A fenntarthatóság el rsei1 –
Közösségi kezdeményezések a tájkímél helyi gazdaság er sítésére Magyarországon

konferencia2
megállapításai, következtetései, és ajánlásai
2010 május 17-18-án több mint 200 f részvételével, a fenti címmel tanácskozás zajlott
Budapesten. A résztvev k közel 150 különböz szervezetet – érdekképviseleteket, települési
önkormányzatokat, egyetemeket, kutatóm helyeket, kormányzati, gazdasági, civil
szervezeteket, és a sajtót képviselték vagy magánszemélyként vettek részt. A résztvev k négy
f témakört tekintettek át: közösségi (els sorban önkormányzati) vállalkozások, a
hagyományokra támaszkodó közösségi kezdemények (többek között: él falvak), gazdasági
hálózatépítési kezdeményezések tapasztalatait, valamint a kistermel k gazdasági
tevékenységét szabályozó jogi környezetet. A tanácskozás eredményeit a konferencia plenáris
záróülése az alábbiakban foglalta össze és fogadta el:
1. A magyar vidék er  forrásait kisajátította az állami központosítás. A vidéki társadalom
szellemi és politikai értelemben képviselet nélkül maradt. 1990 után a piaci versenyre
hivatkozva, de ténylegesen az állami újraelosztás eszközeivel folyt a mez gazdasági
kisvállalkozások tönkretétele. Er  forrásainak folyamatos elszívása, a helyi közösségek
szétverése, a város és vidéke közötti életszer kapcsolatok ellehetetlenítése, a helyi
értékekre támaszkodó gazdaság tönkretétele a jogszabályi, elvonási és támogatási rendszer
eszközeivel végzetes csapást mért a magyar vidékre. A táj adottságainak nem megfelel
tájhasználat, a nem fenntartható (monokultúrás) gazdálkodás, az él helyek elpusztítása,
lebetonozása védtelenné tesz minket a globális ökológiai válsággal szemben. A
huszonnegyedik órában vagyunk.
2. A konferencián számos helyi kezdeményezés mutatkozott be az önkormányzatok által
kezdeményezett munkahelyet, megélhetést teremt  vállalkozásoktól (Markóc, Tiszaadony,
Rozsály) a Magyar Él falu Hálózaton, helyi civil kezdeményezéseken (Oszkói
Hegypásztor Kör, Szatmár-Beregi Szilvaút) át regionális vagy országos gazdasági hálózati
kezdeményezésekig (Él Tisza, Kincsem Hungária Szövetkezet, MAGOSZ Szociális
Boltok, Magyarok Szövetsége). A kezdeményezések bizonyítják, hogy még a
legelesettebb, kilátástalan helyzetben lév közösségekben is van lehet  ség a kiutat
megtalálni, ha az elkötelezettség, tudás, akarater  megmozdul a közösségért.
3. A tanácskozás résztvev i egyetértettek abban, hogy a globális környezeti és gazdasági
válság közepette Magyarország számára kitörési pontot kínál a megromlott, de még
mindig kedvez természeti adottságokra és a hagyományos, tájjal együttm köd paraszti
kultúrára, a tanyasi gazdálkodásra, a hagyományokra, tájfajtákra és helyi értékekre épül
sokszín gazdasági tevékenység. A kis üzemméret és a munkaigényes termékek el állítása
nem hátrányt, hanem el nyt jelentene, amennyiben sikerül kialakítani a gazdaságok,
vállalkozások közötti szorosabb együttm ködést. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket a
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családi gazdaságokat sújtó, az EU többi államához képest példátlanul merev hazai
szabályozási környezet megkezdett átalakításának folytatásával. Sürg sen felül kell
vizsgálni számos további jogszabályt, amelyek akadályozzák
• az ésszer és méltányos birtokrendezést;
• a közbirtokosság korszer formáinak kialakítását;
• a kistermel k termékel állítását és forgalmazását;
• az élelmiszer-önrendelkezés megvalósítását helyi és országos szinten;
• a kisiskolák fennmaradását.
• Biztosítani kell az alkalmi munkavállalás számára az életszer szabályozást és
legalizálni a szívességi munkát (pl. kaláka).
4. Vissza kell állítani a város és a vidék közötti egyensúlyt. E folyamatban meghatározó
szerepe lehet a hazájáért és közösségéért felel sséget vállaló értelmiségnek. Helyre kell
állítani a társadalomban és a gazdaságban a bizalmi viszonyt és a tisztességes munka
becsületét, mert enélkül a válság csak egyre mélyül. Ez hosszú folyamat, elkezdése nem
t r halasztást.
5. A résztvev k sürgették a tájkímél termeléssel, a vidéki közösségek újraélesztésével, a
mez gazdasági termékek alternatív értékesítésével foglalkozó és más hasonló
tevékenységet végz szervezetek együttm ködését, közös fellépését. Ennek érdekében Él
Magyarország néven hálózatot hoznak létre, melyhez várják azon közösségi gazdasági
kezdeményezések csatlakozását, akik egyetértenek a fenti alapelvekkel. Az Él
Magyarország hálózat a résztvev k egyenrangú együttm ködésén, tevékenységeik
egyeztetésén alapuló kezdeményezés, mely a helyi kezdeményezések, hálózatok
eredményességét kívánja javítani, piacra jutásukat, közös fellépésüket hivatott segíteni.
6. A tanácskozás résztvev i azt kívánják, hogy az új kormány tartsa fenn a külföldiek és a
cégek földvásárlási tilalmát. A föld az abból él helyi gazdát illeti.
Budapest, 2010. május 18.
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Jöv nemzedékek országgy lési biztosának irodája
ELTE Közös Örökségünk Kutatóm hely
Új Reformkor Program
A konferencia támogatója:
Norvég Finanszírozási Mechanizmus
Médiatámogató:
Magyar Vidék Televízió
A konferencia célja, hogy egymásnak és a nyilvánosságnak bemutasson olyan közösségi
kezdeményezéseket, melyek saját értékeikre támaszkodva igyekeznek választ találni a helyi
gazdasági, környezeti, társadalmi problémákra. A konferencia lehet  séget teremt a hasonló
elven m köd  kezdeményezések hálózatának er  södésére, tapasztalatcserére a jó gyakorlatok
és ötletek, alternatív gazdasági és életmód minták, közösségi kísérletek bemutatásával,
ötletadással, a kapcsolatépítés lehet  ségének biztosításával.
A konferencia eredményei alapján közös javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg a
résztvev k, melyek a közösségi gazdasági hálózatok kialakulását, m ködését segíthetik.
Az el térben helyi termékek vásárát rendezzük meg.
PROGRAM

