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Egy kis emlékeztető – mi a nourish eu? 
 

A nourish eu projekt immár második éve az Erasmus+ program 
támogatásával elindította regionális, támogató tevékenységét, hogy az 
egészséges élelmiszerellátást, és a kreatív helyi partnerségek 
szerveződését elősegítse. 
Ennek keretében a résztvevő országok, Egyesült Királyság, Írország, 
Bulgária, Magyarország meghatározott megközelítéssel 
partnerhálózatokat alakítottak ki, ahová meghívták az adott régió 
élelmiszerellátásának kulcsszereplőit, kis- és közepes vállalkozásait és 
az oktatás képviselőit.  Ennek köszönhetően párbeszéd indult meg az 
érintettek között és az összegyűjtött tapasztalatok és információk 
segítségépvel megindultak azoka a fejlesztés irányába mutató 
folyamatok, amelyek az egészséges élelmiszerek előállításától, a 
marketing és értékesítési folyamatokon keresztül a a rendszerszintű 
változásokig segíthetik az EU két nagy élelmezési kihívására való 
reagálást: az elhízás és az éhezés jelenségének csökkentését. 
 
 
 

 
ELKÉSZÜLT  

 A Nourish EU project egyik fő eredményét képező szakmai tréning kurzus, amely 3 nyelven (angol, Magyar, 
bolgár) elérhető, ingyenesen letölthető és felhasználható. 

 
Meghívó a Nourish EU hazai zárórendezvényére, amely keretén belül bemutatjuk a project eddigi eredményeit, az 

online kurzust és lehetősége adódik találkozni, beszélgetni olyan szakemberekkel, am témában érintett 
vállalkozókkal, akik szintén az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatban tevékenykednek. 



 

A Partnerség az Egészséges Élelmiszerekért eredményei 
MAGYARORSZÁG 

 
Az Egészséges Élelmiszerekért Együttműködési Partnerség új megközelítésű, szektorokon átívelő módszer komplex 
szocio-ökonómiai problémák megoldására, amely fókuszában és alapjaiban is stratégiai szemléletű. Mindezek 
érdekében 5 olyan alapszemléleten tükröző tézist határoztunk meg, amelyek a Partnerség által generált, segített 
környezetben sikeressé tehetik a feltételrendszert. 
 

i. Közös, egységes terv: minden résztvevő partner megosztja a vízióját, amely a felvetett probléma 
megoldására vonatkozik és ebből megalkotják a közös elemeket tartalmazó problémamegoldó 
megközelítésű akciótervet.   

ii. Közös mérce: minden résztvevő elfogadja azokat az egyszerű, de mindenki által azonosan használt 
indikátorokat, mérőszámokat, amelyekkel a tevékenységek során mérni tudják az adott intézkedés, 
ötlet beválását.  

iii. Egymást kölcsönösen segítő tevékenységek: a különböző érintettek egyenként vagy kisebb 
csoportokban is különböző tevékenységeket valósítanak meg, de ezek illeszkednek a Partnerség 
közös akciótervéhez.  

iv. Folyamatos kommunikáció: minden partner számára nyitott és bármikor elérhető kommunikációs 
csatornáknak kell rendelkezésre állni, hogy strukturáltan és rendszeresen, igény szerint 
áramolhasson az információ.  

v. Háttértámogatás: A Partnerséget életre hívó és koordináló szervezet, az FM KASZK folyamatosan 
támogatja a partnerséget, ahogyan a nemzetközi projektpartneri kör is rendelkezésre áll minden 
együttműködő számára. 

 
 

 

A Közép-magyarországi Régió az 
ország ipari, technológiai 
szempontból legfejlettebb része, itt 
él az ország lakosságának közel 1/3 
része. Ez az erőteljes koncentrálódás 
megjelenik az élelmiszeripar 
területén is, azonban az elmúlt évek 
tendenciája szerint az 
élelmiszeripari előállító üzemek, 
nagyvállalatok kiszorultak a főváros 
és a régió területéről. A főváros 
agglomerációs övezetében számos 
KKV létesült az elmúlt években, 
amelyik az egyre növekvő fővárosi 
lakosság élelmiszer-előállítását 
kívánja megoldani és üzleti 
előnyöket szerezni abból, hogy 
egyre több fogyasztó számára válik 
fontossá, hogy az elfogyasztott 
élelmiszer honnan származik, 
hogyan készül, miből készül és 
mennyire egészséges. 



