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EMLÉKEZTETŐ 

 

Tárgy: A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei. Az 

önkormányzatok lehetőségei 

Helyszín: Budapesti Francia Intézet (I. Ker. Fő utca 17.)  

Időpont: 2014. november 13. 9 óra 

2014. áprilisától a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már 

futó, rövid élelmiszerlánccal foglalkozó nemzetközi projektbe. Az alapokat a Vidékfejlesztési 

Minisztériumból dr. Kujáni Katalin, a NÉBIH részéről pedig Juhász Anikó fektette le a 

Gödöllői Szent István Egyetem és Dr. Fehér István professzor irányításával. A nemzetközi 

partnerek kérésére kapcsolódhatott be a munkába az országból a kiválasztott két akciócsoport. 

A Börzsöny-Duna- Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület mellett a Zala Termálvölgye Egyesület is 

képviseltette magát a kutatási 

projektben.  

A kutatási projekt kapcsán az 

egyesület felkérést kapott, hogy a 

2014. november 13-án a Francia 

Intézetben megtartott konferencián 

bemutassa az egyesületet és eddigi 

eredményeket. 

Franciaország és Magyarország egyik célkitűzése a családi gazdaságok támogatása. A 

konferencia célja a két ország közötti tapasztalatcsere, az új gazdálkodási módok kialakítása, 

az önkormányzatok szerepe és a közvetlen értékesítési láncok kialakítása tekintetében, egy 

fenntarthatóbb világ kialakítása érdekében.  

A konferencia legfontosabb témái voltak: 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 Nemzeti, helyi, önkormányzati stratégiák: technikai, gazdasági és jogi eszközök 

bemutatása, 

 Rövid ellátási láncok és közétkeztetés: nehézségek, megoldások, alternatívák 

 Az európai források hatása a fenntartható mezőgazdaságra 

 A Vidékfejlesztési Program (2014-20)REL tematikus alprogramja 

Az esemény témái között szerepeltek többek között a nemzeti és helyi stratégiák, a technikai, 

gazdasági, jogi eszközök bemutatása; a szövetkezetek működése; a helyi közösségek által az 

önkormányzatokkal együttműködve elindított kezdeményezések; a rövid ellátási lánc és a 

közétkeztetés kapcsolata; az európai források felhasználása a fenntartható mezőgazdaságban; 

új mezőgazdasági minták; a témával kapcsolatos tudományos kutatások, egyetemekkel való 

együttműködések. 

A fenti témák együttesen azt a célt szolgálják, hogy lehetőség nyíljon a magyar-francia 

tudományos, technikai, gazdasági, vidéki szereplők, és az egyetemek közti együttműködés 

megerősítésére, illetve az azok közötti tapasztalatcserére. A délutáni vitaindító 

egyeztetéseken Gwendal Evenou, Ecosolidaires REL referense és Pascal Dallé, 

mezőgazdasági termelő, önkormányzati képviselő, az EcosolidaireS REL adminisztrátor 

kiemelte az egészséges életmód, környezeti megóvás, tudatos vásárlás és a feltörekvő 

nemzedék képzésének szerepét. 

Nicolas Soret, a Jovinien Településtársulás elnöke, Joigny alpolgármestere kihangsúlyozta a 

REL gazdasági (fenntartható mezőgazdaság, fenntartható üzemek), szociális (REL résztvevők 

együttműködésének elősegítése, helyi erőforrások biztosítása, termelői, fogyasztói 

gondolkodásmód megváltoztatása (toxikus anyagok csökkentése, egészséges táplálkozás 

előtérbe helyezése), környezeti (hulladékfeldolgozás, csomagolóanyagok mennyiségének 

csökkentése, távolságok lerövidülése, termelés általi vízszennyezés kiküszöbölése (műtrágyák 

használatának csökkentése, minőségbiztosítás) aspektusát. 

A konferencia előadói között voltak: RABHI, az „Oázis mindenütt” (Oasis en tous lieux) elv 

megalkotója, valamint Pascal CHEVALIER, CNRS kutató, Montpellier Egyetem professzora. 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

A konferencia végén Philippe BORREL Sürgősen lassítsunk! (Urgence de ralentir) című 

filmjét nézhették meg a résztvevők. 

 

Kmf. 
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