
2014. a Családi Gazdálkodás Nemzetközi Éve 
(CSGNÉ), amely fokozott figyelmet biztosít a 
családi- és kisgazdaságoknak, és ezek szerepének 
az éhezés és szegénység elleni világméretű 
fellépésben, az élelmezésbiztonság 
szavatolásában, életkörülményeink javításában, a 
környezet védelmében és a vidék fenntartható 
fejlődésének megteremtésében.

Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlésének 66. 
ülésszaka 2014-et a Családi Gazdálkodás 
Nemzetközi Évének (CSGNÉ) nyilvánította, és 
felkérte az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetét (FAO), hogy nemzeti kormányokkal, 
nemzetközi fejlesztési ügynökségekkel, gazdálkodói 
érdekképviseletekkel és a tágabban vett 
ENSZ-család és a nem-kormányzati szféra 
meghatározó szervezeteivel együttműködve 
előmozdítsa a Nemzetközi Év sikeres 
lebonyolítását. 

A 2014-es Nemzetközi Év célja, hogy a nemzeti 
agrár, környezetvédelmi és szociális szakpolitikák 
középpontjába helyezze a családi gazdálkodást. 
Ennek fontos része a nehézségek és lehetőségek 
feltárása, ami igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
irányba mozdíthatja el a fejlődést. A Nemzetközi Év 
széles nemzeti, regionális és globális szintű vitát és 
együttműködést kezdeményez. Ennek 
eredményeképpen megismerhetővé vállnak a 
kisgazdálkodók előtt álló kihívások, s lehetőség 
kínálkozik a családi gazdálkodást támogató 
hatékony eszközök számba vételére is. 
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A családi gazdálkodás kitűnő lehetőség 
a helyi gazdasági tevékenység 

fokozásához, különösképpen, ha 
összehangolt szociálpolitikai és jóléti 

intézkedésekkel párosul.

MI A CSALÁDI GAZDÁLKODÁS?

A családi gazdálkodás magába foglal minden, 
családon alapuló mezőgazdasági tevékenységet, 
amely a vidékfejlesztés számtalan területéhez 
szervesen kötődik. A családi gazdálkodás egyik 
eszköze a mezőgazdasági, erdészeti, halászati, 
állattartási és akvakultúrát érintő termelésnek, 
melyet egy család működtet, s legfőképpen családi 
munkaerőre (nők és férfiak egyaránt) épül. 
A mezőgazdaság élelmiszer-termelő ágazatában a 
családi gazdálkodásnak a fejlett és fejlődő 
világban egyaránt meghatározó szerepe van.  .
Nemzeti szinten a családi gazdálkodás sikeres 
fejlődése számtalan fontos tényezőtől függ. Ezek 
közé tartoznak az agroökológiai feltételek; a 
területi sajátosságok; a szakpolitikai háttér; a 
piaci és pénzügyi viszonyok; a termőföldhöz és a 
természeti erőforrásokhoz való hozzáférés; a 
technológiai körülmények; a demográfiai, 
gazdasági és szocio-kulturális viszonyok; a 
szakirányú oktatás lehetősége.
A családi gazdálkodásnak meghatározó társadalmi, 
gazdasági, környezeti és kulturális szerepe van.

MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A CSALÁDI
 GAZDÁLKODÁS?

A NEMZETKÖZI ÉV NÉGY 
LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSE

1. Fenntartható családi gazdálkodást segítő  agrár,  
    környezetvédelmi és szociális szakpolitikák  
    kidolgozásának támogatása

2. Háttér-ismereteink és a közvélemény 
    tájékozottságának bővítése 

3. A családi gazdálkodás szükségleteinek és 
    lehetőségeinek jobb megértése a megfelelő  
    szakmai támogatás biztosítása érdekében

4. Fenntarthatóságot szolgáló szinergiák  
    megteremtése

A családi - és kisgazdálkodás szervesen 
összefügg a globális élelmezésbiztonsággal.

A családi gazdálkodás fontos szerepet 
tölt be a tradicionális élelmiszerek 

megőrzésében,melyek hozzájárulnak 
a kiegyensúlyozott étrendhez, 

a világ agrobiodiverzitásának és 
természeti erőforrásainak megóvásához.


