléni Fórum.  

Hazai rövid ellátási lánc kezdeményezések 

Magyarországon a rövid ellátási lánc hagyományos értékesítési forma, amelynek jelentősége és 

népszerűsége az elmúlt években egyre növekszik. A rövid ellátási láncokról szóló alfejezetben 

bemutatott megoldások közül számos olyan van, amelyek inkább a falusias térségekhez kötődnek. 

Ezeknél jellemzően a vásárló megy a termelőhöz és az értékesítés gyakran turisztikai szolgáltatással 

is összekapcsolódik. Ide sorolhatjuk a nyitott portákat, a gazdaságban történő értékesítést, helyi 

boltokat, út menti árusítást, szedd magad akciót, de a REL egy formája lehet a falu 

önkormányzatának konyhájához kapcsolódó rendszer is. A város és vidéke kapcsolatát megteremtő 

klasszikus megoldás a termelői piac, az értékesítés városi boltokban (pl. bioboltban), fesztiválok, 

vásárok – ezek népszerűsége ma újra növekszik. Az új típusú, város és vidéke között kapcsolatot 

teremtő megoldások közé sorolhatjuk a házhozszállítást, cateringet (étkeztetést rendezvényeken), 

bevásárlóközösségeket, online értékesítést, klaszter rendszereket. A városi mezőgazdasági termelés ma 

még inkább közösségépítési, szemléletformálási, ismeretszerzési lehetőségnek tekinthető, mint jelentős 

élelmiszerellátási tényezőnek.  

A rövid élelmiszerláncokban részt vevő termelők hazánkban jellemzően a legkisebbek (őstermelők, 

egyéni vagy mikrovállalkozások). Az egyedi fejlesztések kisléptékűek, nagy kockázatúak és 

magasabb végrehajtási költségűek. A rövid ellátási lánc sokszor inkább kényszermegoldást jelent, 

kevés az igazán kreatív és sikeres példa. A kisebb termékelőállítók által előállítható voulmen 

korlátozott, a termékek profittartalma alacsony, a nagyobb mennyiségek eléréséhez szükséges 

tőkéhez (hitelhez, pályázatokhoz) pedig nem tudnak hozzájutni. A továbblépéshez hiányzik a 

szükséges tudás (értékesítés, feldolgozás, innováció), készségek (pl. szervezés és marketing terén) és 

az idő is általában. A Magyarországon a gyakorlatban is működő rövid ellátási lánc típusok, melyek 

a városi élelmiszerstratégiák megvalósítása során relevánsak lehetnek, a következők: önkormányzati 

önellátó, termelési programok; mintamenza program; városi és térségi védjegyek; közösségi kertek; 
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helyi termék catering; iskolakertek; termelői piacok; helyi termék klaszterek; közösség által 

támogatott mezőgazdaság és bevásárlóközösségek.  

Hazánkban a külföldi példákhoz hasonlítható, komplex, működő élelmiszerstratégia még nincs. A városok 

élelmiszer rendszerét fenntarthatóbbá tenni képes kezdeményezések elszórtan megjelennek a 

termelői piacoktól a zöldségdobozokig, azonban a rendszer egészének megváltoztatását célzó 

folyamat vagy írott stratégia nem ismert. Legtovább ezen az úton talán Bácsalmás jutott, melynek a 

közmunka programból kinőtt helyi képzési, termelési, feldolgozási, értékesi programja számos 

szempontból mintaszerű. A Zala Termálvölgye tervezési folyamata jó példa a széleskörű, helyi 

bevonásra alapított, körültekintő és jól megalapozott programkészítésre és építkezésre. Budapest XV. 

kerületének Kisváros a nagyvárosban programja jutott talán legközelebb ahhoz, amit a külföldi 

példák alapján városi élelmiszerstratégiának nevezhetünk. Itt a megalapozó helyzetfeltárás, a 

program komplexitása, a társadalmi bevonás egyaránt iránymutató lehet a későbbiekre. E program 

fő problémája, hogy túlságosan hamar kifulladt, nem lett folytatása. Módszertana mindenesetre 

követésre érdemes.  

Jelenlegi élelmiszerrendszereink fenntarthatatlanok és sebezhetőek. A világ mezőgazdaságának 

egyre romló környezeti feltételek mellett egyre nagyobb igényeket kellene kiszolgálnia. Fogyasztási 

mintáink növekvő terhet rónak közvetlen környezetünkre és távoli országokra. Járványosan terjed a 

túlsúly és az elhízás, a helytelen táplálkozás, és mozgásszegény életmód éveket vesz el az 

életünkből. Sokakat sújt az élelmiszerszegénység, Magyarországon is. Az élelmiszerrendszerek 

átláthatatlansága, fosszilis erőforrásfüggősége óriási kockázatokat rejt magában, különösen a 

városok számára, melyek működőképessége a beszállított élelmiszertől alapvetően függ. Az 

iparosított mezőgazdaság, a globális élelmiszerrendszerek a vidéki közösségek erózióját, a falvak 

elöregedését, az elvándorlást gyorsítják. Város és vidék azonban közös sorson osztozik: a vidéki 

térségek környezeti, szociális, gazdasági problémái a városokban is feszültségeket okozhatnak. A 

városok számára a következő ajánlásokat tehetjük a helyzet kezelése érdekében: 

1. Ideje, hogy átláthatóbb, ésszerűbb, emberközpontú, rugalmasan alkalmazkodóképes 

(reziliens), fenntartható élelmiszer-rendszereket alakítsunk ki.  

