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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

Az országban számos helyen elindultak olyan civil kezdeményezések, melyek a helyi 

termékek piacra jutását igyekeznek elősegíteni. 2012 tavaszán számos civil szervezet és cég 

együttműködésben ajánlatot tett a MOL NyRt-nek, hogy országszerte elhelyezkedő 56 

töltőállomására megszervezik helyi termékek beszállítását, egyedi arculatú helyi termék 

polcok kialakítását.  

  

Ez a rendszer nem valósult meg, ugyanakkor több civil szervezet elhatározta, hogy saját 

kezdeményezésben a helyi termékek hálózati jellegű értékesítését segítő rendszer kialakítását 

tervezik meg. Ezt az ötletet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiemelt projekt keretében 

támogatja. A program kedvezményezettje a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., partnerei a 

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET), a Natúrháló.hu Kft. és a HelyiPiac.hu 

Egyesület.  

A Helyipiac.hu Egyesület „Vidékfejlesztők Fóruma – országos civil hálózat a fenntartható 

fejlődésért” című, a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-es Zöld Forrás programja által 

támogatott projektje szintén e hálózat megvalósítását segíti. 
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A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, valamint 

regionális partnerszervezeteik hálózati mozgalmat indítottak 2012-ben „Adj Helyet a 

Helyinek” címmel. 

A mozgalom közvetlen célja a helyi alapanyagokból, - helyi tudással és munkával – előállított 

élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott szerepük 

növelése. Ennek középpontjában áll: 

•  a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének 

növelése, értékesítési lehetőségeik bővítése, 

•  értékesítési (népszerűsítő) pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak 

arra, hogy a termelő 40 km-es körzeten belül el tudja adni termékeit, 

•  bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül 

egymásra találjon. 

•  Az értékesítési helyeket a termékekkel és a termelőkkel szervesen összekapcsoló 

komplex marketing tevékenység. 

 

Mindezen keresztül a mozgalom elindítói hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a termékek 

változatossága és minősége javuljon, a vásárlók a termelőtől közvetlenül, vagy termelői 

árhoz közeli áron juthassanak hozzá a termékekhez, csökkenjen a termékek által megtett 

távolság, és a hazai vásárlók a terméken keresztül megismerjék a termelőt, és annak a 

tájnak az értékeit, turisztikai lehetőségeit is, ahonnan a termék származik. 

 

A mozgalom során első lépésben mintegy 70-80, - az országot egyenletesen lefedő „Adj 

Helyet a Helyinek” pontot kívántak létrehozni, ahol a vásárlók közvetlenül, a termelői 

árhoz közeli áron juthatnak hozzá a helyi termékekhez a kihelyezett, - vagy a hely gazdája 



 

 

 

 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

8

által biztosított – polcokról. Amennyiben az értékesítés komolyabb volument is elér, a 

termékek kereskedelmi forgalmazása is lehetséges. 

Ezekhez a helyekhez csatlakozhatnak már meglévő, vagy újonnan szerveződő bevásárló 

közösségek, amelyek lehetőséget biztosítanak a termelő és a vásárló személyes találkozásával 

megvalósuló árucserére. 

 

A program során partnerként számítunk: 

1. Olyan nagy látogatottságú helyek gazdáira, ahol megvalósulhat a helyi termékek 

közvetlen értékesítése, népszerűsítése. Ezek a helyek lehettek boltok, éttermek, szállodák, 

bankfiókok, postahivatalok, turisztikai információs irodák, egyéb frekventált közösségi terek. 

A mozgalom kiterjedése révén számítottunk arra, hogy a bevont helyszínek népszerűsége 

növekszik, saját termékeik és szolgáltatásaik jobban eladhatóvá válnak, tehát anyagilag is 

megtérülhet a befektetett munka. 

 

2. Helyi termék-előállítókra , akik szeretnék termékeiket népszerűsíteni, és ehhez számítanak 

a mozgalom által kínált erőforrásokra (értékesítési pontok hálózata, minősítés, szervezés, 

marketing, logisztikai támogatás). A termékeket vagy a termelő, vagy a hálózati 

partnerségben együttműködő megyei/regionális segítő szervezet szállítja be a termelőtől 

maximum 40 km-re lévő, vagy megyén belüli, vagy Budapest területén elhelyezkedő 

értékesítési pontra. Kizárólag saját alapanyagból, saját receptúra alapján és saját 

munkával előállított élelmiszerek és kézműves termékek kerülhetnek bele a folyamatba. A 

termékeket régiós partnereink személyes találkozás keretében minősítik. A tartós, csomagolt 

termékek a kihelyezett polcokon keresztül-, a többi termék bevásárló közösségek révén 

kerülhet értékesítésre. 
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3. Civil szervezetekre és magánszemélyekre, akik bevásárló közösséget működtetnek, vagy 

érdeklődnek ilyen közösség elindítása iránt. A hálózati mozgalom lehetőséget ad arra, hogy az 

értékesítési helyeken meghatározott időpontban a termelő és a vásárló közvetlenül is 

találkozzon, és létrejöjjön közöttük az árucsere. A mozgalom keretében vállaljuk a jelentkező 

szervezetek felkészítését, szakmai segítését. 

 

4. Olyan médiapartnerekre, akik elkötelezettek a vidéki gazdaság fejlesztése-, a szellemi-

kulturális örökség megőrzése-, a tudatos vásárlói magatartás támogatása- és a kezdeményező 

társadalom víziója- mellett. Mindezt közvetlenül is szolgálja az „Adj Helyet a Helyinek” 

mozgalom. Médiapartnereinktől a hálózati kezdeményezés népszerűsítését kértük, beleértve 

az értékesítési helyeket és azok kapcsolódó szolgáltatásait-, a helyi termék-előállítókat és 

termékeiket-, valamint a közreműködő partnerszervezeteket. 