 

Mindazon szereplők (magánszemélyek, szervezetek), amelyek érdekeltek a projekt által előtérbe helyezett 
szabályozások kapcsán, a folyamat szempontjából érintettekként kezelhetőek.  
Az érdekeltek körét alapvetően a következő csoportokba sorolhatjuk: közintézmények, állami szervek, kereskedelmi 
szervezetek, magánvállalkozások, magánszervezetek (NGO), civil szféra, munkavállalók, fogyasztók. 
 
Az érdekeltek körét a Nourish EU projekt szemszögéből nézve tehát a következőkben tudjuk meghatározni. 

o élelmiszeripari vállalkozások, mérettől függetlenül (nagyvállalatok, multinacionális vállalatok, KKV-k); 
o Élelmiszeripari alapanyag-előállítók, azaz mezőgazdasági termelők, termelői szövetkezetek csoportok; 
o Állami szervek (országos és regionális szinten is);  
o Helyi önkormányzatok;  
o Oktatási szervezetek: általános iskolák, óvodák, középiskolák, szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények, 

kutatóintézetek;  
o Vállalkozásfejlesztő csoportok, támogató szervek, alapítványok 
o Mindazon egyéb, magánszektort képviselő szervezetek, amelyek az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatban 

tevékenykednek.  

 

 

A magyarországi, lehetséges érintettek körét és a projekt alapcélkitűzéseit és a koordináló 
szervezet, FM KASZK lehetőségeit figyelembe véve a Partnerségi felhívással elsősorban az 
élelmiszeripari termelői, értékesítői szektor szereplőit, a szakképzési rendszerben szakmai 

gyakorlati képzésbe bekapcsolódó szereplőket és az országos, Agrár-szakképző Iskola Hálózat 
tagjait kerestük meg. 



 

A Partnertalálkozók legfontosabb eredményei – Partmerek elvárásai 

1. Tájékoztatás fontossága, és ennek minél fiatalabb életkorban történő bevezetése 

2. Az egészséges élelmiszereket mind az áruk, mind fizikai elérhetőségük szempontjából 
elérhetőbbé kell tenni 

3. Következetesség szükségessége a szabályozásban 

  
 

  
 

A Partnerség munkatervének kivitelezése során két irányban sikerült együttműködőket 
megnyerni:  
 
A) Az országos szakterületi szakképzés szereplőinek bevonása az Együttműködésbe a már meglévő 
szakmai kapcsolatokon keresztül történt. Az első email-en történt megkeresést követően 10 élelmiszeripari 
és agrár-szakképző intézménytől érkezett pozitív visszajelzés. A részvétel több esetben az iskolák tanáraitól, 
mint természetes személyektől érkezett. 
B) A másik megközelítési irány szintén a szakképzéshez kapcsolódik. A Nourish EU projekt alapcéljai, 
amelyek az egészséges élelmiszerek gyártását, fogyasztását helyezik előtérbe, egyértelműen a vállalkozói 
oldal partneri körbe való bevonását igénylik. Ennek érdekében közel 100, budapesti vagy Budapest 
környéki élelmiszeripari vállalkozást kerestünk fel, tájékoztattuk őket és kértük támogatásukat. A 
megkeresési folyamat végére közel 50 támogató partnert tudtunk a Partnerségbe bevonni. Ezek mind olyan 
KKV-k, amelyek egészséges élelmiszereket állítanak elő, forgalmaznak, vagy fejlesztenek. 

 



 

Szemléletformálás a Partnerség együttműködésében 
 
A Partneri kör visszajelzései alapján a fiatal korcsoportú tanulói közösségekben végzett szemléletformálást, 
az egészséges élelmezésre, tudatos élelmiszerfogyasztásra nevelést egész éves programsorozatként 
valósítottuk meg. Budapest teljes területéről érkeztek azokra a tematikus szakmai napokra általános iskolás 
és óvodás gyerekek, szülők, pedagógusok, amelyeket összesen 4 alkalommal rendeztünk meg a 2015/2016. 
tanév során. 

