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BUDAPESTI CHARTA
a fenntartható élelmiszerláncról
amelyről a 2010. augusztus 17–22. között Budapesten tartott, I. Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó alkalmából született megállapodás.
PREAMBULUM
„A fenntartható élelmiszerláncról szóló BUDAPESTI CHARTA” az I. Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó résztvevőinek dokumentuma, melyet az élelmiszerlánc kulcsszereplőinek
bevonásával és átlátható részvételével dolgoztak ki. A különböző országok eltérő kihívásainak és
esélyeinek, valamint eltérő történelmi, gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének
tudatában a résztvevők közös élelmiszerlánc elvekben és stratégiákban állapodnak meg. A
résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy
• saját országukban szakmai vitát kezdeményeznek arról, hogyan integrálják a
fenntartható élelmiszerláncról szóló Budapesti Chartában lefektetett alapelveket és
stratégiákat a nemzeti, regionális és helyi fejlesztési elképzelésekben;
• támogatnak egy olyan kiegyensúlyozott együttműködést, mely az élelmiszerlánc
fejlődését szavatolja, a magas szintű fogyasztói biztonság és minőség megteremtése
mellett figyelmet fordítva a környezet fenntarthatóságára is.
A résztvevők kijelentik:
A történelem során kialakult valamennyi élelmiszerlánchoz köthető jellemzőt értékes és
pótolhatatlan társadalmi, kulturális és gazdasági értéknek tekintik. Az élelmiszerlánc védelme,
erősítése és továbbfejlesztése érdekében határozottan támogatják a fenntartható fejlődés
stratégiáját. Ennek alapján a fenntartható fejlődés minden dimenzióját figyelembe kell venni, de
létünk biztonsága érdekében a fogyasztók egészségére, életminőségére és az egészséges
környezet fenntartására kiemelt figyelmet kell fordítani. A gazdasági prosperitás a fenntartható
élelmiszerlánc szempontjából is fontos és elengedhetetlen cél, de tudomásul kell venni, hogy az
élelmiszerláncban a fogyasztók és a környezet biztonságát negatívan nem befolyásolhatja, így
ezekhez viszonyítva alárendelt szerepben van. Ezzel párhuzamosan azt is látni kell, hogy az
élelmiszerlánc kivételes gazdasági fejlődési esélyekkel rendelkezik, hiszen a Föld népessége
növekszik, illetve a fogyasztók élelmiszerekkel szemben támasztott mennyiségi és minőségi
elvárásai is fokozódnak. A fenntartható élelmiszerlánc, nem kizárólag csak a mezőgazdasági
termelésről és élelmiszeripari feldolgozásról és hasznosításról szól, hanem szerves egységet
képez egy-egy társadalom gazdasági, népegészségügyi, kulturális jellemzőivel, fejlődésével.
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A fenntarthatóság megőrzése érdekében egyre inkább szükség van teljes körű stratégiákra, és
minden érintett személy, vállalkozás és intézmény összehangolt fellépésére. Ezeknek túl kell
mutatniuk az egyes országok és közösségek határain. A hatékonyság növelése érdekében
fejleszteni kell az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti koordinációt, és ki kell alakítani
az élelmiszerlánc iránti új felelősségtudatot. Biztosítani kell továbbá, hogy azok, akik érintettek
megszerezzék a fenntarthatósághoz, illetve annak kialakításához a szükséges általános és
speciális képességet és tudást. A fenntartható élelmiszerlánc megteremtése érdekében
egyensúlyt kell teremteni a fogyasztói, vállalkozói, hatósági és tudományos szereplők elvárásai
között. Ennek során megfelelő hangsúlyt kell helyezni az érintettek rendszeres párbeszédére,
illetve meg kell teremteni a párbeszéd fórumát.

Ajánljuk:
A fenntarthatósági célok megfogalmazása
Az élelmiszerlánc illetve az adott ország, régió jellemzőinek felmérése, értékelése illetve
a társadalmi, gazdasági lehetőségek és elvárások megfogalmazása elengedhetetlen
alapfeltétel. A fejlesztés szempontjából fontos problémákat és érdekeket egyidejűleg és
méltányos módon tekintetbe kell venni. A célok megfogalmazása során fontos az időbeli,
térbeli és ágazati szempontok koordinálása, a gazdasági szereplők, az érdekeltek és a
fogyasztók együttes bevonása. Az így kialakított integrált fejlesztési elképzelés, cél
megteremti az állam, a régiók, a termelők, a fogyasztók és az egyéb gazdasági szereplők
közötti konszenzus gyakorlati alapját. A tudás és a pénzügyi lehetőségek összevonásával
a szűkös források felhasználásának hatékonysága növelhető. A köz- és
magánberuházások jobban koordinálhatók, az egyes szereplők között erősödik az
együttműködés.
A fogyasztói igények és a termelés összhangjának megteremtése
A versenyképesség és a folyamatos növekedés igényeinek kielégítése. Meg kell
teremteni a nagyüzem és a kézműves kistermelés egyensúlyát.