 

5. Szponzorokra, támogatókra: Mivel a hálózat alapvetően a helyi termékek közvetlen 

értékesítését kívánja elősegíteni és ehhez nem kapcsolódnak kereskedelmi bevételek, ezért 

fenntarthatóságához – a nagyarányú önkéntes munka mellett – nélkülözhetetlen bizonyos 

mértékű pénzügyi erőforrások megléte. Ennek előteremtését a szervezők elsősorban 

tagdíjakból, szponzori felajánlásokból és támogatásokból kívánják megoldani. Emiatt is 

vártuk és várjuk a jövőben is mindazok jelentkezését, akik anyagilag is tudták segíteni 

hálózati kezdeményezés kiteljesedését. 
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2. HÁLÓZATI ÉRTÉKESÍTÉSI, STRATÉGIAI, LOGISZTIKAI 

KONCEPCIÓ 

 

2.1. Hálózati értékesítés lehetőségei, csatornái, színterei 

 

2.1.1. Termelők kényszerpályán 

 

A helyi termékek piacra jutásának szervezésekor az egyik legfontosabb hiányosság, amibe 

beleütközünk az éppen az árualap csekély volta, vagyis az egyedi, jó minőségű helyi 

termékek kis mennyisége. A vidékgazdaság leépülését, a tömegtermelés térhódításának okait 

számos tanulmány behatóan tárgyalja, ezért itt a részletek kifejtése helyett néhány fontosabb 

terepi tapasztalatot emelünk ki a mezőgazdaság, illetve élelmiszertermelés területéről: 

•  A gazdák a tőke- és emberhiány miatt kényszerpályán vannak a szállítás, értékesítés, 

művelési mód és fajtaállomány megválasztása tekintetében: nagyon nehéz a főáramú 

termelési módszerektől (intenzív, szántóföldi árunövény, döntően gabona, olajos, 

fehérje-, illetve rostnövény termesztéstől) eltérőt alkalmazni.  

•  Az állattenyésztés kisléptékben egyre kevésbé éri meg, kultúrája, elismertsége 

kiveszőben, ezért az állatállomány rendkívüli mértékben visszaesett 1990 óta. 

•  Sok helyen a rossz közbiztonság miatt nem lehet zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, 

mert nem lehet elég korán betakarítani, már a földről eltűnik a termés. Ezért is 

termesztenek sokan gabonát.  
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•  A kis- és közepes nagyságú gazdálkodók nem tudnak, vagy nem akarnak a szállítással, 

értékesítéssel foglalkozni (nincs hozzá eszköz, idő, ember vagy nem éri meg kis 

léptékben). 

•  Az életidegen szabályozás, a nagyüzemi technológiák térhódítása, a helyi tudás és 

fajták eltűnése is oka annak, hogy kevés a helyi termék.  

•  A kisléptékű előállításból származó termékek egy része „illegális” – előállítása nem 

felel meg az előírásoknak, ezért a hagyományos kereskedelmi csatornákon nem 

értékesíthető. 

•  A szövetkezésnek nincs vonzereje a múlt rendszerben szerzett rossz tapasztalatok és a 

ma is alacsony üzleti morál miatt. 
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2.1.2. A nagyvállalatok által uralt hazai élelmiszerkereskedelem 

 

A magyar agrár- és élelmiszerkereskedelemben ma olyan változások zajlanak, amelyek a 

helyi erőforrások fenntartható használatát célzó gazdálkodási rendszereknek rendkívül 

kedvezőtlen gazdasági környezetet teremtenek. A mezőgazdaságban egyre nyílik az agrárolló, 

azaz a termeléshez szükséges eszközök, alapanyagok ára gyorsan nő, míg a mezőgazdasági 

áruk ára ezt alig vagy egyáltalán nem követi. Az anyag- és eszközigényes termelés 

meghatározott gazdálkodási pályákon folyik, amelyekből alig lehet kilépni. A termelés input 

és output oldalát is komoly tőkeerővel és érdekérvényesítő képességgel rendelkező 

nagyvállalatok uralják , amelyek a kisebb termelők számára folyamatosan fenntartják a 

kedvezőtlen árviszonyokat.  

 

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek piacán dominálnak a nemzetközi 

kiskereskedelmi üzletláncok. Az erő pozíciójából tárgyalva a kisebb termelők számára 

gyakorlatilag lehetetlenné teszik a bejutást az üzletek polcaira vagy a bennmaradást. 

Amennyiben ez mégis sikerülne, az értékesítés a termelőknek közel veszteséges áron valósul 

meg. A bevásárlóközpontok, értékesítési láncok a termelőtől folyamatos rendelkezésre állást 

kívánnak meg (Just-In-Time beszállítási rendszer). Az év minden napján azonos minőségű, a 

megrendelő igénye szerinti mennyiségű árut kell képesnek lenni szállítani a szerződés szerint, 

rövid határidővel, előre nem látható rendelési időpontokban. Amely termelő ezt nem teljesíti, 

annak rövid úton felmondják szerződését. A magas polcpénzek megfizettetése, a kötelező 

akcióztatás további veszteségeket okozhat. A néhány nagy szereplő által uralt (oligopol) 

jellegű piac az árak és a minőség leszorításához vezet, amelynek a legkiszolgáltatottabbak az 

ős- és kistermelők, a kis- és középvállalkozók.  



 

 

 

 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

13

Az élelmiszerláncok általában a teljesítés utáni 30 napot meghaladó határidővel fizetnek, ami 

a tőkehiányos kisvállalkozók, gazdálkodók számára jelentős pluszköltséget, veszteséget 

jelent. A termelőtől a fogyasztóig rendszerint több lépcsőben jut el a nyerstermék is, a 

lánc minden tagja pedig magas haszonkulccsal dolgozik, a termék ára így többszörösére 

nőhet út közben. A kialakult erőviszonyok miatt jelen helyzetet sem támogatással, sem 

rendeleti úton nemigen lehet kezelni a szakértők szerint. Azok az egyedi termelők, amelyek 

nem tudnak egyedi, jó minőségű, keresett terméket előállítani veszteséggel vagy nagyon 

csekély haszonnal tudják értékesíteni árujukat.  

A (jobbára multinacionális) kereskedelmi láncok uralják a hazai élelmiszer-

kiskereskedelem 75%-át. A tapasztalatok szerint a kistermelői, helyi termékeket eljuttatni e 

hálózatokba vagy nem lehetséges vagy nem gazdaságos. A helyi termékek fő értéke az 

egyediség, a változatosság, a kisebb szériák, a különleges minőség. Legtöbb esetben nem 

képesek teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket a kereskedelmi láncok támasztanak (pl. 

állandó rendelkezésre állás).  

 

2.1.3. A közvetlen értékesítés lehetőségei 

 

Érdemes tehát a feldolgozásnál kisebb léptékben gondolkodni és egyszerűbb technológiákat 

alkalmazni. Az értékesítést azokon a csatornákon is meg lehet próbálni, amelyeken keresztül a 

fogyasztót közvetlenül vagy alacsony költséggel elérhetjük, a közvetítők kiiktatásával. Ennek 

sokféle módszere létezik, itt most néhány alternatív megoldást mutatunk be a fogyasztó és 

termelő közelebb hozásának lehetőségei közül. 

