Tisztelt Miniszter Úr!
Nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy a Kormány, s annak Vidékfejlesztési
Minisztériuma nevében ezúton üdvözölhetem, s tájékoztathatom Önt az I. Fenntartható
Élelmiszerlánc Világtalálkozó – az Élelmiszerlánc Világhét s azon belül a X. jubileumi
Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus 2010. augusztus 17-22. megrendezése
alkalmából, mely 2010. augusztus 17-22 között Magyarország fővárosában Budapesten kerül
megrendezésre.
Meggyőződésem, hogy az élelmiszerláncban jelentkező problémák megváltozott jellege és a
világkereskedelem fejlődése, a korábbiaknál még erősebb együttműködésre ösztönzi
országainkat, a nemzetközi szervezeteket. Hazánk ezért kezdeményezte a Fenntartható
Élelmiszerlánc Világtalálkozók létrehozását, amely az élelmiszerlánc szereplők összefogására
épített párbeszéd, a biztonságos, fenntartható élelmiszertermeléssel összefüggő globális
problémákról. 2010-ben a húslánc rendezvényünk központi témája. A programsorozat
szervesen kapcsolódik Magyarország 2011-es európai uniós elnökségi programjához is.
Valamennyi ország mezőgazdasága számára az a legfontosabb, hogy legyenek olyan
fejlesztések és beruházások, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan megújuló,
fenntartható módon, jó minőségű, egészséges, biztonságos élelmiszerrel lássa el a hazai és
külpiacot. Az ehhez szükséges tudás, gyakorlat megszerzésének, cseréjének kiemelkedő
fóruma ez a rendezvény, melyen a fiatal gazdálkodók, szakemberek részvétele perspektivát
jelent a vidéki életterek felemelkedése szempontjából. A nagyszámú kísérő rendezvényen, a
húslánc értékes tagjai, így az igazán fenntartható módon készült élelmiszer különlegességek is
bemutatkozhatnak.
A világ minden tájáról származó hatósági, oktatási, tudományos szakemberek,
élelmiszervállalkozók, fogyasztói érdekképviseletek elsöprő erejű pozitív visszajelzései, a
rendezvénysorozat témái iránti rendkívül nagy érdeklődést jeleznek ezen szemlélet mód iránt.
Az eseménysorozatra 5 kontinens 32 országából, továbbá 64 nemzetközi szervezetektől
érkező előadók előadásai, nem csak az élelmiszerlánc kihívásait és az ezekre adott feleleteket
mutatják be, de a világ különböző részein jelentkező további tennivalókat, lehetséges
perspektívákat is.
Sokunk közös véleménye, hogy a nemzetgazdaságok kiemelkedő fontosságú és talán
legkomplexebb ágazata az élelmiszerlánc. Meggyőződésem, hogy az országhatárokon
átnyúló, kritikus infrastruktúrának számító élelmiszerláncban jelentkező problémák egyre
gyakrabban nemzetközivé válása a erős együttműködésre ösztönzi a világ szakembereit.
Kezdeményezzük ezért egy Fenntartható és Tisztességes Élelmiszerlánc – Nemzetközi
Információs Központ (Sustainable & Fair Food Chain - International Center of Information –
SuFFICIt / megalakítását, amely a tudomány és oktatás, a fogyasztók és civil szervezetek, a

vállalkozói szféra, valamint a közigazgatási szereplők összefogására építve ad választ az
élelmiszerlánccal összefüggő globális problémákra.
Kérem tegye lehetővé, hogy az Ön közbenjárásával a Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó 2010 és annak kiemelt jubileumi eseménye, a X. Húshigiéniai és Húsvizsgálati
Világkongresszus híre, minél több érdeklődőhöz eljusson.
Fogadja őszinte nagyrabecsülésemet.
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