2. Az élelmiszerstratégia kialakításának folyamatában alapvető fontosságú, hogy a különböző 

hátterű érintettek lehető legszélesebb köre bekapcsolódjon és koordinált módon 

együttműködjön.  

3. A koordinált együttműködés fenntartása érdekében meg kell szervezni a széleskörű és érdemi 

társadalmi együttműködést. A társadalom bevonása és a helyi együttműködés nem 

elképzelhető az önkormányzat fajsúlyos szerepvállalása nélkül. 

4. Az élelmiszerstratégia tervezése során a helyi élelmiszerrendszer minden elemét számba kell 

venni, és a város számára reálisan megvalósítható, de a gazdasági – társadalmi – környezeti 

fenntarthatóság felé számottevő haladást jelentő célokat és tevékenységeket kell 

meghatározni a szükséges területeken.  

5. A városi élelmiszerstratégiák eszközeinek széles tárházából válogathatunk a tervezés és 

megvalósítás során. Ezek közül olyanokat válasszunk, amelyek helyben valós és jelentős 

problémára / igényre adnak választ, és alkalmazásuk ésszerű ráfordításokat igényel. 

6. Az élelmiszerstratégia nem feltétlenül jelenik meg írott dokumentum formájában – lényege a 

helyi élelmiszerrendszer változ(tat)ásának folyamata. A hatékony előrehaladás érdekében 

ajánlott a folyamatot alaposan megtervezni, megfelelően koordinálni, ugyanakkor a változó 

körülményekre rugalmasan reagálni. 

Kispesti helyzetkép – az élelmiszer önrendelkezés alapjai 

A kispesti, illetve a wekerletelepi, helyi élelmiszer-önrendelkezéssel kapcsolatos kezdeményezések 

feltérképezése, alaposabb megismerése érdekében interjúkat készítettünk szolgáltatókkal, helyi 

döntéshozókkal. Az interjúk mellett elemeztük a 2017. október 27-én, a Kispesti Városházán 
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megtartott Helyi élelmiszer Kispesti Közösségeknek! című konferenicán elhangzott előadásokat, 

hozzászólásokat is. A lokális élelmiszerstratégiákkal kapcsolatos helyzet bemutatásához összesen 10 

információforrástól (interjúban vagy előadáson) elhangzott gondolatokat foglaljuk össze alább. A 

helyzetelemzéshez kiválasztott információforrások: önkormányzati vezető,  önkormányzati képviselő, 

3 civil aktivista, termelői piac szervező, helyi élelmiszerkereskedő, őstermelő a wekerlei kis piacon, 

minisztériumi szakember, vidéki helyi fejlesztési szakértő. Az elemzés kitér a közétkeztetés, a helyi 

piacok, termelői termékek; közösségi kertek, kertmegosztás, tankertek; szociális kezdeményezések; 

vidéki helyi gazdaságfejlesztés tapasztalataira és a készülő városi agrárpolitika lehetőségeire.  

A helyi kezdeményezések közül az élelmiszerstratégia tervezése során a következőkre lehet építeni: 

Az önkormányzat tevékenysége 

 Közétkeztetés (bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális étkeztetés) 

 Piac üzemeltetés (Kispesti Piac, Wekerlei Kispiac) 

Önkormányzat, civilek, vállalkozók és más intézmények együttműködései 

 Közösségi kertek 

 Tankertek 

Civil kezdeményezések és vállalkozások 

 Házi kertek művelése 

 Kert megosztás 

 Paradicsom Örökbefogadás 

 Zöldség Kommandó 

 Tessék csak! kártya 

 Helyi élelmiszerelőállítás 

 Termelői Piac a Wekerlei Kispiacon 

 Helyi, termelői élelmiszerek boltja 

 Közösség által támogatott mezőgazdaság 

 Komposztbarát kerület program 

 Wekerlei Közösségi Iroda – WEKI 

Az interjúk során a következő javaslatok merültek fel: 

1. Reprezentatív felmérés szükséges a helyi élelmiszerellátás, élelmiszer-önrendelkezés 

kulcsfontosságú témáival kapcsolatban – problémák, elvárások, lehetőségek 

2. Városellátó övezet kialakíthatóságának vizsgálata – kapcsolatteremtés a környékbeli 

településekkel, a helyi gazdálkodókkal 

3. Párbeszéd megindítása a közétkeztetés hosszú távú, szerkezeti reformjáról, az összes 

érintett bevonásával (többek között: szülők, önkormányzat, dietetikus szakemberek, oktatási 

intézmények, termelők) 

4. A közétkeztetési normarendszer újraszabályozása olyan módon, hogy az egészséges 

élelmiszerek biztosítására ösztönözzön 

5. A közétkeztetési rendszer nonprofit alapra helyezése 

6. Szemléletformálás – meg kell teremteni az igényt a minőségi közétkeztetésre 

7. A Wekerlei Kispiacon a forgalom bővítésére lenne szükség, ennek kulcsa a szélesebb 

választék, a termelők számának növelése. 
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8. A piaci forgalmat a rendezvények, illetve a reklám és marketingtevékenység érdemben 

tudná növelni – ebben az önkormányzatok, civilek, termelők együttműködésére lenne 

szükség. 

