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A kistermelők érdekeiért fellé-
pő 53 civil szervezet 2009 májusá-
ban javaslatcsomagot nyújtott be a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak (FVM) a kistermelői 
élelmiszer-előállítás és -kereskedelem 
szabályainak módosításáért. A javas-
latok közül számos bekerült a nagy 
jelentőségű 52/2010. (IV. 30.) FVM-

rendeletbe, amely a kistermelők szá-
mára kedvező változásokat hozott. Az 
új kormány vidékfejlesztési minisztere 
által jegyzett és már hatályos 4/2010. 
(VII. 5.) VM-rendelet a civil javaslatok 
közül továbbiakat emelt be a szabá-
lyozásba, ami javíthatja a kistermelők 
helyzetét.

 
Szabadkai Andrea, a Szövetség az Élő 
Tiszáért Egyesület elnökségi tagja, a 
kistermelők érdekeiért fellépő 53 civil 
szervezet munkájának koordinátora 
az új kistermelői rendelet legfonto-
sabb módosításait a következőképp 
összegezte:

Az  − állati alaptermékek (pl. tej, 
tojás, nyers hús) és a feldolgozott 
kistermelői termékek (pl. sajt, lek-
vár, kolbász) értékesíthetőek az 
előállítás szerinti megyében és 
Budapesten (régióban) vagy a gaz-
daság helyétől légvonalban számít-
va az ország területén legfeljebb 40 
km távolságon belül a végső 
fogyasztó részére, valamint boltok-
ban és vendéglátóegységekben, így 
a közétkeztetésbe is. 
A kistermelő is végezhet szolgálta- −
tásokat más magánszemély, kister-
melő részére élelmiszerének előállí-
tása során (pl. húsfüstölés, termény-
tisztítás, zöldség-, gyümölcs-, ola-
josmag-szárítás, -őrlés, -préselés, 
pasztőrizálás). Az állat vágása, 
húsának feldolgozása és ételkészí-
tés szolgáltatási tevékenység más 
kistermelővel nem végeztethető. 

Ellenőrzött állományból származó  −
baromfi és nyúlféle házi vágása ese-
tében a településen, a végső fogyasz-
tó számára történő értékesítésnél 
nem kell a vágásnál a hatósági hús-
vizsgálatot elvégeztetni legfeljebb 
heti 50 db házi tyúkféle, 25 db vízi-
szárnyas vagy pulyka, 13 db nyúlfé-
le vágása esetén. 

A falusi vendégasztal szolgáltatás  −
és a rendezvények keretében lehe-
tőség nyílik az ellenőrzött állomá-
nyokból, helyi/házi vágás elvégzésé-
re (bejelentve a hatóságnak), a hús 
helyben való elkészítésére, értéke-
sítésére helyben fogyasztás céljára. 
Az ökörsütés, birkapörkölt, házi  −
disznótor a falusi vendéglátónál és a 
rendezvényeken is engedélyezett. 
Kistermelő is végezhet falusi ven- −
dégasztal szolgáltatói tevékenysé-
get az általa megtermelt vagy elő-
állított és kiegészítő alapanyag-
ként vásárolt élelmiszer felhaszná-
lásával. 

A fentieken túl néhány további 
lényeges észrevétel:

A régiós értékesítés lehetősége szű- −
kült, hiszen régió alatt korábban a 
megyét, a szomszédos megyéket és  
Budapestet érthettük. A civil szer-
vezetek által véleményezett terve-

zetben még 200 km távolságot írtak 
le a jogalkotók. 
 A májusban hatályba lépett 52/2010.  −
(IV. 30.) FVM-rendelet bevezette a 
„kistermelői vendégasztal” fogal-
mát, amely számos tekintetben jog-
értelmezési zavart eredményezett. 
A most hatályba lépett rendeletmó-
dosítás a „falusi vendégasztal” foga-
lom pontos körülhatárolásával ren-
dezi ezt a helyzetet. 
A sertés húsa csak alapos sütés-főzés  −
után fogyasztható a résztvevők szá-
mára. A trichinellavizsgálatot is 
elvégzik a szakemberek; kedvező 
eredmény esetén az állat húsa a falu-
si vendégasztalt szolgáltató által lefa-
gyasztható a vendégek számára más 
alkalommal készítendő ételekhez. 
A kistermelő évente legfeljebb 12  −
saját sertést, 24 juhot, 24 (18 hóna-
posnál fiatalabb) kecskét és 2 (30 
hónaposnál fiatalabb) szarvasmar-
hát vághat le, készíthet el a fogyasz-
tók részére falusi vendégasztal szol-
gáltatás, rendezvény keretében. 
Kiskereskedelmi és vendéglátó egy- −
ségek részére csak hatósági igazo-
lással értékesíthető a szárnyasok és 
nyúlfélék húsa is. 
A kistermelő felelős az általa forga- −
lomba hozott élelmiszer biztonságá-
ért, minőségéért. A hatóság – ha 
rendellenességet tapasztal az ellen-
őrzés során – jogosult írásbeli fel-
szólítással kötelezni a hiányosság 
kijavítására vagy a mulasztás pótlá-
sára. A hiányosság vagy mulasztás 
további fennállása és nagy veszély-
okozás esetén a hatóság további 
lépéseket tehet. 

