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A rövid élelmiszerláncok (REL) szerepe
a hulladékcsökkentésben, helyi piacok
jelentősége a körforgásos gazdaságban
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Bevezetés
Napjainkban az Európai Unió támogatáspolitikájában a körkörös gazdaság, valamint a rövid
ellátási láncok egyaránt támogatott prioritást
élveznek. Az Európai Bizottság elfogadott egy
(ambiciózus) intézkedéscsomagot a körkörös
gazdaságot illetően, amelynek célja, hogy előmozdítsa az erőforrások hatékonyabb felhasználását, és hogy segítse a vállalkozásokat és
a fogyasztókat a gazdaság korszerűsítésében,
valamint megerősítésében (EU CE, 2018).
Jelenleg közel 2,5 milliárd tonna hulladék
keletkezik az EU-ban, ami lakosságszámra
vetítve 5 tonna/fő hulladékot jelent évente
(Bourguignon, 2016). A probléma kapcsolatba hozható a klasszikus lineáris gazdasági
modell alkalmazási gyakorlatával, amikor a
termék nem direkt a termelőtől, az előállítótól
vagy a feldolgozó által kerül a kereskedelembe,
majd a fogyasztóhoz, hanem több közvetítőn
keresztül. Ebben a rendszerben nagyon sok
élelmiszertöbblet, -felesleg vagy hulladék
keletkezhet. A hulladék az ellátási láncok valamennyi fázisában létrejöhet, de a fejlett országokban nagy arányban a fogyasztás során
keletkezik.
Az unió másik nagyon jelentős és a 2014–2020
közötti költségvetési ciklusban aktuális prioritása a rövid ellátási láncok (REL-ek) kiemelt
támogatása. A 807/2014. évi EU-rendelet és
a magyarországi Vidékfejlesztési Program
(2014–2020) alapján az az ellátási lánc
tekinthető REL-nek, amelyben a termelők és a
fogyasztók között legfeljebb egy közvetítő piaci
szereplő kap helyet. A támogatásuk alapvető
célja a (hagyományos kereskedelemből kön�nyen kiszoruló) kis méretű mezőgazdasági termelők együttes piacra jutásának elősegítése
és jövedelemszintjük növelése. A rövid ellátási
láncok addicionális jellemzői közé tartozik például a környezetre, a vidékfejlesztésre, a helyi
gazdaságra vagy a helyi közösségre gyakorolt
hatásuk. Ezek a szempontok szintén alapját
képezik a REL-ek iránti tudományos érdeklődésnek. Jelen rövid tanulmány megvizsgálja a
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körkörös gazdaság és a rövid ellátási láncok,
illetve a rövid élelmiszerláncok összefüggéseit,
kölcsönhatásait. Kiemelt kérdésként kezeli,
hogy milyen jelentősége van a körkörös gazdaságnak az élelmiszer-gazdaságban, azon belül
a rövid élelmiszerláncokban.

A körkörös gazdaság szerepe az
élelmiszer-ellátási láncokban
Napjainkban a kiskereskedelem legjellemzőbb
állapota a globalizált kereskedelem és a piaci
koncentráció. A legnagyobb piaci részesedésekkel jellemzően a modern kiskereskedelmi
egységek (hipermarketek, szupermarketek és
diszkontok) rendelkeznek (GfK, 2016), amelyek jellemzően globális ellátási láncokhoz
kapcsolódnak. Ezeknek a rendszereknek a
hosszú távú, változtatás nélküli fenntarthatósága véleményem szerint megkérdőjelezhető,
tekintettel például a rendszerben keletkező
hulladékmennyiségre, a túltermelésre vagy a
környezetterhelésre.
Az Európai Unióban keletkezett (vegyes) hulladékok mennyisége gazdasági szektoronként
igen eltérő (1. ábra).

