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Globális gondolkodás, 
lokális élelmiszerbeszerzés

50 km-es diéta

Amennyiben a magyar élelmiszer-ipari vállalatok elhelyezkedését kombináljuk az 
élelmiszer-kilométer fogalmával, megállapíthatjuk, hogy milyen lehetőségek van-
nak (illetve lennének) Magyarországon a lakosság számára egy 50 km-es körzeten 
belüli környezettudatos élelmiszerbeszerzés megvalósítására.

Egy átlagos ember többnyire nem tudja, honnan származik az az élel-
miszer, amelyet elfogyaszt. Arról pedig még csekélyebb fogalma van, 
hogy az adott élelmiszer mekkora utat tett meg összességében, amíg 
az alapanyagok termőhelyétől eljutott a konyhaasztalig. Ha csak a 
fogyasztói döntéseket vesszük fi gyelembe, az élelmiszerek 5-10 km-en 
belül egy kisboltban vagy egy szupermarketben megvásárolhatók. 
Azonban arra a kérdésre, hogy honnan szerzik be azokat a boltok, már 
jóval nehezebb választ találni. 

Az élelmiszer-kilométer (food miles) kifejezés a terméknek a termelő és 
a fogyasztó között megtett útjára utal. Az élelmiszerkilométer-kuta-
tások főként az áruszállítási teljesítmények alapján határozzák meg a 
szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátást. A szén-dioxid-kibocsátás 
egyik fontos mutatója pedig az ún. karbonlábnyom, amelyet az ökológiai 
lábnyom részeként határoznak meg. Az ökológiai lábnyom az a terület, 
amely károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz 
(adott esetben táplálkozásunkhoz) szükséges javakat (élelmiszereket). A 
háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyomán belül a legjelentősebb 
részaránnyal az élelmiszer-fogyasztás ökolábnyoma rendelkezik, amely-
nek csaknem felét (42%-át) adja az élelmiszerek és az alkoholmentes 
italok ökológiai lábnyoma.

De hogyan kapcsolódik össze az ökológiai lábnyom és az élelmiszer-kilo-
méter? Úgy, hogy az ökológiai lábnyom nem tartalmazza az élelmiszerek 
szállításából adódó környezetterhelést. Ezért érdemes megemlíteni 
az élelmiszer-kilométer egyik konkrét megvalósítási formáját, az élel-
miszer-fogyasztás környezetterhelését befolyásoló ún. „50 km-es 
diéta” fogalmát. A diéta alapelveit egy kanadai házaspár alakította ki 
arra vállalkozva, hogy egy éven át csak olyan ételeket fogyaszt, ame-
lyek alapanyagait egy 100 mérföldes körzeten belül be tudják szerezni 
(100 miles diet). Sikereikről, nehézségeikről blogot vezettek, majd az 
egy év leteltével könyv formájában is megjelentették összegyűjtött 
tapasztalataikat. Így született meg a 100 mérföldes diéta fogalma, 
amely Magyarországon 50 km-es diéta néven kezd egyre ismertebbé 
válni a Messzelátó Egyesület jóvoltából.

Kutatás, elemzés
A 2013 tavaszán végzett kutatás elsősorban arra kívánt választ találni, 
hogy Magyarország mely részein, illetve mely élelmiszerek esetében 
lenne biztosítható egy környezettudatos fogyasztó számára az 50 
km-es diéta, azaz mely megyékben, területeken valósítható meg a 
vizsgált élelmiszercsoportok 50 km-en belüli beszerzése.

A kutatás a Magyarországon működő élelmiszer-ipari vállalatok regionális 
elhelyezkedését vizsgálta. Meglévő adatbázis hiányában az élelmiszer-
ipari vállalatok feltérképezése (majd ábrázolása) egyéni internetes 
kutatás alapján történt. Mivel az élelmiszer-fogyasztáson belül a leg-
nagyobb részarányt a húsfogyasztás teszi ki, a hangsúly a hús mint 
alapélelmiszer-kategória vizsgálatára helyeződött. Ezenkívül a tej és 
tejtermékek, liszt, tojás, tészta, cukor és étolaj előállításával foglalkozó 
vállalatok magyarországi elhelyezkedése képezte vizsgálat tárgyát.