A 2010. július 5-én hatály-
ba lépett rendelet pontos címe: 
A vidékfejlesztési miniszter 4/2010. 
(VII. 5.) VM rendelete a kistermelői 
élelmiszer-termelés, -előállítás és -ér-
tékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM-rendelet és az élelmi-
szerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 
26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes 
rendelet módosításáról. Források:  
 www.fvm.hu, www.elotisza.hu
 Varanka Mariann

www.agrostratega.blog.hu

A kistermelő évente legfeljebb 12 saját sertést,  

24 juhot, 24 kecskét és 2 szarvasmarhát  

vághat le, készíthet el a fogyasztók részére...

Máris módosult az új kistermelői rendelet
A MezőHír júliusi számában adtunk hírt a 2010. május 15-étől életbe lépett új kistermelői rendelet legfontosabb részleteiről. 

Most újra visszatérünk a témára, mert 2010. július 5-én lépett hatályba a 4/2010. (VII. 5.) VM jelű rendelet, amely 
módosította a kistermelői élelmiszer-előállításra és -kereskedelemre vonatkozó korábbi előírásokat. A jogszabály olyan civil 

javaslatokat is tartalmaz, amelyek a korábbi rendeletmódosításba nem kerülhettek bele.
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Láttunk jó és még jobb példákat, 
örömmel tapasztaltuk, hogy a fenn-
tarthatóság és a felelősség egyre lé-
nyegesebb fogalmak. Mindenki más-
hol tart az úton, de a vélemény egybe-
hangzó volt: a CSR (Corporate Social 
Responsibility, azaz a vállalatok tár-
sadalmi felelőssége) fontos és jó do-
log, és a jövőben még inkább az lesz. 
Érdekes volt látni, hogy azoknál a 
vállalatoknál – legyen az magyar vagy 
nemzetközi, kisebb vagy nagyobb cég 
–, ahol ezzel a tevékenységgel elkezd-

tek komolyan foglalkozni, ott egyre 
jobban beépül a mindennapokba, a 
döntések előkészítésébe. A szemlé-
letváltozás, az átalakulás érezhetően 
megindult.

Most azonban egy kicsit tágabb 
szemszögből szeretnénk újra megvizs-
gálni a kérdést, nem csak szigorúan 
az agráriumra vonatkoztatva. Nemré-
giben készült egy felmérés, amely azt 
vizsgálta, hol tart ma Magyarországon 
a CSR, ki mit ért alatta, és kinek a 
feladata ennek kézben tartása egy vál-
lalatnál? A Brandtrend és az Alternate 
az NRC piackutató cég segítségével 
2010. április 26. és május 9. között 106 
vállalati szakembert kérdezett meg a 
témával kapcsolatos véleményükről és 
saját vállalati gyakorlatukról. A vá-
laszadók egyaránt képviselték a kis- és 
nagyvállalatok, a különböző iparágak, 
a vállalati szintű és a fogyasztókkal 
való üzleti kapcsolatok gyakorlatát, 
tapasztalatait és véleményét a CSR 
kapcsán.

A CSR fogalma körüli zavart jelzi, 
hogy a szóról legtöbben a jótékony-
ságra és a támogatásra, másodsorban 
pedig a környezetvédelemre asszociál-
tak, és csak ezután jelentek meg olyan 
kifejezések, mint a hírnév, a felelősség-
vállalás, a fenntartható fejlődés és a kö-
zösség, valamint az érintettek. Akadt 
öt olyan válaszadó is, aki arra a kér-

Hol tart ma a CSR?
Több mint egy éve indítottuk útjára a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló cikksorozatunkat. Beszámoltunk  

a CSR Piac 2009 rendezvényről, rávilágítottunk, tulajdonképpen mi is az a társadalmi felelősség, és hogyan jelentkezik a 
mindennapi életünkben. Ezt követően havonta megjelenő interjúinkban számos, a mezőgazdasági ágazattal üzleti 

kapcsolatban álló vállalat e téren kifejtett tevékenységének bemutatására vállalkoztunk.

désre, hogy mi jut eszébe a CSR-ról, 
első helyen említette a mellébeszé-
lést és a zöldrefestést. (A zöldrefestés 
(greenwash) a cégek „zöldarculat”-te-
remtésének azon módszere, ahol pl. 
a valódi környezetbarát megoldások 
bevezetése helyett olyan marketing-
kampányokra költenek, amelyek azt 
a benyomást keltik a fogyasztókban, 
hogy a cég felelősen viselkedik, és so-
kat tesz a környezet megvédéséért. A 
zöldrefestés hazugság, tisztességtelen 
reklámfogás.)