Az 1. ábra szerint alapvetően két következtetés vonható le a tárgykörhöz kapcsolódóan. Az első, hogy az élelmiszer-ágazatban
keletkezett hulladékok aránya az összes hulladékmennyiséghez vagy bizonyos más ágazatokhoz képest relatíve alacsony. A másik,
hogy konkrétan a mezőgazdasági szektorban keletkezett hulladékok aránya jellemzően alacsony. Ez véleményem szerint az
ágazat jellegének (is) köszönhető, ugyanis
a mezőgazdaságban keletkezett mellék- és
kiegészítő termékek igen sokoldalúan hasznosíthatók. Ez arra is enged következtetni, hogy
a fejlett országban az élelmiszer-hulladékok
elsősorban a fogyasztás és nem az előállítás
során keletkeznek.
A keletkező élelmiszer-hulladékok vagy az élelmiszer-veszteség nagyságát a témát vizsgáló
források különféleképpen becsülik meg. Például a FAO jelenése szerint globális szinten
az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek
közel 30%-a kárba vész vagy válik hulladékká
az ellátási láncok különféle fázisai során.
Még a legoptimistább becslések szerint is
óriási a veszteség. Bár élelmiszer-hulladékok
a termékpálya valamennyi szintjén keletkez-
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1. ábra: Az Európai Unióban keletkezett hulladékok szektoronkénti megoszlása
Forrás: Bourguignon (2016), saját fordítás és szerkesztés

hetnek, de mértékük a különböző szinteken
eltérő lehet. Az élelmiszer-veszteség a fejlett
országokban jelentősebb, és elsősorban a
fogyasztás fázisában keletkezik, ahol gyakran
elérheti az összes veszteség akár 40%-át is.
Ellenben a fejlődő országokban a veszteség
aránya kisebb, és inkább technikai jellegű okok
miatt következik be, az előállítás folyamán
például a betakarítás, a tárolás, vagy szállítás
közben (Jurgilevich et al., 2016).
Tóthné Szita Klára és szerzőtársai ambiciózusnak nevezik az Európai Bizottság „körforgásos gazdaság csomagját” (CEP). A CEP
prioritási területei között szerepel az a célkitűzés, miszerint 2030-ra a felére kell csökkenteni az egy főre jutó élelmiszer-hulladék
mennyiségét mind a kiskereskedelmi, mind a
fogyasztói szinten. Ugyanakkor csökkenteni
kell az élelmiszer-veszteséget a termelési és
ellátási láncokban.
Jurgilevich és szerzőtársai (2016) szerint az
élelmiszer-ellátási láncok esetében a körkörös gazdaság célja az élelmiszerrendszerben keletkezett hulladékok csökkentése,
a tápanyagok újrafelhasználása, a melléktermékek és élelmiszer-hulladékok jobb felhasználása a tápanyag-újrafeldolgozás által,
valamint a táplálkozásban beálló bizonyos
változások által. Ugyanis az élelmiszer-hulladékok, valamint -feleslegek elkerülésének
célja szorosan összefügg a fogyasztói magatartással is. (A háztartások részéről nagyobb
tudatosság és tanulási hajlandóság szükséges
ahhoz, hogy az emberek a kidobásra szánt
élelmiszereket inkább felhasználják valamilyen módon.) Az élelmiszerláncok egyik, a
fenntarthatóság szempontjából problémás
aspektusa, hogy nagyon nagy mennyiségű felhasználatlan élelmiszer keletkezik bennük. Ez
a felesleg olyan, fogyasztásra még alkalmas
élelmiszert jelent, amelyet megvásárolnak
vagy kivonnak a kereskedelemből, de különféle okok miatt nem kerülnek elfogyasztásra.
Amikor már fogyaszthatatlanná válnak, attól
a ponttól fogva hulladéknak tekinthetők. Az
élelmiszer-veszteség szükségtelen veszteségnek minősül. Ez elkerülhető, például, ha
ezt az élelmiszert tartósítják, vagy bármilyen
más módon felhasználják, újrahasznosítják.
Ugyanakkor fontos szerepe lehet az egyes
tápanyagok újrafeldolgozásának is.

A rövid élelmiszerláncok
és a körkörös gazdaság közös
vonatkozásai
A helyi élelmiszerrendszerek az élelmiszer-gazdaság olyan területe, amely kap-

csolatba hozható a körkörös gazdasággal.