A Közösség Által Támogatott Mezőgazdaság1 (KÁTM)-módszerének lényege a termelő és 

a fogyasztó közvetlen kapcsolata, a bizalom, a jó minőségű, egészséges, környezetkímélő 

                                                           

1 Az angol eredetű elnevezés Community Supported Agriculture, CSA. 
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módon előállított áru és tisztességes jövedelem a gazda számára. A termelő és fogyasztó 

között közvetlen kapcsolat létezik, ideális esetben a kockázatot is megosztják. Jelentősen 

növeli a termék eladhatóságát származási helyének jelölése (pl. makói hagyma, paksi 

halászlé), illetve a termelő(k) személyes védjegye, arcképe. A KÁTM-nek több módszere is 

létezik, az ezek közötti választás attól függ, hogy a megcélzott fogyasztói csoport mennyire 

elkötelezett a biotermékek és/vagy a helyi termelés iránt. Minden esetben lényeges azonban, 

hogy jelentős felvevőpiac álljon rendelkezésre2. Ez elsősorban városok vonzáskörzetében 

megvalósítható, de olyan vidéki területen is, ahol az emberek jelentős részének nincs ideje 

mezőgazdasági termeléssel foglalkozni, saját szükségletét megtermelni (pl. ingázók vagy 

agglomerációs „alvó városok”). Az értékesítési csatorna kiválasztása az alábbi ábrán látható 

összefüggések alapján történhet. Általánosságban elmondható, hogy a termelő biztonsága az 

ábrán jobbra haladva nő – attól függően, hogy hány állandó, biztos vevő vesz részt a 

rendszerben. 

                                                           

2 Német adatok alapján a kiszállítási rendszer gazdaságos működtetéséhez minimum 100 vevőre van szükség. 
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Alacsony elkötelezettség  Erős 

elkötelezettség 

 

 

 

Az elkötelezettség mértéke a KÁTM működési típusaiban 

 

Kiszállítási 

rendszer 

Gazdálkodók piaca Állandó vásárlók 
rendszere 

Részarányos 

gazdálkodás 

A Közösség Által Támogatott Mezőgazdaság főbb csoportjai 

 

Forrás: Radics (2002), 591. o. 

 

Kiszállítási rendszer: A termelő létrehozza a logisztikai hátteret, aminek keretében egy 

elosztási pontra vagy közvetlenül házhoz szállítja a fogyasztóknak a megrendelt termékeket. 

A megrendelés és a szállítás rugalmasan történik, a vevők telefonon, faxon, levélben, 

interneten vagy személyes kapcsolatok útján rendelhetnek árut. E rendszer nagyobb városok 

vonzáskörzetében, jelentős felvevőpiac mellett képes működni.  

 

Gazdálkodók piaca: E piacok alkalomszerű, időszakos vagy rendszeres megjelenési 

lehetőséget biztosítanak a termelőknek. Szervezését a gazdálkodók vagy a helyi 

önkormányzat, esetleg egy integrátor vagy más szervezet vállalhatja. Elterjedt forma, aminek 

keretében a termelők a közeli vagy távolabbi városokba szállítják termékeiket. Új jogi 
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lehetőséget jelent a termelői piac, mely könnyített feltételek mellett működtethető, akár 

időszakosan is. Ha a gazda közvetlenül a fogyasztónak értékesít, nincs szükség közvetítőre, az 

árak alacsonyabbak lehetnek. Néha azt is meghatározzák, mekkora távolságról érkezhet a 

gazda azért, hogy fenntartsák a piac helyi jellegét. A fogyasztók bizalma is általában nagyobb 

a termék iránt, ha közvetlenül a termelőtől vásárolnak.  

A piacok szakosodhatnak biotermékre, de a biotermelők csatlakozhatnak már működő, 

hagyományos termékeket piacok működéséhez is. Problémát jelent, hogy az őstermelők, 

kistermelők is alkalmazhatnak tisztességtelen módszereket. Vannak, akik ilyen minősítés 

birtokában nem (vagy nem csak) saját termékeiket árusítják, hanem klasszikus kereskedőként 

/ nepperként lépnek fel másoktól vagy a nagybaniról vásárolt termékekkel, ezzel a valódi 

termelői termékek imázsát rontják.3  

 

Állandó vásárlók rendszere: A termelők és a fogyasztók értékesítési szövetséget hoznak 

létre, amelyben a termelő megbecsüli, hogy mikor és milyen termékeket tud szállítani, míg a 

vásárlók kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyire lehet, rendszeresen vásárolnak. A 

termelő az évszaknak megfelelően termelt növényi és állati termékekből állít össze egy 

csomagot, amiért a vevő hetente, a csomag kiszállításakor fizet. Az előfizetés és a csomag 

összeállításának elve változatos lehet. Ezen az elven működik például a gödöllői Nyitott Kert 

Alapítvány (NYKA)4, a hazai KÁTM egyik úttörőjének kiszállítási rendszere vagy a Szatyor 

Bevásárló Közösség. 

 

Részarányos gazdálkodás: A termelő és a vásárló legszorosabb elkötelezettségét, 

kapcsolatát igényli. A termelő az év elején becslést készít a termelésről, megbecsüli a 

költségeket és a szükséges jövedelmet, azokat pedig a szerződött vásárlók között arányosan 
                                                           

3 A Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesület ezért pl. a helyi piacon önkéntesen megszerezhető kitűzővel 
jelöli a minősített, valódi kistermelőket és őstermelőket. 
4 www.nyitottkert.hu 
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felosztják. A befizetett összegért cserébe a fogyasztó rendszeresen megkapja a termés arányos 

részét. Így a mezőgazdasági termelés kockázata megosztható. A NYKA ezt a módszert is 

alkalmazza. 

1. ábra A Termelő és fogyasztó szövetsége (Nyitott Kert Alapítvány, 2005) 
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Néhány, a termelő és fogyasztó lazább kapcsolatán alapuló közvetlen értékesítési módszert az 

alábbiakban sorolunk fel5: 

 

Termelői bolt:  Olyan kiskereskedés, mely vagy a gazdaságban, vagy ahhoz nagyon közel 

helyezkedik el. Az ilyen bolt segítségével a termelő közvetlen kapcsolatba kerülhet a 

fogyasztóval úgy, hogy a földjén zajló tevékenységeket, az emberek munkáját az arra jövő 

vásárlók nem zavarják meg, mert különválik a termelés és értékesítés. Egy ilyen gazdasági 

boltban több, közelben termelő gazda termékeit is lehet árusítani. 