 
 

  
 
A tél a húsfeldolgozás iránt érdeklődőknek jelentett vonzó szakmai programot, amikor az érdeklődők 
testközelből megismerhették, hogy mi az útja a jó minőségű sertéshúsnak az istállótól az asztalig. 

 

Az őszi időszakban TÖK-SZI napra 
vártuk a tanulókat, ahol különböző 
tökös, szilvás ételeket ismerhettek 
meg, többek között Szatmári Ferenc 
szakács-blogger, könyvszerző által 
készített finomság is kóstolható volt. 
 
Ugyanitt az élelmiszerek 
laboratóriumi vizsgálatának 
rejtelmeibe is bekapcsolódhattak az 
érdeklődők és megismerhették, 
hogy melyek az élelmiszerek 
jelöléseivel kapcsolatos tudnivalók.  



 

 
 

 
A tavaszi időszakban, húsvéthoz közeledve a méz és a tojás voltak a szakmai nap középpontjában, és az 
érdeklődők megismerkedhettek a húsvéti asztal egészséges fogásaival is.  
 

 
 

 

 
 

A rendezvények – témától 
függetlenül komoly 

népszerűségnek örvendtek, 
alkalmanként minimum 150-

250 látogató tisztelte meg 
bizalmával a Partnerséget és 

vett részt az információs 
szakmai napokon. 



 

Szemléletformálás – projektverseny szakképző 
iskolai tanulók számára 
 

Az oktatási szereplőkkel folytatott megbeszélések során kristályosodott ki az az elvárás, hogy a 
tanulókat az aktív tanulás lehetőségén keresztül szólítsuk meg. Az egészséges élelmiszerek előállítását, 
fogyasztását senki nem vitatja, azonban állandó kihívás, hogy milyen 
módon ismertessük meg a tanulókat ennek fontosságával, okaival.  
 
A Partnerség ezért életre hívott 2016. februárjában egy országos 
versenyt, amelynek célcsoportja az összes olyan szakképzésben 
tanuló fiatal, aki agrár- és élelmiszeripari szakmai képzésben vesz 
részt. A verseny módszertana projekttevékenységre alapuló, 
kooperatív feladatmegoldás. A verseny két fordulóból állt, első 
fordulóban a csapatoknak egy 20 órás projektmunkát kellett 
megvalósítaniuk és ennek a dokumentálását, prezentációját, 
népszerűsítő kisfilmjét kellett elküldeniük a verseny bírálóinak. A 
bírálók meghatározott szempontrendszer alapján értékelték a 
beküldött csoportmunkákat és a legjobb 8 versenyző csapatot 
meghívták a júniusi döntőbe, ahol 2 napon keresztül kellett a 
csapatoknak bemutatni tudásukat és munkamódszerüket, 
prezentációs képességeiket a szakértő bírálóknak. 
 
A verseny a „Földtől az asztalig” nevet kapta, amely szemlélteti azt a 
komplexitást, amellyel az élelmezést és az élelmiszeripari alapanyag-előállítást szemléltetni kell.  
 
A verseny témája, amely köré a szabadon választott és a verseny szervezői által előzetesen 
megtervezett projekteknek épülnie kellett, az élelmezés és túlnépesedés volt. A döntőben a rövid 
ellátási láncok elve volt a csomópont, eköré épültek a feladatok. 

 
A verseny összesen 24 iskola, több, mint 100 tanulóját 
mozgatta meg közvetlenül, de az esemény visszajelzései 
alapján hosszú távú hatása ennél lényegesen nagyobb 
távú, mind időben, mind az elért személyek számát 
tekintve.  
 
A verseny leírását, a projektmunkákat és az értékelést 
számos fényképpel együtt elérhető a 
 http://kaszk.hu/palyazatok/20152016-tanev/iii-foldtol-
az-asztalig-projektverseny/ honlapon. 
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