Benedek és Fertő (2015) szerint az elmúlt
években világszerte folyamatosan növekvő
igény tapasztalható az alternatív ellátási
láncok és a közvetlenül értékesített termékek
iránt. Az EPRS (2016) témához kapcsolódó
jelentése szerint a rövid élelmiszerláncok és
a helyi piacok virágoznak valamennyi európai
országban, vidéki és urbánus területeken egyaránt, de jelentőségüket tekintve általánosságban az mondható el, hogy a (szélesebb)
európai élelmiszerrendszerben szerepük marginális maradt. Galli és Brunori (2013) szerint
a rövid élelmiszerláncok mintegy alternatíváját
képezik a hosszú és globalizált ellátási láncoknak, valamint egyre fontosabb szerepet
töltenek be az élelmiszer-ellátási hálózatokban.
Népszerűségük okai közé tartozik a rövid élelmiszermérföld, az ellátási lánc rövidsége (ami
egyaránt értelmezhető térben és a lánc szereplőinek száma alapján), az élelmiszer-minőség (Jurgilievich et al., 2016). Kapcsolatba
hozhatók az élelmiszerrendszerek fenntarthatósági és élelmiszer-biztonsági kérdéseivel
is. Szintén Jurgilievich és szerzőtársai (2016)
szerint a lokális élelmiszerrendszerek jelentős
potenciállal rendelkeznek a környezeti fenntarthatóságot illetően a tápanyag-körforgás
és a hulladékcsökkentés által. Például a helyi
élelmiszerek fogyasztásával (ami a lokálisan
rendelkezésre álló és szezonális élelmiszereket
jelenti) csökken a tárolás és a szállítás igénye,
jobb kereslet-kínálat egyensúly alakulhat ki,
ami magában foglalja az élelmiszer-hulladék
keletkezésének megelőzését. A fenntarthatóság és az élelmiszer-biztonság pozitív
megítélésűnek számít a helyi élelmiszerrendszerekben a regionális termékekre való szakosodás miatt, valamint azáltal, hogy sok vásárló
jobb, pozitívabb jellemzőket tulajdonít a helyi
termelői javaknak a többszereplős láncok termékeihez képest. A rövid láncok a fogyasztói
hulladékkeletkezésre vonatkozóan is pozitív
hatással lehetnek. Átláthatóságuk és nyomon
követhetőségük, illetve az termék-előállítók
felelősségre vonhatósága hozzájárulhat a jobb
élelmiszer-biztonsághoz.
A rövid vagy a helyi élelmiszerláncok felsorolt pozitív hatásai azonban több esetben
vitahatók. Ennél a pontnál érdemes megemlíteni, hogy Born és Purcell (2006) felhívják a figyelmet az általuk „local trap”-nek
(„helyi csapdának”) nevezett jelenségre. Ez
egy elkerülendő állapotra utal, amikor a „helyi
léptékűről”, például a „helyi léptékű élelmiszerrendszerekről” kijelentik, hogy magától
értetődően rendelkeznek bizonyos kívánatos

tulajdonságokkal. Maye és Kirwan (2010)
hozzáteszik, hogy a mezőgazdaság- és élelmiszer-kutatók most már jobban tudatában
vannak annak, hogy nem helyes, ha a „lokálist” feltétel nélkül, kritikai személet nélkül
elfogadják úgy, mint „jó” gyakorlatot. EdwardJones és szerzőtársai (2008) szerint a közvetlenül a termelőtől a betakarítás után pár órával
vásárolt élelmiszerek frissessége vagy magas
tápértéke elvárható. Előfordulhat azonban
olyan eset, mikor például a Kenyában termelt
termék vagy termékek elérhetők az észak-európai kereskedelemben a betakarítás után már
akár 24–30 órával.
Ez ellentmondhat annak az állításnak, amely
szerint a helyben előállított termékek automatikusan frissebbek vagy jobb minőségűek,
mint a többszereplős, hosszú láncok termékei.