2010. m áj u s 17.
Plenáris ülés: A helyi gazdaság fejlesztésében rejl esély és az el tte álló korlátok
13.00-13.10
13.10-13.30

Fülöp Sándor, a jöv nemzedékek országgy lési biztosa: Megnyitó
Lányi András (ELTE, Él lánc): A vidékgazdaság szükségessége és
lehetetlensége Magyarországon

13.30-13.50
13.50-14.10

14.10-14.30
14.30-14.50

14.50-15.05
15.05-16.15
16.15-16.30
16.30-19.00

19.30

Takács-Sánta András (ELTE, Védegylet): Alternatív életmód-kísérletek –
helyi kisközösségek és környezetkímél viselkedés
Szabadkai Andrea (Szövetség az Él Tiszáért) – Fehér Zoltán (Szövetség az
Él Tiszáért) – Korzenszky Anna (Védegylet): A kistermel k el tt álló jogi
akadályok és ezek lebontása
Kovács István (Oszkói Hegypásztor Kör): Közösségi munka a Vasi
Hegyháton – a présház felújítástól a helyi termék klaszterig
Kajner Péter (Jöv nemzedékek országgy lési biztosának irodája) – Huszti
Levente (NFÜ LHH Fejlesztési Programigazgatóság; Új Reformkor): Egy
közösségi gazdasági hálózat lehetséges körvonalai
Kávészünet
Kérdések, vita
Kávészünet
Panelbeszélgetés I.
I. szekció: Közösségi vállalkozások
Moderátor: Kelemen Béla (Tarpa polgármestere)
Vitaindítót tart négy felkért hozzászóló (4 × ’10), utána moderált beszélgetés
- Sztolyka Zoltán (Rozsály polgármestere, helyipiac.hu): Rozsály, az önellátó
falu
- Lakatos József (Tiszaadony polgármestere): Szociális földprogram
keretében létrehozott kecskefarm és tejfeldolgozó Tiszaadonyban
- Lantos Tamás (Markóc polgármestere, Ormánság Alapítvány):
Közmunkaprogram és gyümölcsészet a fenntartható helyi gazdaság
szolgálatában
- Fekete Ágnes – Barta Tamás (Per csény): Mobil gyümölcsfeldolgozó
kisüzem a helyi alapanyag feldolgozására
II. szekció: Hagyomány és közösség
Moderátor: Takács-Sánta András (ELTE, Védegylet)
- Labanc Györgyi – Czumpf Attila (Természetes Életmód Alapítvány):
Él falvak: hogyan tovább? 
- Kovács Gyula (Pórszombat): shonos gyümölcsfa program
- Horváth Ákos (Szatmár-Beregi Szilvaút): Szilvaút: kultúra- és
gazdaságszervez er
- Zaja Péter (Visnyeszéplaki Faluvéd Egyesület): A Magyar Él falu
Hálózat
Felkért hozzászóló:

- P cze Vilmos: A Krisna-völgyi példa
Vacsora

2010. m áj u s 18.
09.00-11.30

11.30-12.00

Panelbeszélgetés II.
I. szekció: Gazdasági hálózatépítés
Moderátor: Kajner Péter (Jöv nemzedékek országgy lési biztosának irodája)
- Barát József (Szövetség az Él Tiszáért): Az Él Tisza védjegy
- Konrád Istvánné (MAGOSZ): Szociális Bolthálózat
- Udvardy Zsolt (Magyarok Szövetsége): Magyarok vásárai
- Kovács János (Kincsem Hungária Szövetkezet)
II. szekció: Kistermel k, biogazdaságok
Moderátor: Szabadkai Andrea (Szövetség az Él Tiszáért)
- Nagy Zsuzsa (Zsámbék)
- Szabó Zoltán (HANGYA Szövetkezeti Együttm ködés): Kistermelés a
globalizáció korában, eszközök az EU-ban
- Hajas Pál (Euragro Vidékfejlesztési Iroda, Kozárd): A kistérségi helyi
termékel állítás szabályozási és fejlesztési helyzete
- Gy ri Kálmán (Árokt ): Biodízelüzem létesítésének kálváriája
Szendvics, kávé

Plenáris ülés: A konferencia tanulságainak összegzése, ajánlások megfogalmazása, a további
közös munka alapjainak lerakása
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-14.45
14.45-15.00

Moderátorok beszámolói a szekciók eredményér l
Ajánlások megfogalmazása
Kávészünet
A közös munka terve, feladatok elosztása
A konferencia zárása

15.15-16.00

Sajtótájékoztató