9. A wekerlei kispiac fejlesztésének integráns része legyen a közösségi tér megteremtése. Ez a 

tér alkalmas lehet olyan rendezvények megtartására is, ami az árusok forgalmát is növeli.  

10. A marketingben jól lehetne használni a Kispest mobilalkalmazást. 

11. A vevők szemléletformálása szükséges: az idénynövények megismertetésével, 

ételreceptekkel, a termékek előállításának bemutatásával meg lehet erősíteni a fogyasztói 

bizalmat, egyúttal elő lehet segíteni azt, hogy a vásárlók a kistermelők által előállítható, 

szezonális termékeket keressék. 

12. A wekerlei kezdeményezésű civil tevékenységeket jobban ki kellene terjeszteni Kispestre. 

13. Civil, illetve önkormányzati lobbitevékenységre is szükség lenne olyan jogszabályi 

változtatások érdekében, melyek a kistermelők számára rugalmasabb termelési és 

kereskedelmi feltételeket teremtenek. Meg kellene teremteni annak a jogszabályi feltételeit, 

hogy egyik kistermelő a másik termékét is árusíthassa, egyszerűsített feltételek mellett.   

Az interjúk alapján a helyi élelmiszer kezdeményezések előtt álló legfontosabb kérdés jelenleg az, 

hogy hogyan ugorjanak szintet, azaz hogyan érjenek el a jelenleginél jóval több embert Kispesten? 

Számos jó program van, de ezek a lakosság kis részét érik el, szinte minden területen lehetőség lenne 

koordinált fejlesztésre. A korábban bemutatott definíció szerint a városi élelmiszer stratégia alatt egy 

folyamatot értünk, ahogyan egy város felvázolja azt, hogy milyen változást képzel el az 

élelmiszerrendszereiben, és ahogyan megvalósítja ezt a változást. Mind civil, mind önkormányzati 

oldalról léteznek azon stratégiai dokumentumok, melyek ennek a tudatos építkezésnek a kereteit 

hordozzák. A Wekerlei Társaskör Egyesület és Átalakuló Wekerle Szervezői Kör által készített 

Wekerletelep 2020 című anyag Helyi Élelmiszer Kispesti Közösségeknek! (HEKK) programja és Kispest 

Integrált Területfejlesztési Stratégiájának (2017) jövőképe, céljai, és több programja is összhangban áll 

egy tudatos, fenntartható, szociálisan érzékeny, a helyi gazdaságfejlesztést előtérbe helyező 

élelmiszerstratégia lehetőségével.  

Ajánlások egy kispesti élelmiszer-stratégia megalapozásához 

A városi élelmiszerrendszerek környezeti fenntarthatatlansága, az egészségre gyakorolt negatív 

hatásai, a szegények megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerhez jutásának korlátai olyan 

jelenségek, melyek Kispest számára is valós kihívást jelentenek. A helyi élelmiszerrendszerek fejlesztése 

ugyanakkor magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a jó minőségű, fenntartható élelmiszer 

elérhetőségének biztosításával a helyi gazdaságot fejlesszük, a közösségeket erősítsük, javítsuk gazdasági-

társadalmi rendszereink rugalmas alkalmazkodóképességét (rezilienciáját). Az önkormányzat, a helyi 

vállalkozások és civilek nyitott kommunikációja és együttműködése közös célok érdekében a helyi 

vezetés legitimációját erősítheti, a választók bizalmát javíthatja.  

Kispesten különösen gazdag a fenntartható élelmiszerrendszerek, az élelmiszer önrendelkezés irányában 

indított kezdeményezések tárháza mind önkormányzati, mind civil, illetve vállalkozói oldalon. Ezek 

hálózatba szervezése, együttműködése és fejlesztése olyan lehetőségeket nyithatna meg, ami az 

egész kerület fejlődésének húzóereje lehet. A jó étel tematikája mindenkit érint, sokaknak pedig 

kiemelten fontos. A kisgyermekes családok, az egészségügyi problémákkal küzdők, a környezeti, 

gazdasági fenntarthatóság iránt elkötelezett társadalmi csoportok, illetve vállalkozók, a hajdani 

ízeket, illatokat kereső idősek csak néhány azon csoportok közül, akik különösképp odafigyelnek 

arra, hogy mit és hogyan esznek. A helyi élelmiszerrendszer reformjában e csoportokra bizton 

lehetne számítani.   

A gazdasági és társadalmi szempontból fenntarthatóbb, szociálisan érzékeny helyi 

élelmiszerrendszer megteremtése egy olyan fejlesztési irány lehet, ami ezzel összhangban, a 

fejlesztések zászlóshajója lehet. Szlogen-szerűen összefoglalva: Legyen az egészséges, jó minőségű, 
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megfizethető, környezetbarát élelmiszer a kispesti fejlődés motorja! Magyarországon, nagyvárosi 

környezetben még nem találunk (működő) példát az ilyen típusú fejlesztésekre, így az 

élelmiszerstratégia kialakításának folyamat a településmarketing szempontjából is nagy lehetőségeket 

hordoz magában. Nem utolsó sorban a köz- és államigazgatás centralizációjának időszakában egy 

jól definiált, mindenkit érintő, sikeres helyi program az önkormányzat politikai helyzetére is kedvező 

hatást gyakorolhat.  