Hasonló érvelést ismertet Born és Purcell
(2006) is, miszerint a nagy volumenű betakarításoknál jobban van lehetőség használni,
illetve használni is kell a gyors szállítást és a
gyors fagyasztási műveleteket, hogy a termékeket frissen tartsák. Bizonyos esetekben ez
nagyobb frissességhez vezethet, mint a helyi
választék, amelyet fagyasztás nélkül szállítottak.
Ugyanakkor a szükségtelen szállítás véleményem szerint felfogható energiaveszteségként. Benedek (2014) felhívja a figyelmet arra
is, hogy a megtett távolság önmagában nem
jó indikátora a fenntarthatóságnak, mert nem
érzékeny a gazdasági és társadalmi hatásokra. Fontos meglátás, hogy a „REL gazdaságok” esetében általában egy-egy gazdaság
nem tudja egy háztartás gyorsan romló élelmiszerek iránti igényeit kielégíteni. Opció a
vásárló számára, hogy felkeresse a különböző
termelőket, de így a fogyasztók által végzett
szállítás és környezetterhelés nőhet meg.
Ugyanakkor fontos a szervezés kérdése is,
mert például Cairns (2005; in Benedek, 2014)
szerint egy jól megszervezett házhozszállítási rendszer képes lehet kiváltani a járművek
által megtett távolság 70%-át is (Kiss, Nagyné
Demeter, 2018). A rövid láncok élelmiszermérföld-távolságának megítéléséhez hozzá kell
tenni, hogy a Kiss tanulmányaiban (2017a,
2018) megkérdezett, Budapesten értékesítő
termelők sok esetben több mint 40 kilométert
utaznak a termékeik egyszeri értékesítéséhez.
Kijelenthető tehát, hogy a többszereplős és a
rövid láncok környezetterhelésének összehasonlításához további kutatások szükségesek.
Kneafsey és szerzőtársai (2013) megállapítása az volt, hogy egy rövid élelmiszerlánc
akkor gyakorolja a lehető legkisebb negatív
hatást a környezetre, ha az alábbi összes
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tényező érvényesítésre kerül: legyen helyi, szezonális, és használjon ökológiailag egészséges
és megbízható („ecologically sound”) termeléstechnológiát.
A körkörös gyakorlatok rövid élelmiszerláncokban való elterjedését hátráltathatja a
láncban részt vevő termelők kis birtok- és
üzemmérete. Több forrás utal arra, hogy a
közvetlen termelői értékesítés, például a termelői piacokon (mint rövid értékesítési csatornában) való értékesítés elsősorban a kis
méretű mezőgazdasági termelők sajátja (Kiss,
2017b). Ellenben a kis- és középvállalkozások
számára az új üzleti modellek (helyben történő újrahasznosítás, újrafeldolgozás, melléktermék-feldolgozás), „zöld innovációk”
alkalmazásával járó többletköltségek jelentik
az egyik leginkább hátráltató tényezőt ezen új
vagy fenntarthatóbb technológiák és gyakorlatok bevezetésénél. A hiányzó szaktudásuk
szintén korlátozó tényezőnek számít (Bourguignon, 2016). Tóthné Szita Klára és szerzőtársai (2017) szerint a körforgásos működés
– főként kisebb vállalkozások esetében – külső
finanszírozási és szakértői források nélkül nem
lehetséges.

Következtetések
A tanulmány bemutatta a rövid élelmiszerláncok (REL) és a körkörös gazdaság egyes
kapcsolódási pontjait. A rövid láncok a rövid
és gyors szállításból és közvetlenségükből
kifolyólag hozzásegíthetnek az élelmiszer-hulladékok keletkezésének kiküszöböléséhez.