Szedd magad: Bizonyos értelemben a gazdasági bolthoz hasonlít, hiszen ugyanúgy közeli 

kapcsolat lehet a termelő és a fogyasztó között, de itt a vásárló maga szedi meg a terményt, és 

fizet annak tömege szerint. A terményszedés egy átlagos embernek nem feltétlenül munka, 

hanem kellemes időtöltés, kikapcsolódás is lehet, a gyerekeknek pedig kitűnő játék, csak 

érteni kell a felvezetéséhez. Gazdasági bolttal való egyidejű használata szintén lehetséges 

változat.  

 

Mozgóbolt: Hasonló a termelői bolthoz, de itt a termelő megy a vásárlói közelébe. Jól 

működtethető olyan helyen, ahol a helybeli emberek egyébként is gyakran megfordulnak, pl.: 

iskola, művelődési központ és egyéb közösségi helyiségek.6 

 

Bioélelmiszert árusító boltok: A gazda az árut már létező bioboltba szállítja. A boltosok 

gyakran segítőkészek, bemutatják a vásárlóknak, honnan jön a termék, van ahol szabad 

figyelemfelkeltő plakátot, szórólapokat is kihelyezni. Ezzel erősítik a termelő és a fogyasztó 

                                                           

5 Nyitott Kert Alapítvány (2005) alapján, kibővítve. 
6 A Waldorf iskolák és óvodák is pl. alkalmas helyszínek erre az értékesítési lehetőségre, hiszen pedagógiájuk a 
természet szeretetén és tiszteletén alapszik, azaz a fenntartható mezőgazdálkodásból származó termékeket 
örömmel fogadják. 
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közötti kapcsolatot és a vásárlónak a termék biominőségébe vetett bizalmát (nyomon tudja 

követni a termék útját). 

 

Speciális minőséget igénylő fogyasztók: A bioélelmiszerek magas minősége, kedvező 

egészségügyi hatásai miatt értékesíthetők pl. bioéttermek vagy rákbetegeket gyógyító 

intézetek, közösségek számára. 

 

Meleg- és hidegkonyhák ellátása alapanyaggal: Termelői beszállítás a kiemelkedő 

minőséget, egyedi alapanyagokat igénylő éttermek, szállodák, vendéglátóhelyek számára. 

 

Terméksarkok meglévő boltokban. Tekintettel arra, hogy önálló bolt létrehozása a helyi 

termékek számára igen tőkeigényes és a várható kis forgalom miatt üzletileg kockázatos, ezért 

célszerű már meglévő kereskedelmi egységekben helyet teremteni a helyi termékeknek. 

Ezeket az árukat önálló polcon, jól megkülönböztethető arculattal kell elhelyezni, hogy a 

vásárlók azonosítani tudják. Az országos marketing fő célja, hogy a fogyasztók megismerjék 

az arculatot és keressék a helyi termék polcokat.  

 

Terméksarkok szállodákban, éttermekben, vendéglátóhelyeken: A helyi termékek 

értékesítésének egyik legígéretesebb terepe. A különleges minőségű, adott tájra jellemző 

élelmiszerek, használati tárgyak, ajándékok kiemelt célközönsége a turistáké, akik keresik a 

helyi specialitásokat, de sokszor nem találják. Az egységes arculattal bíró terméksarkok 

könnyen felismerhetők a központi marketing segítségével, de a polcokon a vásárló helyi 

különlegességeket talál.  
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Terméksarkok a szabadidőtöltés, turizmus egyéb helyszínein: Ki kell használni azokat a 

nem szokványos csatornákat is, ahova az emberek szabadidőtöltés céljával mennek. Lehetővé 

kell tenni itt is, hogy a helyi termékek könnyen elérhetők legyenek. Kiemelten fontos 

helyszínek lehetnek a falusi vendéglátóhelyek, tájházak, skanzenek, fürdők, nemzeti parkok 

fogadóterei. 

 

Rendezvények: A helyi termékek népszerűsítésére, illetve árusítására jó helyszínek a 

fesztiválok, egyéb rendezvények. Ezek megszervezhetők kifejezetten a helyi termékek 

népszerűsítésére, de más célból szervezett eseményeken is megvalósítható a kitelepülés. 

Szintén alkalmas a turisták megszólítására. 

 

Webáruház: Az interneten történő értékesítés sokban hasonlít a hipermarketekben történő 

árusításhoz. Lényeges mindkettő esetében, hogy homogén, lehetőség szerint nagy tömegű 

árualappal kell rendelkezni, hogy a rendelések kielégíthetők legyenek. E lehetőség ezért csak 

közép- vagy hosszabb távon kerülhet szóba. 
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2.1.4. Helyi értékesítés falusi környezetben 

 

Falusi környezetben az értékesítésnél építhetünk az emberek között még létező közvetlenebb 

kapcsolatokra. Ugyanakkor ennek lehetőségei tájanként változnak, néha nem várt akadályok 

magasodnak az értékesítési rendszert szervezők előtt.7 Mégis a környezeti és társadalmi 

szempontból legkedvezőbb megoldások sokszor a legkézenfekvőbbek, érdemes tehát 

megvalósításuk lehetőségeit megvizsgálni. 

 

•  helyi gazda/gazdák boltja a faluban; 

•  mozgóárusok (túrakocsi, mely faluról-faluról halad); 

•  speciális rendezvények (falunap, bornap, sajtnap, kiállítások); 

•  rendszeres vevők a falun belül (eladás háztól, a háztáji-/kistermelő a helyi 

munkahelyeken értékesíti áruit); 

•  a termelő házhoz viszi a tejet, húst stb.; 

•  a vevő házhoz jön az áruért; 

•  házhozszállítás (csomag, doboz) részarányos termelés vagy állandó vásárlók 

rendszere (fogyasztókként itt a magasabb fizetőképességű és nem mezőgazdaságból 

élők – ingázók, önkormányzati alkalmazottak stb., és a mozgásukban korlátozottak – 

pl. nyugdíjasok – jönnek szóba); 

                                                           

7 Gyakori probléma, egyszerűen az irigység: a faluban élő azért nem vesz a helybelitől, nehogy „az ő pénzén 
gazdagodjon”. Sokszor azért vásárolnak inkább a helyi boltban messziről odaszállított tejet, zöldséget, mert 
annak nagyobb a presztizse, hiszen a tévéreklámok azt mutatják. A közvetlen értékesítésnek az itt felsorolt 
számos megoldása a hazai ésszerűtlen és életidegen egészségügyi szabályozás miatt illegális vagy csak 
rendkívüli költségek mellett megoldható. 
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•  piaci, vásári értékesítés a falvakban vagy a közeli városokban; 

•  kaláka típusú élelmiszer előállítás és feldolgozás (pl. több család vagy a nagycsalád 

nem azonos portán élő tagjai gondozzák a termést vagy az állatot és a termést 

megosztják); 

•  értékesítés a helyi üdülőhelyek vendégei számára. 