Az önkormányzat, civilek, vállalkozók kezdeményezésével vagy a helyi szereplők 

együttműködésében megvalósuló helyi projektek jó alapot jelentenek a továbblépéshez. A stratégia 

céljaként megfogalmazódhat a jó minőségű, fenntartható termelésből származó élelmiszer elérhetőségének 

javítása.  

A jelenlegi helyzet elemzése alapján a következő beavatkozási területek körvonalazódnak a kispesti 

élelmiszerstratégiai tervezés számára: 

Élelmiszertermelés 

 Közösségi kertmozgalom további kiterjesztése, új kertek indítása  

 Házi kertek művelésének ösztönzése – kampány 

 Kert megosztás ösztönzése – kampány 

 Szociális kertművelési program, a szegények önellátásának ösztönzése 

 Tájfajták magbörzéje 

 Segédanyagok és eszközök közös beszerzése, tanácsadás 

 Komposztálás ösztönzése és segítése 

 Gyümölcsfa telepítés közterületeken és magánkertekben  

 Tankert program fenntartása, illetve bővítése  

Élelmiszer feldolgozás és -forgalmazás 

 A közétkeztetés reformja 

o a minőség általános javítása 

o ökológiai lábnyom csökkentése – egészségesebb menük – elfogadható költségszint 

mellett 

 Piac üzemeltetés és fejlesztés 

o Kispesti Piac felújítása, közösségi terekkel 

o Wekerlei Kispiac felújítása, közösségi terekkel 

o Őstermelők, kistermelők megkülönböztetése a kereskedőktől 

o A piacok kínálatbővítésének ösztönzése 

o Kapcsolatépítés a fővárosban és környékén működő élelmiszertermelőkkel és -

feldolgozókkal 

o Közösségi rendezvények szervezése 

 Közösség által támogatott mezőgazdaság rendszereinek népszerűsítése 

 A helyi, minőségi élelmiszerelőállítás és -fejlesztés ösztönzése, vállalkozói inkubáció 

 Helyi, termelői élelmiszert árusító boltok működésének, illetve létrehozásának ösztönzése 

Élelmiszer fogyasztás 

 Szociális élelmiszermentés és adományozás helyi kezdeményezéseinek összekapcsolása és 

kiterjesztése  

 A Tessék csak! kártya fejlesztése, intenzívebb marketingje 

 Kampány az otthoni főzésért 
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o Képzések 

o Közösségi felületek és események  

o Médiakampány, helyi információs csatornák használata  

Élelmiszerhulladék 

 Kampány a háztartási élelmiszerhulladék csökkentéséért  

 Kampány az intézményi élelmiszerhulladék csökkentéséért 

Önkormányzati együttműködések, tapasztalatcsere 

 Együttműködés hazai, vidéki testvérvárosokkal, illetve falvakkal  

 Részvétel az URBACT programban 

 Csatlakozás a Milánói Városi Élelmiszer-politikai Paktumhoz 

A kispesti előzmények és helyzet áttekintése alapján úgy látjuk, hogy amennyiben az önkormányzat 

és a civilek részéről van szándék az együttműködésre, akkor a nemzetközi példák közül leginkább 

talán a bristoli modell lenne alkalmazható az élelmiszerstratégia tervezésében. Itt az alulról – helyi 

civilek, vállalkozók hálózata részéről – induló kezdeményezést az önkormányzat felkarolta. Készült 

egy alapos elemzés a helyi élelmiszerrendszerről, majd stratégiai dokumentum és cselekvési terv 

született. Az egész folyamatot a nyílt kommunikáció és az érintettek széles körű együttműködése 

jellemezte.  

Az élelmiszerstratégia tervezési folyamatának főbb lépései:  

1. Részvétel és irányítás megszervezése 

2. Az élelmiszer-rendszer felmérése  

3. Jövőkép és célok meghatározása 

4. Cselekvési terv és megvalósítás 

5. Monitoring és értékelés 
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FÜGGELÉK 

Városi élelmiszerstratégiák céljait megvalósító tevékenységek, különös tekintettel a közszférára  

Forrás: Moragues et al., p. 10-12, aktualizálva  

Tevékenység Intézkedés Példa 

Élelmiszertermelés 

A helyi mezőgazdasági 
termelés feltételeinek 

javítása 

Olyan övezeti szabályozás, ami helyet biztosít a város(környéki) 
gazdálkodásnak és a kertészkedésnek, védi ezeket a más célú használattól 

Rennes (F), várostervezés 

Önkormányzati intézmények együttműködése helyi gazdákkal London (UK), Brunswick Kórház Bécs (A), idősotthonok 

Új közbeszerzési szabályozás, ami a helyi beszerzési forrásokat részesíti 
előnyben 

Tukums (LV), önkormányzati közbeszerzési részleg 

Városi kertészkedés, 
élelmiszertermelés 

feltételeinek javítása 

Olyan új szomszédsági / városi fejlesztések tervezése, melyek az 
élelmiszertermelés számára kedvezőek 

Malmö (S), várostervezési iroda, ‘Hyllie’ városfejlesztés 

Hely biztosítása az épületek környezetében a kertek számára Malmö (S), MKB lakásépítő társaság 