Ennél jóval többen voltak azok, 
akik fel tudtak sorolni olyan jelensé-
geket, amelyek miatt könnyen kínossá 
válhat egy vállalat CSR-tevékenysé-
ge, és ami miatt sokan zöldrefestés-
nek nevezik azt. A puszta jótékonyko-
dás mellett ilyen jellemző és tapasz-
talt eset, amikor hazugságra alapul 
a kommunikáció, és amikor a vállalat 
alaptevékenysége olyan káros termék 

vagy szolgáltatás (például dohányter-
mékek), amely miatt hiteltelenné válik 
bárminemű CSR. Rossz fényt vet a 
cégre, amikor üres vagy csak „Ment-
sük meg a Földet!” kifejezésekből áll 
a kommunikáció, vagyis „rózsaszín fel-
hők eregetése történik”, vagy amikor a 
vállalatvezetők cselekedetei és a kom-
munikáció ellentmondanak egymás-
nak – például „céges luxusterepjáróval 
érkezni a Föld Napja rendezvényre, 
majd a környezettudatosságról szóno-
kolni”.

Rossz CSR-ként merült fel az is, 
amikor a cél csak a médiamegjelenés, 
amikor a vállalat jogszabályi kötele-
zettséget próbál CSR-ként feltüntetni, 
vagy amikor a dolgozók nem állnak 
a tevékenység mögé. Akadt, aki azt 
tartja kínosnak, ha egy cég nyomtatott 
meghívót küld egy CSR-rendezvény-
re. A gyakorlatból legtöbben a hosszú 
távú, átfogó stratégiát hiányolják, az 
erre elkülönített konkrét költségvetést 
és a CSR széleskörű belső kommuni-
kációját. Volt olyan is, aki a vezetői tá-
mogatás vagy a dolgozók bevonásának 
hiányát jelölte meg.

(folytatás a 94. oldalon)

A vélemény egybehangzó volt: a CSR (Corporate Social 

Responsibility, azaz a vállalatok társadalmi felelőssége) 

fontos és jó dolog, és a jövőben még inkább az lesz
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A legtöbb cég kommuni-
kációs feladatként tekint a 
felelősségvállalásra. A cég-
struktúrában elfoglalt he-
lyét firtató kérdésre választ 
adók közel fele a kommu-
nikációt jelölte meg. A má-
sodik legnagyobb halmazt 
azok a válaszadók jelentet-
ték, akiknél a cégen belül 
egyáltalán nincs formális 
CSR. Csupán két olyan vál-
lalat volt, amelynél különál-
ló szervezeti egység foglal-
kozik a területtel. Azt, hogy 
a CSR gazdája általában a 
kommunikációs osztály, az 
ebben a kérdésben véle-
ményt nyilvánítók közel fele 
tévedésnek tartja. Sokan 
úgy vélik, mindez azért van, 
mert a cégek inkább beszél-
nek róla, mint valóban tesz-
nek a fenntarthatóságért. 
Összekeverik a jótékony-
kodással, csak hírverésnek 
szánják, vagy egyszerűen 
nem tudnak a területtel mit 

kezdeni. Voltak, akik ezt a 
tényt a CSR lefokozásának 
tartják, és a kommunikációs 
osztályt hibáztatják, hogy a 
szó mögötti tartalom szimp-
la kerítésfestés, faültetés és 
adományozás lett.

Körülbelül ugyanany-
nyian tartották azonban he-
lyesnek is, hogy a CSR a 
kommunikáció része, mint 
amennyien ellene érveltek. 
Az ő indokaik többek között 
azok voltak, hogy a kom-
munikáció tartja a kapcso-
latot a külvilággal, a vállalat 
érdekgazdáival, a közön-
ségkapcsolatokért felelős 
munkatárs (pr-os) látja át 
a szakterületeket, és hogy a 
kommunikáció a CSR kata-
lizátora és megkoronázója. 
Volt olyan, aki szerint azért 
helyes, hogy a pr-osok alá 
tartozik a terület, mert ez a 
kommunikáció része, mert 
hírnév- és márkaépítésre 
használják, és volt olyan, aki 
szerint azért, mert ezt is „el 
kell tudni adni”.