•  tájjellegű éttermek, csárdák; 

•  nyári táborok . 
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2.1.5. Az „Adj helyet a helyinek!” hálózat jellegzetességei 

 

A tervezett civil hálózat elsősorban a létrehozó partnerek tudására és erőforrásaira tud 

építeni. A fent leírt okok következtében a helyi termékek piacra jutását segítő civil 

szervezetek általános tapasztalata, hogy maga a termékértékesítés üzleti értelemben 

veszteséges, legjobb esetben nullszaldós. A szervezetek ezirányú tevékenységüket jelentős 

mennyiségű önkéntes munkaidő ráfordításával, természetbeni juttatásokkal (pl. térítésmentes 

szállítás saját járművel, telefon-, internetköltségek stb.) és / vagy pályázati pénzek (EU-s és 

hazai források) segítségével tartják fenn. Mint ahogy minden fejlesztés, a helyi termékek 

piacra juttatása is beruházás-igényes, azonban itt rövidtávon profitorientált befektetők 

megjelenése nem várható (hacsak nem egy nagyobb állami támogatás reményében). A civil 

szervezetek azonban a közcélok (munkahelyteremtés, helyi termékek alacsonyabb 

környezetterhelése, hagyományok, kulturális értékek őrzése, közösségépítés, vidékfejlesztés 

stb.) érdekében általában a várható profittól, bevételtől függetlenül végzik munkájukat (egy 

határig). E közcélok elérése érdekében a civil erőforrásokat közpénzekkel lenne fontos 

kiegészíteni. Ennek nem csak azért lenne lényeges szerepe, hogy az egyébként is végzett 

tevékenységek legalább nullszaldósak lehessenek, de azért is, hogy a tevékenységeket 

folyamatosan végezhessék. Az ingadozó forrásellátottság miatt a helyi termékek piacra jutását 

segítő akciók is sokszor projekthez kötöttek, ami a termelők és fogyasztók e tevékenységekbe 

vetett bizalmának épülését aligha szolgálják. 

Középtávon bizonyosan számolnia kell azzal a civil hálózatnak, hogy jelentősebb tőkeinjekció 

nélkül kell tevékenységét építenie, illetve működtetnie. Ezért az együttműködés kezdetén 

azokra az értékesítési csatornákra kell építeni, melyeket a hálózat tagjai építettek ki, van 

tapasztalatuk működésükben. Hálózati tagoknak tekintjük azokat, akik jelen projekt 

lebonyolítása során kinyilvánították tevőleges részvételi szándékukat, illetve részt vettek az 

egyeztetéseken, az anyagok készítésében.  
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Az értékesítés, illetve a fejlesztés lehetőségeinek első lépcsőjének tervezésekor a hálózati 

tagokra építünk, valamint azokra a külső partnerekre, akiket a hálózati tagok meg tudnak 

szólítani, be tudnak vonni (pl. új boltok, éttermek a működési területükön, ahol helyi termék 

sarok alakítható ki).  

Második lépcsőként azok a partnerek vonhatók be, akikkel a kapcsolatfelvétel megtörtént 

vagy régebb óta van együttműködés. Ezekkel a partnerekkel részletesen tisztázni kell a közös 

munka peremfeltételeit. 

Harmadik lépcsőben, a hálózati működés stabilizálása után érdemes megkeresni nagyobb, 

országos szövetségeket az együttműködés kialakítása érdekében. 

 

Értékesítési pontok 

 

Az értékesítési pontok hálózatának alapjai lehetnek a civil szervezetek által már működtetett 

alkalmi és rendszeres piacok, boltok, tájtermék-polcok, házhozszállítási, dobozrendszerek stb. 

Az együttműködő kezdeményezések felajánlják értékesítési pontjaikat a hálózati 

együttműködés számára. Az értékesítés elsődleges helyszínei a rendszeres vásárok, piacok, 

illetve a partner-boltokban kialakítandó tájtermék-polcok, sarkok.  

Az együttműködés előnye lehet egy egységes, de a változatosságot és helyi sajátosságokat 

tükröző arculat, ami a fogyasztókat segíti a védjegyek közti eligazodásban és a termékekhez 

való hozzáférésben. A hálózati együttműködés segítségével komolyabb eladási volumen 

célozható meg. Fontos lenne, hogy a helyi partnerek felvállalják, hogy az egységes arculat 

marketing elemeit (a sajátjuk mellett) megjelenítik az értékesítési pontokon – kiteszik a logót 

a standokra, polcokra stb. Az együttműködés előrehaladtával, ismertségének, sikerének 

növekedésével az értékesítési pontok száma is nőhet.  
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Az alábbiakban a fentiek szerint csoportosított szervezeteket és az értékesítés lehetséges 

csatornáit mutatjuk be. Itt mutatjuk be azokat a (lehetséges) partnereket is, akik értékesítés-

szervezéssel közvetlenül nem foglalkoznak, illetve értékesítési pontot sem működtetnek majd 

várhatóan, azonban kiterjedt információs lehetőségük révén sok fogyasztó számára tehetik 

ismertté a helyi termékek beszerzési helyét, pl. turista attrakciókkal összekapcsolva (ilyenek 

pl. a Tourinform irodák).  
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2. ábra. Hálózati tagok – első lépcső 

 

Szervezet Alkalmazott, főbb 
marketing / értékesítési 

módszerek 

Tevékenysége által 
érintett terület 

Honlap 

Pannon Helyi 
Termék Nonprofit 
Kft. 

Védjegy, hírlevél, honlap8, 
díszdobozok, helyi termék 
sarkok boltokban, 
éttermekben, szállodákban, 
rendezvények 

Vas, Zala, Győr-Moson-
Sopron megyék, Budapest 

http://www.pannonproduct.hu/ 
helyi-termek-terkep 

Szövetség az Élő 
Tiszáért Egyesület 
(SZÖVET) 

Élő Tisza védjegy, hírlevél, 
honlap, piacok 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, 
Csongrád megyék, 
Budapest 

http://www.elotisza.hu 

Natúrháló.hu Kft. Honlap, rendelési lehetőség Fejér, Pest, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, Somogy megyék 

http://naturhalo.hu 

Termelotol.hu Honlap Országos http://termelotol.hu/ 

GAIA Alapítvány Honlap, értékesítés a 
gazdaságban, rendezvények, 
piac 

Galgahévíz, Pest megye, 
Budapest 

http://www.gaiaalapitvany.hu/ 

Agrikulti Kft. Termelői piac, catering, 
rendezvények 

Budapest, Nagymaros http://agrikulti.hu/ 

Szimpla 
romkocsma 

Termelői piac, konyhai 
felhasználás, catering 

Budapest http://szimpla.hu/ 

Esztergomi 
Környezetkultúra 
Egyesület 

Bevásárlói közösség, 
rendezvények 

Esztergom http://ekoku.hu/ 

                                                           

