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Alapelvek

A termelı és a fogyasztó közötti távolság 
lerövidítése a minıségi élelmiszerellátást és a 
gazdálkodók jobb megélhetését egyaránt szolgálja.
Ésszerű szabályozásra van szükség, de a 
szabályozás az életet követi

lehetőséget a helyinek és az innovatívaknak, 
de szigort a maffiával szemben!

A bizalom helyreállítása mindennek az alapja.
A helyi közösségek helyreállítása alap és cél: 

„A farkas ereje a falkában van, a falka ereje a 
farkasban van.”

A munka nemesít.
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A szekció felépítése

1. Jogszabályi
helyzet

A kistermelıi élelmiszer termelés, elıállítás, és
értékesítés szabályai, valamint a termelıi piacokkal
kapcsolatos szabályozás

Dr. Pásztor
Szabolcs

Akadályok a kistermelıi értékesítés elıtt és a 
hiányzó háztáji

Szabadkai
Andrea

A gyakorlati jogalkalmazás tapasztalatai a hatósági 
állatorvos szemével

Dr. Török
József

Vita, javaslatok megfogalmazása

2. Kisvállal-
kozások
mőköd-
tetéséhez
nélkülöz-
hetetlen
feltételek

A gazdálkodás feltételei és akadályai fiatal
gazdálkodók számára (föld, illegális kereskedelem, 
bürokrácia) 

Fáy Attila

Gazdálkodás oktatása - VM DASzK
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, 
Sellye

Vitári Judit

Vita, javaslatok megfogalmazása
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A szekció felépítése

3 Lokális hálózatok
építésének jó példái
és hasonlók
kialakításához
szükséges feltételek

Önkormányzati kezdeményezés, Belecska Szemeti
Sándor

Önkormányzati kezdeményezés, Túristvándi Lakatosné
Sira Magdolna

Önkormányzati kezdeményezés, Rozsály Sztolyka
Zoltán

Spájzplacc
Civil kezdeményezés – Nagymaros, helyi piac

Bertényi
Gábor

A helyi értékek hálózata - Natúrháló Rapali Zsolt

Adj 1 méter esélyt a helyinek! Muhari Zoltán

Magyar Családellátó Szolgálat Király Roland

Vita, javaslatok megfogalmazása

4 Javaslatok összegzése Muhari Zoltán
Kajner Péter
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Célok

Legyen árualap
Jusson esélyhez a helyi termék a piacon
Jogszabályok összefésülése és egyszerűsítése
Helyi közösségépítés
A jó példák jelentős része innovatív 
polgármesterekhez kötődik – a kistelepülési 
önkormányzatok felszámolását el kell kerülni
Terjedjenek és kapcsolódjanak össze a jó példák –
erőt és biztatást, ötletet ad
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Teendők

Állami földek pályáztatásánál a helyiek élvezzenek 
előnyt
Területi korlát a pályáztatásnál, a latifundium 
rendszer megszüntetése
A nepperkérdés felszámolása

hatósági szinten (maffia, kommandó)
civil szinten (minőségbiztosítás, 
gazdalátogatás,„díj”)
gazdálkodói szinten (kiközösítés)

Államilag támogatott marketingkampány a helyi 
termékeknek (esernyő-módszerrel, AMC bevonása)
Adj 1 méter esélyt a helyinek! mozgalom
Helyi újságok, tévék szerepe óriási
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Teendők

Fiatal gazda életpálya modell kialakítása, de a 
támogatás jusson a megfelelő helyre, azoknak, akik 
tényleg rászorulnak.
A kisléptékő feldolgozást, szövetkezést, helyi 
értékesítést jelenleg ellehetetlenítı jogszabályokat 
le kell bontani a kormányrendeleti, törvényi és 
minden minisztériumi szinten, 
erre tárcaközi kerekasztal létrehozása szükséges 
civil szakértık bevonásával egy éven belüli 
eredménykötelemmel.
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.

HÁZTÁJI

Kistermelő , családi 
és mikrovállalkozás, 

szövetkezés

HAZAI 
Szövetkezetek, 
Vállalatok

NEM-
ZET-
KÖZI 
KER.
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Teendők

Háztáji fogalmának megalkotása (nagyon kisléptékű
házi előállítás, értékesítés a szomszédban)
Őstermelő, kistermelő, mikrovállalkozás, … –
fogalmak tisztázása
Kézművesség fogalmának megalkotása és a piaci 
értékesítés lehetővé tétele
Mezőgazdasági szakképzés fejlesztése, 
összekapcsolása a háztáji gazdálkodással
Magyar fajták a szakképzésben 
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Teendők

„1 év 1 osztály 1 hét 1 gazda” – minden osztály 
évente egy hetet töltsön el egy gazdaságban.
Minden Magyarországon tanuló diáknak meg kell 
ismerkednie a mezıgazdasági termeléssel.
Háztartás-gazdálkodást is tanítani kell.
Tankonyhából is lehessen értékesíteni.
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Teendők

Élelmiszer ÁFÁ-jának csökkentése (kistermelők 
emiatt [is] nem versenyképesek)
A közbeszerzési törvény felülvizsgálata
A multik elleni háborút elvesztettük → gerilla 
hadviselés(?): 

a magyar termék nem mennyiségben, hanem 
minőségben lehet versenyképes.

Falugazdász hálózat megerősítése – „egyablakos 
falugazdászok” (központi koordináció, helyi 
kapcsolat)
Kiskáté a gazdálkodóknak és a hatóságoknak
Tanácsadói hálózat – ma nem működik (MAK!)
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Teendők

Tanyaprogram országos kiterjesztése
Sok kis támogatás elérhetővé tétele (John Deere
vs. Robikapa) – GOP?
Főállás / mellékállás
Gazdabank
Helyi turizmus tervezésének (TDM-nek) legyen 
része a helyi termék
Fogyatékkal élők mezőgazdaságba való bevonására 
irányuló modellprogramok indítása (600.000 ember)
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Teendők

Kerettörvény a vidéki életről.
Bizalom és segítő hozzáállás a hatóság részéről.
A helyi piacot a helyiek ellenőrizzék.
A mőködı jó gyakorlatok alapján meg kell alkotni a 
közösségi alapú helyi gazdaságfejlesztés modelljeit.
A helyi termékfejlesztés nem csak cél, hanem 
társadalmi integrációs kérdés is (szegények, 
cigányság) – a munka nemesít.
A tartós munkanélküliség is fogyaték.
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Teendők

A fogyasztó ismerje fel hogy a közösséget 
támogatja, ha helyi terméket vásárol. 
A Hangya szövetkezetek a legkisebb településen is 
induljanak el.
Legyen lehetőség „közösségi értékesítésre” – más 
vihesse a piacra az árut a gazda helyett.
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A megvalósítás eszközei

1. Állásfoglalást készítünk
2. Jogi munkacsoport alakul, mely írásban összegzi a 

jogszabályi helyzet változtatására irányuló
javaslatokat

3. A fenntarthatósági kezdeményezések „klubot”
alakítanak a kapcsolattartás, jó tapasztalatok 
megosztása végett

4. Jó gyakorlatokat elérhetıvé tenni – információs 
központ



Köszönjük a figyelmet!

Kajner Péter
Muhari Zoltán