A hátrányos helyzetű területeken közösségi kertet üzemeltetők és társadalmi 
befogadást elősegítő programok pénzügyi támogatása 

Malmö (S), a városi önkormányzat hivatala, lakásépítő szervezetek és a 
város kerületei, pl. hátrányos helyzetű területeken: Rosengård, 

Lindängen és Seved 

Az önkormányzati koalíciós szerződésben rögzítették, hogy közösségi 
kerteket és a „Saját Szüret” („Selbsternte”) telkeket kell létrehozni 

magánjogi partnerekkel (cégekkel) 

Bécs (A), városi önkormányzat  

https://www.wien.gv.at/politik/strategien-
konzepte/regierungsuebereinkommen-2015/ 

A polgármester előmozdította a „2012 új élelmiszertermelő hely 2012-ig” 
cél elérését; a város tanácsadással képzéssel és kisebb pénzügyi 
támogatásokkal segítette a termesztőket 

London (UK) polgármestere támogatja a Capital Growth 

kezdeményezést http://www.capitalgrowth.org/  

Városi élemiszertermelési hálózatokat hoztak létre, hogy az ezekben 
résztvevőket segítsék 

Bristol (UK) – Bristol Food Network (Bristoli Élelmiszer Hálózat) 

Segítették a városi növénytermesztést szervezett látogatásokkal, 
eseményekkel és képzéssel 

Bristol (UK), Get Growing Garden Trail [Kezdj termeszteni kerti ösvény] 

Grow Food [Termessz élelmiszert], Brighton and Hove (UK) 

http://bhfood.org.uk/Grow-Food/  

Segítették az élelmiszertermesztést az iskolákban Koppenhága (DK) iskolakertjeiben a tanulók maguk termelik 
élelmiszerüket egy 3 hektáros telken 

http://kbhskolehaver.dk  

https://www.wien.gv.at/politik/strategien-konzepte/regierungsuebereinkommen-2015/
https://www.wien.gv.at/politik/strategien-konzepte/regierungsuebereinkommen-2015/
http://www.capitalgrowth.org/
http://bhfood.org.uk/Grow-Food/
http://kbhskolehaver.dk/
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Tevékenység Intézkedés Példa 

Engedélyezték az aprójószág tenyésztését a hátsókertekben Todmorden (UK) 

https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/  

Környezetkímélő 
termelési rendszerek 
alkalmazásának 

támogatása 

A városlakóknak felajánlották, hogy kert-parcellát kaphatnak, ha részt 
vesznek egy képzésen a biogazdálkodásról 

Vitoria-Gasteiz (ES) 

Piacorientált, fenntartható gazdálkodási rendszerek támogatása Vitoria-Gasteiz (ES) 

Közbeszerzési szabályozás, ami figyelembe veszi a szállítási távolságokat Tukums (LV), önkormányzati közbeszerzési részleg 

Élelmiszer feldolgozás és -forgalmazás 

Helyi termelői piac 
támogatása 

Segítették a gazdálkodókat az engedélykérelem eljárásokban, illetve azzal, 
hogy áramforrást biztosítottak számukra a piac ideje alatt  

Malmö (S), önkormányzati hivatal 

Az élelmiszerfeldolgozás 
és főzés fenntartható 
praktikáinak 
népszerűsítése 

A közintézmények szakácsainak oktatást tartottak arról, hogyan kell nyers 
alapanyagokból főzni, vegetáriánus, szezonális ételeket készíteni stb. 

Malmö (S), önkormányzati hivatal 

Főzés, növénytermesztés a tanulókkal Food for Life Partnership (UK) [Étel az Életért Partnerség]; Svendborg 
önkormányzata (DK), LOMA [Helyi ÉTel], Nymarkskolen 

Az élelmiszer-
csomópontok 
támogatása 

Közösségi élelmiszer-szövetkezet programok indítása, melyek lehetővé teszik 
az embereknek, hogy hetente friss zöldséghez és gyümölcshöz jussanak 
nagykereskedelmi árakon, főleg helyi gazdáktól 

A wales-i kormány gyümölcs és zöldség szövetkezeti programja 

http://www.foodcoopswales.org.uk/  

Olyan városi infrastruktúra létrehozásának elősegítése, ami az élelmiszer 
biztonságos tárolását és hatékonyabb elosztását teszi lehetővé 

Amsterdam City Cargo – a villamosvonalak használata teherszállításra 

Vásárlói csoportok és élelmiszerszövetkezetek alakításának támogatása a 
lehetséges beszállítókról nyújtott információkkal és az együttműködések 

létrehozásának elősegítésével 

Brighton and Hove Food Partnership (UK) [Brighton and Hove Élelmiszer 
Partnerség] 

http://bhfood.org.uk/food-buying-groups/ 

Független élelmiszer 
nagykereskedelmi 

szektor fenntartása 

Piacok védelme és népszerűsítése egy kiválóságot elismerő díj rendszerrel BBC Food and Farming awards (UK) [BBC Élelmiszer és Gazdálkodás 
díj] 

A nagykereskedelmi piac összevonása a kiskereskedelemmel, élelmiszer 
fesztiválok és főzőleckék, események 

Boltoni Piac (UK) 