A megkérdezettek sze-
rint a CSR legfőbb előmoz-
dítói jelenleg a vállalatok 
felső vezetői, az első szá-
mú vezető és a tulajdonos, 
az anyavállalat elvárásai. 
Ugyanakkor figyelemre 
méltó, hogy a befolyásolók 
listáján a negyedik helyen 
a fogyasztók, vásárlók áll-
nak. Bár a legtöbben úgy 
vélik, hogy nem érez a vál-
lalat nyomást, elvárást és 
elsősorban önkéntesen, 
maguktól csinálják, amit 
csinálnak, mégis piaci le-
hetőségeket látnak a fo-
gyasztókban. Összességé-
ben úgy gondolják, hogy a 
felnőtt lakosság 35%-a nyi-
tott a fenntarthatósági és 
felelősségvállalási kérdé-
sekre, témákra, gyakorla-
tokra, és 15%-uk ezért már 
többletköltséget is hajlandó 
vállalni. Így nem meglepő, 
hogy a meglévő fogyasztók 
hűségének növelése, az új 
fogyasztók megnyerése is 
előidézője lehet a vállalati 
CSR-tevékenységnek. Az is 
látható, hogy bár az álla-
mi ösztönzők és kedvezmé-
nyek szintén előkelő helyen 
szerepelnek a befolyásolók 
listáján (6. hely), addig a 
büntetések, bírságok csak 
a 15. helyre kerültek. A ci-
vil szektor és a média nyo-
másgyakorló szerepe a lista 
végére került, sőt a média 
sok helyen mint megkérdő-
jelezhető szereplő kerül elő-
térbe, hiszen csak fizetett 
cikként lehet igazán írni a 
fenntarthatósági akciókról.

A megkérdezettek sze-
rint a CSR-t leginkább a jó 
példák terjesztése, a még 
komolyabb tájékoztatás, 
párbeszéd mozdítaná elő. 
Továbbá szemléletváltás 
szükséges a társadalomban 
is, ami a hosszú távú gondol-
kodást és az egyéni felelős-
ségvállalást helyezi előtér-
be. Természetesen az állam 
ösztönző és számonkérő te-
vékenysége, továbbá példa-
mutató intézkedései is ösz-
tönzően hatnának. Az érin-
tetti párbeszéd, a másokkal 

való együttműködés lehet 
még motorja a CSR-nak.

Hogy a CSR-kommuni-
káció mennyire befolyásol-
ja a vállalatok ismertségét 
és elismertségét, az is bizo-
nyítja, hogy a megkérdezet-
tek körében megszavazott 
legfelelősebb és legfenn-
tarthatóbb vállalatok első-
sorban azok, amelyek a leg-
aktívabban szerepelnek a 
hazai gazdaságban e téren. 
Jó gyakorlatokat terjeszte-
nek, és élére állnak a pozitív 
kezdeményezéseknek. Így 
az első említések gyakori-
sága szerint a rangsor élén 
a Magyar Telekom, a máso-
dik helyen a Pannon áll. Do-
bogóra került még a MOL, 
majd a Kürt és az Audi kö-
vetkezik.

A felmérés elgondolkod-
tató eredményei több pon-
ton összecsengenek az ál-
talunk megkérdezettektől 
hallottakkal. Rávilágítanak 
a lehetséges buktatókra és 
ellentmondásokra. Az el-
múlt több mint egy év ta-
pasztalatai alapján azt 
mondhatjuk, hogy bár a 
vállalatok társadalmi fele-
lősségvállalása számos vál-
lalkozás számára új terület, 
mégis egyre többen vágnak 
bele a megvalósításba. Hi-
teles és sokrétű CSR-tevé-
kenységgel azoknál a válla-
latoknál találkoztunk, ame-
lyek valóban hisznek a fele-
lősségvállalásban, továbbá 
az elnöktől a recepciósig 
mindenki magáévá tudta 
tenni az alapelveket. Jó lát-
ni, hogy sok kis-, közepes 
és nagyvállalat felismerte 
már a CSR előnyeit, és kö-
veti, alkalmazza is a CSR 
eszközeit, esetleg anélkül, 
hogy valójában jártas len-
ne e praktikákban vagy 
CSR-nak hívná azokat.

Források:
www.kreativ.hu,

www.alternate.hu

Varanka Mariann 
Pólya Árpád

www.agrostratega.blog.hu

(folytatás a 93. oldalról)