8 A honlap itt egy internetes kirakatot jelent, ahol az érdeklődő megtekintheti a termékeket, az értékesítés 
helyszíneit, de nem vásárolhat. A termékek értékesítése döntően a termelőnél (pl. a gazdaságban) vagy más, 
megjelölt helyeken (pl. vendéglátóhelyen) történik. Nem webáruházat értünk tehát ’honlap’ alatt.  
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Szervezet Alkalmazott, főbb 
marketing / értékesítési 

módszerek 

Tevékenysége által 
érintett terület 

Honlap 

IsterGranum 
EGTC 

http://www.istergranum.hu/ 

E-Misszió 
Egyesület 

Egyesületi bolt, piac, helyi 
termék ajánló kiadvány 

Nyíregyháza, Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

http://e-misszio.hu/ 
index.php/bolt 

Falusi és 
Agroturizmus 
Országos 
Szövetsége 
(FATOSZ) 

Falusi turizmushoz kapcsolt 
értékesítés, honlap, 
rendezvények 

Országos http://www.falusiturizmus.hu/ 
→ Helyi termékek 

Észak-
Magyarország 
Flórája és Faunája 
Alapítvány / 
Nautilus Klaszter 

Honlap, rendezvények, 
biopiac 

Miskolc, Borsod-Abaúj-
Zemplén 

http://www.nautilusklaszter.hu/ 

Helyi Piac.hu 
Egyesület 

Helyi terméksarkok 
boltokban 

Panyola, Rozsály http://panyola.hu 

Szatyor Bevásárló 
Közösség 

Honlap, bevásárlói közösség, 
catering, rendezvények, piac 

Budapest http://szatyorbolt.hu/ 

Dél-Dunántúli 
Idegenforgalmi 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Webáruház, éttermek, 
élmény útvonalak, 
rendezvények 

Tolna, Baranya http://helyiizek.hu/ 

Magyar 
Biokultúra 
Szövetség 

Honlap, rendezvények, 
ökopiac 

Budapest (országos) http://www.biokultura.org/ 

Nimfea 
Természetvédelmi 
Egyesület 

Helyi termék bolt, 
webáruház, honlap, 
értékesítés gazdaságból 

Túrkeve http://nimfea.hu 
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3. ábra Együttműködési szándékukat kinyílvánították – második lépcső 

 

Szervezet Alkalmazott, főbb 
marketing / értékesítési 

módszerek 

Tevékenysége által 
érintett terület  

Honlap 

Akli Majorért 
Műemlék 
Alapítvány 

Piac Akli http://www.aklimajor.hu/ 

Tokaj Hegyalja 
Piac 

Piac Tokaj https://hu-
hu.facebook.com/HegyaljaPiac 

Fogyasztó- és 
Vidékvédő 
Egyesület 

Piac Kecskemét http://piacbaratai.hu 

G7 – Gödöllői 
Helyi Élelmiszer 
Tanács 

Honlap, rendezvények, 
catering 

Gödöllő http://helyielelem.blogspot.hu/ 

Magyar Ízek Háza Saját bolt, helyi termék 
sarkok boltokban (shop-in-
shop) 

Budapest, Gödöllő, 
Jászberény, Szarvas 

http://magyarízekháza.hu/ 

Tudatos Vásárlók 
Egyesülete – 
Zöldtérkép.hu 

Honlap Országos http://zoldterkep.hu/ 

Homokhátság 
védjegy / Kamra-
Túra 

Honlap, értékesítés 
gazdaságokban (gazdaudvar 
hálózat), védjegy, 
rendezvények, falusi 
turizmushoz kapcsolt 
értékesítés 

Bács-Kiskun megye http://homokhatsag.hu/ 

Tourinform Honlap, helyi irodákban 
tájékoztatás 

Országos http://tourinform.hu/ 

Csárdaszövetség Éttermek Bács-Kiskun Megye http://www.tanyacsarda.hu/ 

Magyar Posta Helyi termék értékesítés 
postahivatalokban [terv] 

Országos http://posta.hu/postabolt 
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Szervezet Alkalmazott, főbb 
marketing / értékesítési 

módszerek 

Tevékenysége által 
érintett terület  

Honlap 

Alföldi 
Legendárium 
Klaszter 

Honlap, webáruház, helyi 
termék sarkok, szállodák, 
éttermek [terv] 

Észak-Alföld, Dél-Alföld 
régiók 

http://www.alfoldilegendarium.
hu/ 

Pilisi Zöldutak 
Egyesület 

Ökoturizmushoz kapcsolt 
termékértékesítés és -ajánlók 

Pest megye, Pilis http://www.pilisizoldut.hu/ 

Zsámbéki-
medence 
Idegenforgalmi 
Egyesület – 
Stelázsi Program 

Kézműves vásárok, 
helyitermék piacok, helyi 
termék polcok 

Pest megye, Zsámbék http://www.zsambekinfo.hu/  
stelazsi_program6.php 

 

4. ábra: Későbbiekben, közvetlenül bevonni tervezett szervezetek – harmadik lépcső 

 

Szervezet Alkalmazott, főbb 
marketing / értékesítési 

módszerek 

Tevékenysége által 
érintett terület  

Honlap 

AKI által felmért 
helyi piacok 

Piac Országos https://www.aki.gov.hu/publika
ciok/ publikacio/a:421/ 
Piacokkal+kapcsolatos+kutat%
C3%A1s+%282011-2012%29 

Fürdőszövetség Fürdők – helyi termék sarkok Országos http://www.furdoszovetseg.hu/ 

Tájházszövetség 

Élő Tájházak 

Skanzenek 

Tájházak, skanzenek – 
értékesítés turizmussal 
összekapcsolva, helyi termék 
sarkok 

Országos http://www.tajhazszovetseg.hu 

http://tajhaz.hu 

 

Nemzeti Parkok Nemzeti parkok fogadóterei 
– helyi termék sarkok 

Országos http://www.nemzetipark.gov.hu/ 

Itthon.hu Honlap Országos http://itthon.hu 

Helyi Termék 
Magazin 

Újság Országos http://www.helyitermekmagazin
.hu/ 
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A hálózat építése során első lépcsőben mintegy 70-80, – az országot egyenletesen lefedő 

„Adj Helyet a Helyinek” pontot kívánunk létrehozni, ahol a vásárlók közvetlenül termelői 

áron juthatnak hozzá a helyi termékekhez a kihelyezett, – vagy a hely gazdája által biztosított 

– polcokról. Amennyiben az értékesítés komolyabb volument is elér, a termékek kereskedelmi 

forgalmazása is lehetséges. 