Esettanulmányok szerint fogyasztói preferáltságuknak az az oka elsősorban, hogy a
fogyasztók a termelői javakat jobb minőségűnek, például frissebbnek vélik. Ez az
aspektus bizonyos szakirodalmi példák alapján
vitatható, mert akár két kontinens közötti szállítás esetében is lehet a helyi kereskedelembe
gyorsan árut közvetíteni. A rövid láncok alapvetően hozzájárulhatnak a felesleges szállításból
eredő környezetterhelés és energiafelhasználás kiküszöböléséhez, ami jelentősen csökkenhető a többszereplős láncokhoz képest. Ki
kell azonban emelni, hogy az egyes termékek
által megtett távolság a rövid láncokban
viszonylag alacsonyan tartható, de egyes esetekben magasabb lehet az egyéni termelők
(például a Budapestre akár 100 kilométerről
érkező piacozók) és fogyasztók (speciális
termékeket kereső fogyasztók) esetében. A
helyi élelmiszer-kezdeményezések érdekes
„kísérleti példákkal” szolgálhatnak a körkörös
élelmiszer-gazdaságot illetően, de az élelmiszerrendszerek fenntarthatósága nagyon
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kontextuális, mert nagymértékben függ a
lokális környezetbarát vagy környezetkímélő
termelési gyakorlatoktól. A körkörös termelési
rendszerek preferálását kis méretű gazdaságokban és vállalkozásoknál sok esetben szaktudásbeli korlátok akadályozhatják.
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Az eszkimók lakomája – avagy a közlegelők komédiája
Szerző: Balassa Bernadett PhD-hallgató / Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Ádám fagyos, zord vidékre csöppent, ahol a vörös tűzgolyó már alig lehel életet a természetbe. Az Egyenlítő
környékén járunk. „Ha isten vagy, tegyed, /könyörgök, hogy kevesb ember legyen, /s több fóka” – hangzik az
eszkimó ismerős fohásza. A magyar olvasóhoz talán közelebb állnak Madách sorai, mint a Garrett Hardin
által ismertté tett közlegelők tragédiája. S vajon nem az ember tragédiáját festi falra a XIX. század tehenekkel tűzdelt tanmeséje is? Takács-Sánta András könyve nem csupán egy újabb felületen közli a drámát,
hanem annak feloldására is kísérletet tesz.
A tragédia és a komédia is csak dráma marad,
ne is vágyakozzunk a problémák könnyed,
csendes elsimítására, itt nincs helye instant
megoldásoknak. Mindezzel tisztában van a
könyv ökológus szerzője, aki a Föld környezeti problémáinak meddő fejtegetése helyett
a lehetséges beavatkozások felé fordítja
figyelmünket. A közlegelők komédiája című
művében Takács-Sánta egy olasz meseíró,
Gianni Rodari zseniális eszközét imitálja, és a
tehenek tragédiájához új bejezést ír. De miről
is szól az eredeti tanmese?
Egy falu határában tizenkét gazda tizenkét
tehene legelt a réten. Egyszer csak új gazda
jelent meg a színen, aki a szokásokkal ellentétben két tehenet vitt a legelőre. Több tehén,
nagyobb haszon – gondolta. Ötletén a tizenkét
gazda is felbuzdult: további teheneket vittek
a legelőre, és egyre távolibb vidékekre juttatták el termékeiket. A nagy meggazdagodás
lehetőségét látva, már húsz gazda, összesen
száz tehene legelt ugyanazon a réten. Ekkor
ismerték meg az állattartók a természet
korlátait: a legelő egyre kopárabbá vált, a
tehenek lesoványodtak, mind elpusztult, gazdáik pedig tönkrementek. Erről szól a közlegelők tragédiája.
A tragédia középpontjában két alapvonás áll:
1. a legelő szabadon hozzáférhető; 2. a gazdákat a rövid távú önérdek, ha úgy tetszik,
meggazdagodás hajtja. Nem volt ez másképp
Az ember tragédiájának tizenegyedik színében
sem, ahol a kapitalista Londonban már minden
eladó, a folyamatos versengés miatt a kapcsolatok elanyagiasodtak. Mielőtt a folyamat
szükségszerű haláltáncba torkollna, TakácsSánta szerint megfordítható a dráma kimenete: történetünk tragédia helyett vidáman is
végződhet(ne). A helyes reakció a tanmese két
alapfeltevésének megváltoztatásában rejlik:
megszüntetni a szabad felhasználást, és/vagy
változtatni az emberi motivációkon. A két irány
szétágaztatásával összesen négy beavatkozási területet vázol a könyv a környezeti
katasztrófa elkerülésére:

1. A kormányzati rendszer segítségével törvények és ösztönzők szabályozzák a hozzáférést.
2. Bevonjuk a (kis)közösségi, nem kormányzati
társadalmi szereplőket a döntéshozatalba.