Az élelmiszer 
kiskereskedelem 
diverzitásának 
előmozdítása 

Kampány a független kiskereskedelmi egységek és ezzel a helyi gazdaság 
támogatására, pl. „A függetlenek napja” [Independents’ Day], melyen 

mindenki, aki független boltban vásárol, ingyen tombolát kap 

Bristol’s Independents Campaign (UK) [Bristol Függetlenjei Kampány] 

A tervezés eszközeivel segítenek elkerülni a városon kívüli szupermarketek 
növekedését, melyek vásárlókat szívnának el független kiskereskedelemtől 

Bécsben (A) a Zöld Párt, Bristolban (UK) néhány helyi szereplő 
folytatott kampányt ezért 

 

 

https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
http://www.foodcoopswales.org.uk/
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Élelmiszer fogyasztás 

Helyi termékek 

népszerűsítése 

Mozgó gazdabolt az egyetemen + gazdapiac a városban Plymouth University, Food Plymouth Partnership [Plymouth-i Élelmiszer 
Partnerség], Plymouth City Centre Company (UK) [Plymouth-i 
Városközpont Vállalat] 

Jobban informált 

fogyasztók 

Térképek fejlesztése, melyek bemutatják, hol lehet egészséges, helyi 

terméket vásárolni vagy enni 

Mapping Local Food Webs Toolkit [A helyi élelmiszer hálózatok 

feltérképezése eszköztár] 

http://www.cpre.org.uk/resources/farming-and-food/local-
foods/item/3076-mapping-local-food-webs-toolkit   

Tanácsadás arról, hogyan vásároljunk és együnk egészséges, tápláló 
élelmiszert, olcsón 

Brighton and Hove Food Partnership (UK)  

http://bhfood.org.uk/eating-on-a-budget  

Több fenntartható 
élelmiszer beszerzése az 
önkormányzati 
intézmények számára – 
a közbeszerzés 
újraértékelése 

Projekt, melynek célja, hogy az iskolákat 100%-ban bioélelmiszerrel lássák 
el, a költségek növekedése nélkül 

Malmö (S), city administration 

Catering védjegyek kialakítása a ’jó élelmiszer’ kiszállító cégek számára The Food for Life Catering Mark, Soil Association (UK)  

https://www.soilassociation.org/certification/catering 

„Jó, helyi élelmiszert közintézmények számára, közbeszerzéssel klub” 
létrehozása 

Bristol (UK) 

Főzés népszerűsítése a 
közösségekben 

Közösségi főzési projektek indítása, mellyel az emberek tudását és 
készségeit bővítjük, hogy egészséges, megfizethető élelmiszereket tudjanak 
készíteni. A projekt főzőtanfolyamokat kínál eltérő készségekkel rendelkező 

embereknek 

Brighton and Hove Food Partnership (UK) 

[Brighton and Hove Élelmiszer Partnerség] 

https://restaurantsbrighton.co.uk/cookery-classes-brighton-hove/  

Az iskolás gyermekek 
élelmiszerekkel 
kapcsolatos ismereteinek 

bővítése 

Az élelmiszert fontos témává teszik a teljes tananyagban Svendborg önkormányzata (DK), LOMA 

A Nymarkskolen projekt integrált, az egész iskolára kiterjedő, 
egészséges életet népszerűsítő megközelítést alkalmaz 

https://core.ac.uk/download/pdf/60648611.pdf   

Az egészségtelen 
élelmiszer 
elérhetőségének 
csökkentése 

A tervezés és a szabályozás eszközeivel megelőzni az elvihető ételeket 
kínáló gyorséttermek burjánzását az iskolák környékén 

Takeaways Toolkit (UK) 

Eszközök, beavatkozások és esettanulmányok, amik segíthetik a helyi 
hatóságokat, és amelyekkel reagálhatnak az elvihető gyorsételek 
egészségügyi hatásaira (támogatja a polgármester, közzétette a 
Chartered Institute of Environmental Health) 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/takeawaystoolkit.pdf  

 

 

http://www.cpre.org.uk/resources/farming-and-food/local-foods/item/3076-mapping-local-food-webs-toolkit
http://www.cpre.org.uk/resources/farming-and-food/local-foods/item/3076-mapping-local-food-webs-toolkit
http://bhfood.org.uk/eating-on-a-budget
https://www.soilassociation.org/certification/catering
https://restaurantsbrighton.co.uk/cookery-classes-brighton-hove/
https://core.ac.uk/download/pdf/60648611.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/takeawaystoolkit.pdf
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Élelmiszerhulladék 

Élelmiszerhulladék 
kezelése a 
közintézményekben 

Nagyobb választékot kínálni és főzni a kórházi betegek számára Campaign for Better Hospital Food (UK) 

[Kampány a jobb kórházi ételekért] 

http://www.sustainweb.org/hospitalfood/  

Elkerülni az 
élelmiszerhulladékot az 

élelmiszeriparban 

Összekötni az élelmiszeripart jótékonysági intézményekkel, hogy a 
többletlént jelentkező, de biztonságos és tápláló élelmiszert a nélkülözökhöz 

el lehessen juttatni 

Fareshare (UK) 

