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A   családi gazdálkodás szerves része nemzeti és globális 

   élelmezésbiztonságunknak.

élelmiszertermelő ágazatában meghatározó szerepe van a családi 

gazdálkodásnak a fejlett és fejlődő világban egyaránt. A családi 

gazdálkodók, földjeik természeti adottságainak megfelelően 

törekszenek a magas termelékenység fenntartható biztosítására, 

miközben  a különféle termelői újításokhoz, eszközöhöz 

korlátozottan férnek hozzá (a legtöbb kutatás ellentétes arányt 

mutat ki a megművelt föld mérete és termelékenysége között). 

A   családi gazdálkodók egy nagy és rendkívül sokszínű 

   csoport; így a családi gazdálkodás meghatározása is 

eltérő. Ezért  a kulturális hagyományokkal és a nemzeti 

kritériumokkal rugalmasan kell bánnunk. A FAO családi 

gazdálkodás definiciója a következő:

"minden, családon alapuló mezőgazdasági tevékenység, 

amely a vidékfejlesztés 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 CSALÁDI GAZDÁLKODÁS NEMZETKÖZI ÉVE

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2014-et a Családi Gazdálkodás 

Nemzetközi Évének nyilvánította, és felkérte az Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezetet (FAO), hogy a nemzeti kormányokkal, 

nemzetközi fejlesztési ügynökségekkel, gazdálkodói 

érdekképviseletekkel és a nem-kormányzati szféra meghatározó 

szervezeteivel együttműködve előmozdítsa a Nemzetközi Év 

céljainak megvalósítását:

1.
  

Fenntartható családi gazdálkodást segítő agrár, 

környezetvédelmi és szociális szakpolitikák kidolgozásának 

támogatását.

2.
  

Háttérismereteink és a közvélemény tájékozottságának 

bővítését.

3.

  

A családi gazdálkodás szükségleteinek és lehetőségeinek 

jobb megértését a megfelelő szakmai támogatás biztosítása 

érdekében.

4.

  

Fenntarthatóságot szolgáló szinergiák megteremtését.
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A mezőgazdaság 
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A  családi gazdálkodás fontos szerepet tölt be a tradicionális 

  élelmiszerek megőrzésében, így hozzájárul a

kiegyensúlyozott étrendhez, a világ agrobiológiai 

sokszínűségének és természeti erőforrásainak megóvásához. 

A családi gazdálkodók a letéteményesei a helyi ökológián és a 

föld képességeinek megértésén alapuló termelésnek. 

Helyismeretüknek köszönhetően  félreeső területeken is folyik  

termelés , komplex és innovatív módszereik révén. Földjeik 

ismerete, és a tájképet megőrző képességük okán a családi 

gazdálkodók képesek a természet értékeinek megőrzésére.

A   családi gazdálkodás lehetőség a helyi gazdasági 

   tevékenység fokozására, különösképpen, ha 

összehangolt  szociálpolitikai és jóléti intézkedésekkel 

párosul. 

A családi gazdálkodók jelentős gazdasági befolyással bírnak  a 

vidéki foglalkoztatás területén, különösen a fejlődő országokban, 

ahol a mezőgazdaság foglalkoztatja a munkaerő többségét. Ezen 

kívül a családi gazdálkodásból származó jövedelem helyben 

kerül elköltésre a háztartási, oktatási, ruházkodási stb. 

kiadások révén.

A   hhoz, hogy a családi gazdálkodók teljes értékű szerepet 

   kapjanak az éhezés felszámolásában és az 

élelmezésbiztonság  megteremtésében, egy ezt támogató  

szakpolitikai környezetre van szükség, ami magában foglalja 

összetett munkájuk elismerését, valamint ennek figyelembe 

vételét a szakpolitikát formáló nemzeti eszmecserékben.  

A legfontosabb kezdeti lépés, hogy az országok megalkossák a 

családi gazdálkodás nemzeti definícióját, és olyan adatokat 

gyűjtsenek, amelyek tükrözök a gazdák eredményeit  a 

mezőgazdaság szektor egészén belül.

Nemzeti szinten a családi gazdálkodás sikeres fejlődése számos 

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 szakoktatás lehetősége. 

A családi gazdálkodást támogató célzott mezőgazdasági, környezeti 

és társadalmi szakpolitikai beavatkozások szükségesek a 

kézzelfogható változások és fenntartható fejlesztések eléréséhez.

Hogyan tudjuk erősíteni a 
családi gazdálkodást?
 

FENNTARTHATÓ 
RIZSTERMELÉSI RENDSZEREK 
ÉS A CSALÁDI GAZDÁLKODÁS  

 

Több mint egy milliárd ember megélhetése 

és több mint 3,5 milliárd ember napi 

kalóriabevitelének  20 százaléka függ a 

rizstermeléstől. 

A családi gazdaságok a rizstermelés fő forrásai 

– különösen Ázsiában. A rizstermelési rendszerek 

esetén, az élelmezésbiztonság és a jólét már 

régóta szoros kapcsolatban áll a rizs és a hal 

elérhetőségével és sokféleségével. A 

hagyományos és a modern rizs-hal rendszerek 

magasabb rizshozamot biztosítanak a 

haltermeléssel együtt. Ezen kívül a vegyszerek  

használatának minimalizálása révén, a 

biodiverzitásra is jó hatással vannak. A rizsföldek 

igy igazi védelmezői a biológiai sokszínűségnek 

– a madaraktól a rákokon át a rovarokig – és 

joggal tekinthetőek sikeres trópusi csapadéktól 

függő rendszereknek.

 

CSALÁDI GAZDASÁGOK A VILÁGBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK*

• Több mint 500 millió családi gazdaság 
• Ez a mezőgazdasági üzemek közel 98% 
•  A mezőgazdasági termelésnek legalább 56%-át 

adják a megművelt földek 56%-át birtokolva 
 

*számítások  91 ország adatai alapján

A gazdaságok abszolút számán túl, a családi gazdálkodók 
maguk művelik  a világ mezőgazdasági területeinek egy igen 
jelentős részét.
A regionális átlagok:  Ázsiában 85 százalék; Afrikában 62 
százalék; Észak-és Közép-Amerikában 83 százalék;  
Európában 68 százalék;  Dél-Amerikában 18 százalék.

 

 

Családi gazdálkodás: mezőgazdasági termelés 
a megművelt földterület arányában
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Brazíliában a családi gazdálkodás termeli a legfőbb 
gabonafélék közel 40%-át, miközben a megművelt 
földterületeknek csak 25%-át használják. 

Az Egyesült Államokban a családi gazdálkodás az 
össztermelés 84%-át adja, – közel 230 milliárd USD 
értékben –  a megművelt földterületek 78%-án.

 

Fidzsi szigetén családi gazdálkodásból származik a yam, 
rizs, manióka, kukorica és bab termelés 84%-a, miközben 
a megművelt földterületeknek csak 47.4%-át birtokolják.

Az adatok a FAO számításai a Nemzeti összeírások alapján.