3. Ismertetjük a környezetkímélő attitűdöket,
cselekvési lehetőségeket.
4. Megváltoztatjuk az emberek értékrendjét,
világnézetét.
A közlegelők – amely lehet egy erdő, egy falu,
egy folyó, de akár az egész világ – eltartóképességének válságát a Csendes-óceáni-szigetek
példájával szemlélteti a könyv. A Húsvét-sziget
tragikus elnéptelenedése és Tikopia túlélése
egyáltalán nem volt szükségszerű vagy elkerülhetetlen, és nem is a sors különös fintorának
tudható be. Antropológiai kutatások alapján a
szinte azonos lehetőségekkel bíró két sziget elindította a maga természeti és társadalmi katasztrófáját, de megfékezni, majd pedig a tendenciát
megfordítani már csak Tikopia tudta. Pontosan
ennek a példáján keresztül vázolja a szerző – és
a munkáját segítő Bódi Balázs PhD-hallgató –
azt a négy sorsfordító lépést, amelyeket fentebb
ismertettünk a tragédia elkerülésére.
A kormányzat és a közösségek döntéshozatala
a természeti erőforrások elosztását kétféleképpen szabályozza: centralizált és nem hierarchikus módon. Az egyre színesebb és aktívabb
közösségek létrejöttéhez a részvételi demokrácia működését is nyilván erősíteni kell, hogy ne
csak néhány közszereplő, hanem minden érintett beleszólhasson azokba a döntésekbe, amik
életfeltételeit befolyásolják (az ehhez szükséges ökopolitikát bontja ki a könyv 6. fejezete).
A szabályozás mellett az emberi viselkedésre a
kommunikáció és a tájékoztatás eszközeivel is
hathatunk, bár többnyire ezzel csak a felszínt
kapargatjuk. Előfordul, hogy a cselekedetek
hátterében álló meggyőződések, értékválasztás
határozza meg a döntéshozatalt, így az ökológiai problémát bizonyos világnézetek is felerősíthetik. A nyugati társadalmak töredezettsége,
széttagoltsága például világnézeti okokra is
visszavezethető, ami a közösségek aktív sze-

repvállalását is gátolja. (Ugyancsak felidézve
Madách londoni színét, ahol az életfelfogás
ellehetetlenítette a minőségi kapcsolatokat.)
Az ökológiai problémákért, a bioszféra átalakításáért sokan a gazdaságot teszik felelőssé,
így ebben a rendszerben keresendő a kiút is.
A szerző elveti a kapitalizmus és az államszocializmus által kínált megoldási lehetőségeket,
helyettük egy harmadik opciót, az ökolokalizmust kínálja válaszul. A globalista rendszerekkel szemben álló stratégia egyrészt szakít
a hagyományos gazdaságpolitikák növekedés-központúságával, mértékletességre int,
másrészt a bioszféra átalakításának minimalizálására törekszik. A 4. fejezetben megvilágított ösvényen az elmúlt évtizedek markáns
alternatív gazdasági irányzatai villannak fel,
úgymint a nemnövekedés (degrowth), az
emberléptékű technológiaváltás, illetve a helyi
pénzeszközök igénye kerül előtérbe.
Takács-Sánta szerint az állami szabályozás és az
ismeretterjesztés eszközei viszonylag ismertek
és gyakran alkalmazottak, gondoljunk csak a
Kiotói jegyzőkönyvre vagy a számtalan környezetvédelmi egyesület lelkiismeretes munkájára.
A könyv fókuszában ehelyett a közösségek, az
egymással szoros és rendszeres kapcsolatban
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