Közösségi komposztálás 
népszerűsítése és 

támogatása 

Bővíteni azon telephelyek hálózatát, ahol az emberek komposztálhatnak – 
tanácsadással, erőforrások rendelkezésre bocsátásával, képzéssel, 
támogatással és ösztönzéssel elindítani vagy segíteni a közösségi 

komposztálási projektek indítását 

Brighton and Hove Food Partnership 

[Brighton and Hove Élelmiszer Partnerség] 

http://bhfood.org.uk/Compost/  

Kommunikáció 

Különböző városi 
élelmiszer 
kezdeményezések 

összekapcsolása 

A civil kezdeményezésű (’grassroots’) élelmiszer kezdeményezések 
hálózatának létrehozása 

Basel (CH), Urban AgriCulture Netz Basel 

[Városi MezőGazdaság Hálózat] 

http://urbanagriculturebasel.ch/  

Motiválni az embereket 
a fenntartható élelmiszer 

projektek irányában 

Élelmiszer fesztiválok és jó élelmiszer díjak Plymouth Food Awards (UK) [Plymouth Élelmiszer Díj], Good food 
awards (UK) [Jó étel díj], Healthy Choice Award [Egészséges választás 
díj], a Food Partnership, Brighton & Hove City Council és a  Brighton & 
Hove NHS (UK) közös kezdeményezése 

https://www.brighton-hove.gov.uk/content/business-and-trade/food-

safety/healthy-choice-meals-and-snacks-when-eating-out 

A csúcsra törni Elkészítik azon helyi hatóságok, intézmények bajnoki tabelláját, amelyek a 

kulcsfontosságú jó élelmiszer kezdeményezéseket támogatják; mint pl. a 
közösségi élelmiszernövény termesztést, magas minőségű élelmiszer 
biztosítását az iskolákban, a településen élelmiszert árusító egységek 
számára segítségnyújtást, hogy egészségesebb termékeket kínáljanak 
valamint etikus élelmiszer vásárlását iskolákban és helyi hatóságok, 
intézmények menzáin (ideértve a méltányos kereskedelemből származó 
termékeket, szabad tartású tyúkoktól származó tojásokat és halakat a 

fenntartható halászatból) 

London (UK) kerületeinek térképe, ami az egészséges és fenntartható 

élelmiszerrendszer kialakítása terén tett előrehaladásukat ábrázolja 
(készítette a Sustain) 

https://www.sustainweb.org/publications/good_food_for_london_201

2/ 

 

http://www.sustainweb.org/hospitalfood/
http://bhfood.org.uk/Compost/
http://urbanagriculturebasel.ch/
https://www.brighton-hove.gov.uk/content/business-and-trade/food-safety/healthy-choice-meals-and-snacks-when-eating-out
https://www.brighton-hove.gov.uk/content/business-and-trade/food-safety/healthy-choice-meals-and-snacks-when-eating-out
https://www.sustainweb.org/publications/good_food_for_london_2012/
https://www.sustainweb.org/publications/good_food_for_london_2012/
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http://www.goteborg2050.se/pdf/InfosheetGbg2050engweb.pdf
http://www.goteborg2050.se/pdf/Matfoldereng_3.pdf
https://international.goteborg.se/sites/international.goteborg.se/files/field_category_attachments/climate_programme_for_gothenburg.pdf
https://international.goteborg.se/sites/international.goteborg.se/files/field_category_attachments/climate_programme_for_gothenburg.pdf
http://www.haringey.gov.uk/sites/haringeygovuk/files/sustainable_food_strategy_-_consultation_draft.pdf
http://www.haringey.gov.uk/sites/haringeygovuk/files/sustainable_food_strategy_-_consultation_draft.pdf
http://www.haringey.gov.uk/sites/haringeygovuk/files/greenest_borough_strategy-3.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/urban_rural/2008/doc/pdf/6a_iclei_amsterdam.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/urban_rural/2008/doc/pdf/6a_iclei_amsterdam.pdf
http://www.tukums.lv/images/stories/2015.gads/noteikumi_-_nolikumi/tak3_15-4.pielik-strat.docx
http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicresearch/foodlinks/publications/luksevice-2013-tukums.pdf
http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicresearch/foodlinks/publications/luksevice-2013-tukums.pdf
http://www.foodlinkscommunity.net/foodlinks-good-examples/urban-food-strategies/foodlinks-tukums-food-strategy.html
http://www.foodlinkscommunity.net/foodlinks-good-examples/urban-food-strategies/foodlinks-tukums-food-strategy.html
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Országokon belüli és nemzetközi hálózatok  

Sustainable Food Cities Network, Nagy-Britannia 

[Fenntartható Élelmiszer a Városokban Hálózat] 

http://sustainablefoodcities.org/ 

Slow Food, CittàSlow 

[Komótos étkezés, Komótos városok] 

http://epiteszforum.hu/ahol-a-lassulas-ereny-a-cittaslow-mozgalom 

http://www.slowfood.hu/index.php?page=1 

Milánói Városi Élelmiszer-politikai Paktum 

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wfto-europe 

www.milanurbanfoodpolicypact.org/project 

www.milanurbanfoodpolicypact.org  

Food Smart Cities for Development. Milan Urban Food Policy Pact, 2016. 

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2017/02/22/fsc4d-recommendations/   

Milan Urban Food Policy Pact. 15 October 2015. http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-

content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf  

Milan Urban Food Policy Pact. Selected Good Practices from Cities. Edited by Th. Forster, F. Egal, H. 

