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„Fenntartható élelmiszer-rendszerek az egészséges táplálkozásért 

Európában és Közép-Ázsiában” 

FAO-WHO regionális szimpózium – megnyitó 

Budapest, 2017. december 4. 9:00-9:30 

 

Tisztelt FAO Főigazgató-helyettes úr,  

Tisztelt WHO Regionális képviseletvezető úr, 

Tisztelt UNICEF Regionális képviseletvezető asszony, 

Tisztelt WFP Regionális igazgató-helyettes úr,  

Tisztelt Helyettes-államtitkár asszony, 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Megjelentek! 

 

 

Mindenekelőtt hadd fejezzem ki örömömet, hogy Budapest 

adhat otthont e rangos eseménynek. Büszkék vagyunk, hogy 

egyre több ENSZ szervezet választja Budapestet regionális 

képviselete vagy szolgáltató központja helyszíneként – köztük e 

rendezvény szervezői a FAO, a WHO és az UNICEF is. 

 

Kiváltképp örömmel fogadtam el a mai meghívást, hiszen a 

téma, a fenntartható élelmiszer rendszerek és az egészséges 

táplálkozás az európai régióban is számos kihívást jelent. 
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Nemzetközi szinten Magyarország aktívan részt vett többek 

között az előző, 2014. évi, római rendezvényen, és magyar 

részről nagy várakozással tekintünk a Táplálkozás Nemzetközi 

Évtizedének eseményei elé. 

 

Engedjék meg, hogy a következőkben néhány magyar 

sajátosságról is említést tegyek a témához kapcsolódóan. 

 

Az egészséges és biztonságos élelmezés alapja a megfelelő 

jogszabályi háttér megteremtése. Magyarország Kormánya 

céltudatosan és változatos eszköztárral végzi munkáját annak 

érdekében, hogy a magyar társadalom egészséges, biztonságos 

és minőségi élelmiszerhez jusson.  

 

Alapvetőnek tartjuk a génmódosított növények termesztésének 

a tilalmát, amely a Magyar Alkotmányban is rögzítve van. Ez 

lényeges szerepet játszik abban, hogy Magyarországon a 

lakosság asztalára egészséges élelmiszerek kerüljenek.  

  

A Kormány következetes munkájának eredményeként a 

hatályos, EU-s jogszabályokkal is összehangolt „élelmiszerlánc-

törvény” garantálja a teljes élelmiszerlánc egységes és 

folyamatos hatósági felügyeletét. 
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A 2013-tól 2022-ig szóló Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 

kiemelt célja az élelmiszerek tekintetében egyre tudatosabbá és 

felelősségteljesebbé formálódó társadalom kialakítása. Azé a 

magyar társadalomé, amely az élelmiszerlánc mentén a termék 

előállításától azok elfogyasztásáig a biztonságra és a magas 

minőségre törekszik. Ezeket a szempontokat ötvözi az idén 

júliusban elfogadott Kormányhatározat is, amely a 

Magyarországon forgalomba kerülő élelmiszerek minőségének 

emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, egyúttal a hatósági 

munka hatékonyságának növelését tűzte zászlajára. 

 

Ez többek között lehetővé teszi a Magyar Élelmiszerkönyv 

átdolgozását, valamint a hatékony és a különböző 

korosztályokhoz illeszkedő szemléletformáló programok 

megvalósítását. 

 

Ennek fontos részeként említeném az élelmiszerpazarlás elleni 

küzdelmet, amelynek a Földművelésügyi Minisztérium 

elkötelezett támogatója. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal „Maradék nélkül” elnevezésű ismeretterjesztő és 

szemléletformáló programja a hazai háztartásokban keletkező 

élelmiszer-hulladék mennyiségének mintegy 10%-os 

csökkentését kívánja megvalósítani 2020-ra. 
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A Hivatal nevével mára szorosan összeforrott Szupermenta 

elnevezésű program nemrégiben ünnepelte a harmadik 

születésnapját. A kezdeményezés célja, hogy segítsük a 

fogyasztókat a minőségi termékek meg- és felismerésében. 

