
       Választásunkkal nem fokozzuk a környezetter-
helést, ami a távolból érkező termékek esetében 
nem mondható el. Helyi termék vásárlása esetén a 
biológiai sokféleség növelését is támogatjuk. 

       A helyi termékek választásával támogatjuk a 
gazdákat és a hazai gazdaságot.

       Helyi termék esetén a jó minőség garantált, a 
vásárolt élelmiszerek minőségi garanciája maga a 
termelő, aki előttünk álltunk.

      Lehetőségünk adódik a 
ter melőt megismerni, be  szél
getni vele a portékájáról.

      Biztosak lehetünk benne, 
hogy friss és egészséges 
ter  mékek kerülnek az aszta-
lunkra.

      A piacra járás izgalmas 
közösségi program, ráadá-
sul a termelői piacokon akár 
különleges alapanyagokra is 
bukkanhatunk.

A magyar föld természeti értékekben való 
gazdagsága páratlan
Magyarország parányi mérete ellenére Európában 
egye dülálló biodiverzitással rendelkezik. Biodiverzitás 
alatt az élővilág sokféleségét értjük, amely a vadon 
élő fajok számában, az általuk alkotott életközösségek 
vál to zatosságában és az egyes fajok génkészletének 
sokszínűségében nyilvánul meg. Az a páratlan ritka-
ság, amely hazánkat jellemzi, minden magyar közös 
kincse. Kialakulásuk és fennmaradásuk őseink böl-
csességének köszönhető, akik helyén és helyesen 
kezelték környezetüket, de értékeink fenntartása a mi 
felelősségünk is! 
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Részes gazdálkodás
A vásárló megren   -
deli egy évre a 
szükséges ter-
mé nyeket, és az 
igényeinek meg-
felelően állítják 
össze a vetéstervet.
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Dobozrendszer 
A vásárló a gyűj -
tőponton veszi át 
az előre megren-
delt összetételű 
élelmiszerdo bozt.
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A fogyasztók – azaz a mi felelősségünk
Mindannyian fogyasztók vagyunk, nap mint nap vásá-
rolunk és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogyan 
tesszük. Amikor megvásárolunk egy terméket, ritkán 
gondolunk bele, hogy azt hol, hogyan, milyen körül-
mények között állították elő, kinek a munkája van an-
nak elkészítése, termesztése mögött, vagy előállítása 
milyen hatást gyakorolt környezetünkre, természeti 
kincseinkre.

Vásárlás előtt gondoljuk végig, hogy valóban szük-
ségünk vane a megvásárolni kívánt termékre, és ha 
igen, körültekintően válasszuk ki azt. Elsőként keres-
sük a hazai termékeket, keressük a közvetlen kap-
csolatot a termelőkkel. Keressük a magyar terméke-
ket, az idényzöldséget, gyümölcsöt, a biotermékeket 
és a méltányos kereskedelemből származó árukat. 
Miért van szükség erre?

Ezért érdemes helyi élelmiszert vásárolnunk, közvetlenül a termelőtől



földjeiken fenntarthatóan, természetkímélő módon állít-
sák elő termékeiket. 

A Közös Agrárpolitikája (KAP) segítségével kezdemé-
nyezett programok egy része lehetővé teszi, hogy na-
gyobb figyelmet kapjanak a fogyasztók is, biztosítva, 
hogy biztonságos és egészséges élelmiszer kerüljön a 
tányérunkra, szabályai a „szántóföldtől az asztalig” érvé-
nyesek. Ennek érdekében a KAP támogatja a biogazdál-
kodásra való átállást is, szabályaival pedig garantálja az 
előállított mezőgazdasági termékek hitelességét. 

Egészséges 
élelmiszert helyi 
gazdáktól

www.mtvsz.hu   info@mtvsz.hu   www.facebook.com/mtvsz
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Az Európai Unió felelőssége 
  – azaz a Közös Agrárpolitika 

A fogyasztók mellett, az EU az, aki támogatási 
rendszerével komoly ösztönzőként hathat a bio-
diverzitásvédelem kulcsfontosságú szereplőire, a 
gazdákra, hiszen megfelelő pénzügyi eszközökkel 
támogathatja, hogy földjeiken fenntarthatóan, ter-
mészetkímélő módon állítsák elő termékeiket. 

Ugyanakkor az EU, egy rosszul beállított támoga-
tási rendszerrel éppen az ellenkezőjét érheti el. 
Éppen ez utóbbi történt az elmúlt évtizedekben, 
amikor is a Közös Agrárpolitikájának nagy részét 
kitevő, a területalapú, közvetlen kifizetéseken ala-
puló támogatási rendszere jelentősen hozzájárult 
a birtokkoncentrációhoz, a fenntarthatatlan ipar-
szerű mezőgazdaság térnyeréséhez és a vegy-
szerhasználat növekedéséhez Európa-szerte, s ez 
a biológiai sokféleség csökkenéséhez is vezetett. 

Szerencsére az utóbbi években a KAP második 
(vidékfejlesztési) pillérében megjelentek olyan 
támogatások is, amelyek az agroökológiai, ill. 
élelmiszerönrendelke zés hez kapcsolódó kezde-
ményezéseket támogatják. A korábbi, mennyiségi 
termelés helyett egyre hangsúlyosabban jelenik 
meg a minőségi termelés, az agrárte rü le tek öko-
lógiai állapotának javítása és ökosziszté ma szol-
gáltatásainak megőrzése, azon keresztül, hogy 
a gaz dálkodókat, mint a biodiverzitás-védelem 
kulcsfontos ságú szereplőit arra ösztönzi, hogy 

Lássuk meg az embereket a termék mögött, 
akik azt előállították, termesztették, és en-
nek figyelembevételével vásároljunk meg azt. 
Ne feledjük, pénzünk szavazat, nem mindegy, 
hogy mire fordítjuk és ezáltal milyen gazdál-
kodást támogatunk!

A kiadvány az Európai Unió IMCAP programjának támoga-
tásával készült, annak tartalma kizárólag a kiadó álláspontját 
tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel. Az Európai 
Bizottság nem vállal felelősséget a benne szereplő informá
ciók bárminemű felhasználásáért.