A kutatás fogyasztói oldalról a környezettudatos élelmiszer-beszer-
zés lokalitását az 50 km-es diéta mintájára 50 km sugarú körök, 
környezettudatos körzetek segítségével határozza meg. Vállalati 
oldalról feltételez egy elméletileg megvalósítható, a vállalati feldolgozó 
üzemekből történő közvetlen értékesítést, hiszen az egyes disztribú-
ciós csatornák közbeiktatásával bizonyosan 50 km fölé növekszik az 
élelmiszer által megtett távolság. Külkereskedelmi szempontból pedig 
fi gyelmen kívül hagyja az egyes élelmiszer-kategóriák exportjának 
és importjának százalékait, hiszen a hazai termékek fogyasztása 
gazdasági szempontból fenntarthatóbb.

Eredmények
A húsipari termékeket vizsgálva megállapítható, hogy sertéshúst vagy 
legalábbis sertéshúsból készült húskészítményt az ország szinte bármely 
megyéjében be lehetne szerezni egy 50 km-es körzeten belül legalább egy 
élelmiszer-ipari vállalattól. A baromfi - és marhahús beszerzése viszont 
bizonyos (főként dunántúli) megyékben már csak 50 km-t meghaladó 
szállítással lenne megvalósítható.
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A többi vizsgált élelmiszer-kategória (tej és tejtermékek, sajt, liszt, 
tojás, tészta, étolaj) lefedettsége kevésbé biztosított. Budapest mellett 
mindössze Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyében lenne meg-
valósítható az adott élelmiszerek 50 km-es körzeten belüli beszerzése 
legalább egy élelmiszeripari vállalattól.  Élelmiszer-ipari vállalattal a 
legkevésbé ellátott Vas és Zala megye, amelyek csak a sajt és a liszt 
esetében tekinthetők lefedettnek.

Élelmiszer-ipari gócpontok az egyes élelmiszer-kategóriákat vizsgálva 
jellemzően más-más megyékben fedezhetők fel. Húsipari gócpontjaink az 
alföldi megyékben találhatók, míg Pest megyében a liszt- és tésztagyártó 
vállalatok összpontosulnak (viszont a liszt esetében Bács-Kiskun és 
Fejér megye is említést érdemel). Tejtermékgyártó vállalataink az ország 
északkeleti nyúlványában koncentrálódnak, de sajtüzemet Győr-Moson-
Sopron megyében is találhatunk. A tojás, az étolaj és a cukor esetében 
viszont nem beszélhetünk élelmiszer-ipari gócpontról.

Várható hatás az ökológiai lábnyomra
Az eredményeket összevetettük egy korábbi élelmiszer-fogyasztási, 
illetve ökológiailábnyom-kutatás regionális eredményeivel (Vetőné 
Mózner, 2011), előre jelezve az adott élelmiszer-kategória környezet-
terhelésének várható növekedését.

Alapvetően igaznak bizonyult az az állítás, hogy ahol egy termék nagy 
mennyiségben elérhető, ott a fogyasztása is magasabban alakul. 
Kivételként említhető a tészta fogyasztása, amely a dél-alföldi régió-
ban magas, miközben tésztaipari vállalatok tekintetében e régió fehér 

foltnak tekinthető Magyarország térképén. Itt tehát számítani lehet az 
élelmiszer-fogyasztásból eredő ökológiai lábnyom növekedésére, hiszen 
a tésztaféléket valószínűsíthetően csak 50 km-nél távolabbról lehet 
eljuttatni a fogyasztókhoz. További magas fogyasztási érték párosul 
részleges élelmiszer-ipari lefedettséggel a Dél-Alföldön a darabolt hús 
és tejtermékek, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon a tészta, 
valamint az Észak-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon a tojás esetében. 
Ezekben a régiókban tehát szintén az ökológiai lábnyom növekedésére 
lehet számítani, hacsak a magas fogyasztási érték nem csökken.

Mit tehet tehát egy környezettudatos fogyasztó a mai Magyarországon? 
Elsősorban azt, hogy felkutatja azon termékeket, amelyek a saját régi-
ójában fellelhetők, előállíthatók, és ezeket részesíti előnyben azokat a 
termékekkel szemben, amelyek csak távoli tájakról, esetleges az óceánon 
túlról szerezhetők be.  Az 50 km-es diéta alkalmazásával ráadásul nem-
csak a fogyasztásunk válik környezetbaráttá, hanem megismerhetjük 
saját régiónk különlegességeit is, és változatosabban, adott esetben 
akár egészségesebben is étkezhetünk.
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