 

A szemléletformálás szándéka és a megújulás, fejlődés 

szükségszerűsége immár három éve áthatja a közétkeztetési 

szektort is. A Minőségvezérelt Közétkeztetés Program célja 

nemcsak az, hogy országszerte egységes „ellenőrző lista” alapján 

értékelje a főző- és tálalókonyhákat, betartassa a vonatkozó 

jogszabályi előírásokat, de a korszerű, egyben biztonságos, 

egészséges és finom étkeztetéshez is igyekszik szakmai 

segítséget nyújtani. 

 

Magyarország Kormánya ezen az úton kíván továbbhaladni az 

egészségesen táplálkozó, fenntartható tudatossággal fogyasztó 

magyar társadalom megteremtése felé. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az egészséges táplálkozás és az élelmezés-biztonság egymással 

összefüggő fogalmak. Ez utóbbinak zászlóvivője a FAO, mely 

szervezettel fontos szakmai kapcsolatokat ápol a 
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Földművelésügyi Minisztérium. Hosszú évek eredményes, 

közös munkája áll már e két szervezet mögött. 

 

Csak, hogy néhány példát említsek: a Földművelésügyi 

Minisztérium és a FAO közös ösztöndíjprogramot finanszíroz és 

működtet, amelynek köszönhetően 2007 óta már több mint, 270, 

fejlődő országból érkezett hallgató kezdhette meg tanulmányait 

magyarországi agráregyetemeken.  

 

Magyarország számos FAO fejlesztési projektet is finanszíroz a 

régióban, valamint szakértelme és tapasztalatai átadásával is 

hozzájárul a partnerországok mezőgazdaságának fejlesztéséhez.  

Mindezek mellett a Magyar Kormány irodákat és fiatal 

szakértőket biztosít a FAO Regionális Hivatala, valamint Közös 

Szolgáltató Központja számára. 

 

Az együttműködés további sikeres területe a – maihoz hasonló – 

közös rendezvények szervezése a FAO-val. Kérem, engedjék 

meg, hogy ezek közül kiemeljem a tavaly novemberben FAO-FM 

közös szervezéssel és a Francia Kormány támogatásával 

megvalósult Európai és Közép-Ázsiai Regionális Agroökológiai 

Szimpóziumot, amelynek szintén Budapest adott otthont.  
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A tanácskozás sikerességét hűen tükrözi, hogy eredményeit 

szélesebb körben, a bonni COP23 Globális Klímakonferencia 

alkalmával szervezett kísérőrendezvényen is ismertettük a FAO-

val közösen. A rendezvény nemrég, november 16-án valósult 

meg egy magas szintű panelbeszélgetés formájában, melyet 

számos miniszter mellett a FAO főigazgató-helyettese is 

megtisztelt jelenlétével. Ezen a résztvevők egyértelműen 

megerősítették, hogy az agroökológia szerepe meghatározó a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban és az üvegház hatású 

gázok kibocsátásának csökkentésében. 

 

Az agroökológiai megközelítés a GMO-mentes mezőgazdasági 

termelésen alapuló fenntartható élelmezési rendszer 

létrehozásának előfeltétele, mivel egyaránt eleget tesz a 

fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi 

követelményeinek. Az agroökológiai gazdálkodás hozzájárul az 

élelmezés-biztonsághoz, a kiváló minőségű, egészséges és 

biztonságos élelmiszerek előállítása révén, valamint biztosítja az 

agrártáj és a talajok termőképességének fenntartását, és ezen 

keresztül a természetvédelmet és biodiverzitás megőrzését. 

Hozzájárul továbbá a rövid ellátási láncok, ezáltal a családi 

gazdálkodók megerősítéséhez.  
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Megtisztelő számunkra, hogy Magyarország házigazdaként és 

szervezőként számos nemzetközi rendezvénnyel is 

előmozdíthatta az élelmezés-biztonság, agroökológia és az 

egészséges táplálkozás népszerűsítését.  

 

Bízom benne, hogy az elkövetkező napokban számos hasznos 

stratégiai elképzelést osztanak majd meg Önök is egymással. 

Engedjék meg, hogy mind a magam, mind a Földművelésügyi 

Minisztérium nevében eredményes tanácskozást kívánjak. 