Ezekhez a helyekhez csatlakozhatnak már meglévő, vagy újonnan szerveződő bevásárló 

közösségek, amelyek lehetőséget biztosítanak a termelő és a vásárló személyes találkozásával 

megvalósuló árucserére. 

Az értékesítési pontok száma folyamatosan növekedhet, és lehetőséget kínálunk arra is, hogy 

a minősített termelők közvetlenül szállítsák termékeiket a hozzájuk közel lévő pontokra. 

A mozgalom formalizálására együttműködési megállapodások kötésével kerül sor. Az 

együttműködési megállapodás aláírói konzorciumot hoznak létre a helyi termékek 

népszerűsítése-, és ezen keresztül a helyi értékek megőrzése és a vidék megmaradásának 

segítése érdekében. 

 

A konzorcium nem törekszik önálló jogalanyiságra, működésének alapját a tagok és a 

partnerek között fennálló megállapodások adják. Ezek a megállapodások tételesen (lsd. 

Melléklet):  

- a mozgalom működtetését végző szakmai szervezetek közötti megállapodás  

- a mozgalomba bekapcsolódó termék-előállítókkal kötött megállapodás 

- értékesítési helyekkel kötött szerződések 

- külső szakmai partnerekkel, médiatámogatókkal, szponzorokkal kötött eseti szerződések 
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A konzorcium működése 

A konzorcium által vállalt feladatok:  

- A mozgalom koordinálása, ennek érdekében az értékesítési pontok, termék-előállítók 

bevonása, hálózati értékesítési és logisztikai rendszer működtetése.  

- Hálózati portál működtetése 

- Termék-előállítók bevonása 

- Termelői adatbázis folyamatos frissítése 

- Hálózati regionális koordinátorok kiválasztása, képzése, munkájának szervezése, folyamatos 

nyomonkövetése, minőségbiztosítása 

- Népszerűsítő akciók szervezése, médianyilvánosság biztosítása partnerek (elsősorban 

termék-előállítók és bevásárló pontok) számára 

- Egységes arculat kialakítása, arculathordozó elemek biztosítása a tagok számára (pl.: tábla, 

igény esetén értékesítési polcok kihelyezése, stb.) 

- Szponzorok, támogatók bevonása 

- Általános információnyújtás az „Adj Helyet a Helyinek” mozgalmat érintő jogszabályi 

változásokról, szakmai kérdésekről. 

- Forrásteremtés a hálózati mozgalom működtetése, kiterjesztése érdekében. 

 

A konzorcium tagjai: 

Az „Adj Helyet a Helyinek” konzorcium tagságát a mozgalom országos vagy regionális 

szintű szervezésében részt vállaló szervezetek alkotják. Az induló konzorciumi megállapodás 

aláírását követően tagja lehet a konzorciumnak az, akit valamennyi meglévő konzorciumi tag 

elfogad, és meghatározó jelentőségű feladatot vállal, vagy erőforrást biztosít a mozgalom 

céljainak elérése érdekében. 
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Az országos szintű koordinációt a konzorciumi tagok közül választott programkoordinátor 

végzi. Jelen megállapodás aláírásától induló időszakban ezt a szerepet a Pannon Helyi Termék 

Nonprofit Kft. látja el. Megbízatása 1 évre szól.  

Programkoordinátor feladata: 

- A mozgalom működését megalapozó segítő és támogató szakmai találkozók előkészítése, 

szervezése 

- Kapcsolattartás a mozgalomban résztvevő partnerekkel 

- Együttműködési megállapodások, szerződések előkészítése, megkötése 

- A mozgalom hivatalos képviseletének ellátása 

- Elkülönített alszámla és pénzügyi nyilvántartás vezetése a mozgalom számára 

- Konzorciumi találkozó összehívása minimum 3 havonta, ahol megtárgyalják a 

munkaprogrammal kapcsolatos kérdéseket, és döntéseket hoznak. 

- A tagok és partnerek által végzett munkáról külön nyilvántartás vezetése 

 

A konzorcium tagjai vállalják: 

- az általuk vállalt feladatokat lehető legnagyobb gondossággal elvégzik 

- aktívan részt vesznek a konzorciumi találkozókon, valamint a mozgalom működtetése és 

népszerűsítése érdekében szervezett országos, regionális vagy térségi rendezvényeken. 

- saját partnerségi körükben népszerűsítik a mozgalom céljait, lehetőség esetén erőforrásokat 

vonnak be. 

- közreműködnek a mozgalom munkatervének összeállításában, fejlesztésében. 
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A tagok jogosultak az önként vállalt feladataikon túlmenő tevékenységek végzéséért 

költségtérítésben, illetve külön díjazásban részesülni, amennyiben ehhez a konzorciumi tagjai 

hozzájárulnak, és ehhez a konzorcium rendelkezik megfelelő forrásokkal. 

A tagszervezet a mozgalom céljaihoz illeszkedően jogosult külön projektet megvalósítani. 

Köteles annak tartalmát a konzorciumi tagokkal egyeztetni. A tagok jogosultak önállóan is a 

mozgalmat képviselni, továbbá a mozgalom által biztosított arculati elemeket használni. 

A szervezésben minimum 7 regionális koordinátor működik közre, akiket a konzorciumi 

tagok delegálhatnak. Személyüket a konzorciumi ülés hagyja jóvá. A konzorcium döntéseit a 

konzorciumi ülés keretében hozza. Lehetőség szerint konszenzussal, amennyiben erre nincs 

mód, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás keretében.  
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További partnerek bevonása 

A hálózat bővítése érdekében jelen projekt kezdeményezői felhívást tettek közzé, mellyel 

újabb partnereket kívánnak bevonni a hálózatba. Ennek keretében és a későbbiekben várjuk 

mindazon szervezetek és magánszemélyek csatlakozását, illetve támogatását, akik ezekkel a 

célokkal egyetértenek, és a saját helyükön, a saját erőforrásaikkal segíteni tudnak a 

megvalósulásban. Kiemelten számítunk a következő partnerek jelentkezésére: 

Olyan nagy látogatottságú helyek gazdáira, ahol megvalósulhat a helyi termékek 

közvetlen értékesítése, népszerűsítése. Ezek a helyek lehetnek boltok, éttermek, szállodák, 

bankfiókok, postahivatalok, turisztikai információs irodák, egyéb frekventált közösségi terek. 