Az összehangolt „élelmiszerláncszemek” kialakítása
Optimalizálni szükséges a termelési, feldolgozási és ellátási struktúrákat, kapcsolatokat.
A fogyasztók elvárásaiból megfogalmazott termelői és feldolgozói kapcsolatrendszer
kialakítása
A meglévő potenciálok céltudatos összehangolása, kihasználása. Az élelmiszerlánc
fordított rendű tervezése, megvalósítása: a fogyasztótól a termőföldig.
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A helyi gazdaság és a helyi munkaerő-piaci erősítése
Hajrá hazai. A nemzetgazdasági feszültségek elkerülése, a fogyasztók igényeinek
kielégítése érdekében, illetve az élelmiszerlánc nemzetgazdasági szerepének
hangsúlyozása érdekében fontos, hogy a helyi mezőgazdasági termelés és az élelmiszer
gazdaság megítélése ne a GDP tükrében, hanem a hétköznapok biztonságában betöltött
szerepe alapján történjen. Sokunk közös véleménye, hogy a nemzetgazdaságok
kiemelkedő fontosságú és talán legkomplexebb ágazata az élelmiszerlánc. Törekedni kell
legalább az alapélelmiszerekből az önellátás minél magasabb fokú kielégítésére, hogy a
kiszolgáltatottsága csökkenjen az egyes országoknak, illetve minél kisebb legyen az
elégtelen táplálékbevitelből, éhezésből adódó feszültség és elvándorlás.
A környezettudatos ellátási lánc megteremtése, az energia- és költséghatékonyság növelése
A fenntarthatóság érdekében elengedhetetlen az éghajlat változás megakadályozása, a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Az alapanyag, élőállat, termék országon belüli és
országok közötti szállításának minimalizálása szükséges. Organikus termelési és
újrahasznosítási régiók kialakítása szükséges.
Az állatjóléti, erkölcsi és vallási sokszínűség elfogadása és figyelembevétele
Elő kell mozdítani a társadalmi és a kultúrák közötti párbeszédet, a tolerancia fokozását
más termelési, étkezési hagyományokkal szemben. A kiszolgáltatott szervezetek számára
biztosítani szükséges a lehetséges legnagyabb odafigyelést, stressztől és félelemtől való
mentességet.
A proaktív és preventív innovációs és oktatási, oktatási és képzési feladatok
Az élelmiszerlánc folyamatos fejlesztése, illetve a jellemzőinek megértése érdekében
fontos az óvodai és az iskolai oktatás minőségének javítása, kiszélesítése, az oktatási és
szakképzési rendszeren belüli tudásátadás lehetőségeinek erősítése, a határokon átnyúló
képzés, társadalmi és kulturális hálózatok, tudatos fogyasztók kialakítása, az egész életen
át tartó tanulás, az egyetemek és más kutatóintézetek színvonalának folyamatos
fejlesztése, illetve az ipar, a vállalkozások és a tudomány közötti transzfer javítása.
Szakmunka fontosságának elismertetése a társadalommal. A fiatalok ösztönzése, hogy az
élelmiszerlánc bármely pontjában vállaljanak szerepet felnőttként. Minőségirányítási
szemlélet általánossá tétele mind a termelők mind a fogyasztók számára.
Megfizethető minőség és biztonság mindenki számára
A legelmaradottabb régiók, illetve a legszegényebbek számára is biztosítani szükséges a
termelést, a feldolgozást és az ellátás lehetőségét.
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Hangsúlyozzuk, hogy:
a fenntartható élelmiszerlánc elvárásokat, célokat, illetve a megvalósításhoz szükséges
stratégiákat, a végrehajtáshoz szükséges elemeket nemzeti szinten kell meghatározni, az
innovatív megoldásokat pedig nemzeti, és nemzetközi szinteken is ösztönözni kell. Emellett
szükségét érezzük egy közös platform létrehozásának, mely összegyűjti a legjobb gyakorlatokat,
adatokat, összehasonlító tanulmányokat, értékeléseket és egyéb a fenntartható
élelmiszerláncra vonatkozó kutatásokat annak érdekében, hogy segítsék a szereplőket minden
szinten és minden ágazatban. Támogatjuk a döntéshozók, a gyakorlati szakemberek és a kutatók
közötti tapasztalat- és ismeretcserét helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.
Az országhatárokon átnyúló, kritikus infrastruktúrának számító élelmiszerláncban jelentkező
problémák nemzetközivé válása erős, új szemléletű együttműködésre ösztönzi a világ felelős
szakembereit. Ezért kezdeményezzük egy Fenntartható és Tisztességes Élelmiszerlánc –
Nemzetközi Információs Központ (Sustainable and Fair Food Chain – International Center of
Information - SuFFICIt) megalakítását, amely a tudomány és az oktatás, a fogyasztók és a civil
szervezetek, a vállalkozói szféra, valamint a közigazgatási szereplők összefogására építve ad
választ a globális fenntarthatósági élelmiszerlánccal összefüggő problémákra.
A Világnak élhető környezetre és biztonságos elegendő mennyiségű élelmiszerre van szüksége.
Budapest, 2010. augusztus 22.
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