Renting, M. Dubbeling and A. G. Escudero. 2015 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. ISBN 978-88-

6835-221-9 http://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-utopie-milan-urban-food-policy-pact/  

URBACT – városi élelmiszerrel kapcsolatos projektek 

URBACT III. Program Nemzeti Tájékoztatási Pont Magyarország 

http://www.urbact.hu/ 

Vén M.: URBACT III Program – Agrárközösségek Európa városaiban. Előadás. 

http://eionet.kormany.hu/download/4/34/b1000/03_URBACT_Agrárközösségek Európa 

városaiban.pdf  

Mit látnak szívesen az európaiak az ebédlőasztalon? A cikk eredetije: http://urbact.eu/what-do-

european-consumers-want-their-plate-today   miguelsousa, 2016. június 22. A fordítás megjelent: 

URBACT III. Program Nemzeti Tájékoztatási Pont Magyarország, 2016.07.15. 

http://www.urbact.hu/node/221  

Város és agrárium. A cikk megjelent: URBACT III. Program Nemzeti Tájékoztatási Pont Magyarország, 

2017.01.25.   http://www.urbact.hu/node/271  

Nyéléni fórumok 

Nyéléni 2007. Forum for Food Sovereignty. Sélingué, Mali, February 23 - 27, 2007 

https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf  

Nyéléni (2012): Synthesis Report & Action Plan – Nyéléni Europe 2011: Forum for Food Sovereignty 

16th to 21st of August, 2011 in Krems / Austria. Nyéléni Europe Movement and European 

Coordination Via Campesina, February 2012. http://nyelenieurope.net/sites/default/files/2016-

06/Nyeleni11 Synthesis ENGLISH_WEB (1).pdf 

Nyéléni (2016): Report – Nyéléni Pan-European Forum for Food Sovereignty. Cluj Napoca - Romania 

- Expo Transilvania, 25-30 october 2016. http://www.nyelenieurope.net/sites/default/files/2017-

04/ Nyeleni Europe Report 2016_web.pdf 

http://sustainablefoodcities.org/
http://epiteszforum.hu/ahol-a-lassulas-ereny-a-cittaslow-mozgalom
http://www.slowfood.hu/index.php?page=1
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wfto-europe
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2017/02/22/fsc4d-recommendations/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
http://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-utopie-milan-urban-food-policy-pact/
http://www.urbact.hu/
http://eionet.kormany.hu/download/4/34/b1000/03_URBACT_Agrárközösségek%20Európa%20városaiban.pdf
http://eionet.kormany.hu/download/4/34/b1000/03_URBACT_Agrárközösségek%20Európa%20városaiban.pdf
http://urbact.eu/what-do-european-consumers-want-their-plate-today
http://urbact.eu/what-do-european-consumers-want-their-plate-today
http://www.urbact.hu/node/221
http://www.urbact.hu/node/271
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf
http://nyelenieurope.net/sites/default/files/2016-06/Nyeleni11%20Synthesis%20ENGLISH_WEB%20(1).pdf
http://nyelenieurope.net/sites/default/files/2016-06/Nyeleni11%20Synthesis%20ENGLISH_WEB%20(1).pdf
http://www.nyelenieurope.net/sites/default/files/2017-04/%20Nyeleni%20Europe%20Report%202016_web.pdf
http://www.nyelenieurope.net/sites/default/files/2017-04/%20Nyeleni%20Europe%20Report%202016_web.pdf
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Transition Towns – Átalakuló városok 

https://transitionnetwork.org/ 

További hálózatok, projektek 

CITYFOOD: An ICLEI / RUAF initiative 

http://www.iclei.org/index.php?id=1348  

http://resilient-cities.iclei.org/bonn2013/urban-food-systems-forum/program/ 

EAT Foundation 

http://eatforum.org/eat-initiative/what-is-eat/ 

C40 Food Systems Network 

http://www.c40.org/networks/food_systems 

EAT-Lancet Commission For Food, Planet And Health 

https://foodplanethealth.org/the-commission/ 

Nordic Cities EAT Initiative 

http://eatforum.org/programmes/#nordic-cities-eat-initiative 

FReSH 

http://www.wbcsd.org/Projects/FReSH 

Foodlinks 

http://www.foodlinkscommunity.net 

Food Smart Cities for Development 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/ 

EUROCITIES – Food in cities project 

http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/Food-in-cities&tpl=home 

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/20170606Mappingcitiesactivitiesintheareaoffood.pdf 

 

https://transitionnetwork.org/
http://www.iclei.org/index.php?id=1348
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2013/urban-food-systems-forum/program/
http://eatforum.org/eat-initiative/what-is-eat/
http://www.c40.org/networks/food_systems
https://foodplanethealth.org/the-commission/
http://eatforum.org/programmes/#nordic-cities-eat-initiative
http://www.wbcsd.org/Projects/FReSH
http://www.foodlinkscommunity.net/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/
http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/Food-in-cities&tpl=home
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/20170606Mappingcitiesactivitiesintheareaoffood.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A tanulmány a Védegylet „Spotlight on the global food-land 
climate nexus - mobilizing European Support for sustainable 
management of natural resources & the human right to food [DCI-
NSA ED/2014/338-396-EYD2015]" projektének keretében 
készült.  
 
Jelen kiadvány az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával jött 
létre. A tartalom nem tükrözi az Európai Bizottság hivatalos 
állásfoglalását, kizárólag a szerző nézőpontját jeleníti meg. 

 