Fontosnak tartjuk, hogy a termékek felfutásáig a partnerek vállalják, hogy termelői áron, 

hozzáadott árrés nélkül adnak módot a vásárlásra, és ehhez biztosítják a megfelelő személyi 

és adminisztratív hátteret. A mozgalom kiterjedése révén számítunk arra, hogy a bevont 

helyszínek népszerűsége növekszik, saját termékeik és szolgáltatásaik jobban eladhatóvá 

válnak, tehát anyagilag is megtérülhet a befektetett munka. 

Helyi termék-előállítókra , akik szeretnék termékeiket népszerűsíteni, és ehhez számítanak a 

mozgalom által kínált erőforrásokra (értékesítési pontok hálózata, minősítés, szervezés, 

marketing, logisztikai támogatás). A termékeket vagy a termelő, vagy a hálózati 

partnerségben együttműködő megyei/regionális segítő szervezet szállítja be a termelőtől 

maximum 40 km-re lévő, vagy megyén belüli, vagy Budapest területén elhelyezkedő 

értékesítési pontra. Kizárólag saját alapanyagból, saját receptúra alapján és saját 

munkával előállított élelmiszerek és kézműves termékek kerülhetnek bele a folyamatba. A 

termékeket régiós partnereink személyes találkozás keretében minősítik. A tartós, csomagolt 

termékek a kihelyezett polcokon keresztül-, a többi termék bevásárló közösségek révén 

kerülhet értékesítésre. 

Civil szervezetekre és magánszemélyekre, akik bevásárló közösséget működtetnek, vagy 

érdeklődnek ilyen közösség elindítása iránt. A hálózati mozgalom lehetőséget ad arra, hogy az 

értékesítési helyeken meghatározott időpontban a termelő és a vásárló közvetlenül is 
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találkozzon, és létrejöjjön közöttük az árucsere. A mozgalom keretében vállaljuk a jelentkező 

szervezetek felkészítését, szakmai segítését. 

Olyan média partnerekre, akik elkötelezettek a vidéki gazdaság fejlesztése-, a szellemi-

kulturális örökség megőrzése-, a tudatos vásárlói magatartás támogatása- és a kezdeményező 

társadalom víziója- mellett. Mindezt közvetlenül is szolgálja az „Adj Helyet a Helyinek” 

mozgalom. Média partnereinktől a hálózati kezdeményezés népszerűsítését kérjük, beleértve 

az értékesítési helyeket és azok kapcsolódó szolgáltatásait-, a helyi termék-előállítókat és 

termékeiket-, valamint a közreműködő partnerszervezeteket. 

Szponzorokra, támogatókra: Mivel a hálózat alapvetően a helyi termékek közvetlen 

értékesítését kívánja elősegíteni és ehhez nem kapcsolódnak kereskedelmi bevételek, ezért 

fenntarthatóságához – a nagyarányú önkéntes munka mellett – nélkülözhetetlen bizonyos 

mértékű pénzügyi erőforrások megléte. Ennek előteremtését a szervezők elsősorban 

tagdíjakból, szponzori felajánlásokból és támogatásokból kívánják megoldani. Emiatt is 

várjuk mindazok jelentkezését, akik anyagilag is tudnák segíteni hálózati kezdeményezésünk 

kiteljesedését! Szponzorainknak megjelenési lehetőséget biztosítunk a mozgalom számára 

felajánlott média-felületeken. 
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2.2. Jogi feltételrendszer és a pénzügyi, adózási keretek – javaslatok a 

törvényalkotás felé 

 

A felelős közösségek az élelmiszer önrendelkezés jogát, a helyi termékeket, a helyi értékeken 

és tudáson alapuló fenntartható gazdaság- és közösségfejlesztést alaptételként kezelik. Mára a 

civil és szakmai együttműködés sikere a jogszabályokban is megjelenő kisléptékű, kistermelői 

élelmiszer előállítás és értékesítés, a helyi piaci jogszabályok könnyített feltételei. 

Ugyanakkor a több minisztérium hatáskörébe is egyaránt tartozó témák még ma is 

joghézagokkal és ellentmondásokkal szabályozzák az adott tevékenységet. 

2014-2020 tervezési időszak kiemelt Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogramjának 

sikeres lehívása, elszámolása előtt is akadályokat jelentenek a hazai jogalkotás hiányosságai, 

ellentmondásai, életszerűtlenségei, esetleges túlszabályozottsága. 

 

Ilyen akadály például az élelmiszer (alap- és feldolgozott termék) magas áfa tartalma, ilyen a 

még hiányzó helyi termék / tájtermék bolt fogalom és annak hiányzó könnyített szabályozása. 

Problémát okoz a közétkeztetésben az EU-s beszerzési értékhatár fölötti városok kivétel 

nélküli közbeszerzési kötelezettsége is. Nem életszerűen, nem egyértelműen definiált a köztes 

szereplő fogalma sem. 

Más tagországok jó példái, a segítő hatósági fellépés, a civil és szakmai precíz, jogszabályi 

szintű érdekképviselet9 lehet alapja a további, életszerűség felé vezető, és a hagyomány és 

rugalmasság EU-s elv megvalósítása, tehát az önrendelkezés felé történő továbblépésnek. 

                                                           

9 A SZÖVET munkáját a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával a Svájci-Magyar Civil 
és Ösztöndíj Alapok pályázat támogatja a SMCA-2012-0071-Z regisztrációs számon nyilvántartott “Fenntartható 
helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása” című 
pályázat keretében. 
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Franciaországi10 kutatások eredményei rámutattak, hogy a REL nagy jelentőségű a következő 

fejlesztési területeken (Nihous, 2008): 

•  a vidéki területek fenntartásában, 

•  a város-vidék kapcsolat megújításában, 

•  a vidéki hozzáadott érték előállításában, 

•  ezáltal munkahelyek teremtésében, 

•  a családi kistermelői struktúra gazdasági fenntarthatóságában, 

•  a helyi értékek megismertetésében, 

•  az egészséges élelmiszer előállításában, 

•  a környezettudatos termelés, kiemelten az ökológiai termelés fejlesztésében. 

 

A rövid ellátási lánc a termelők, kézművesek által előállított termékek egy értékesítési 

formája, amely kereskedelme (és a hozzáadott érték előállítása) történhet közvetlenül a 

termelő és a fogyasztó között, avagy közvetett módon legfeljebb egy köztes szereplő 

közbenjárásával. 

 

Közvetlen értékesítési módszerek 

Egyéni termelői értékesítés 

- Értékesítés a gazdaságban (gazdabolt) 

- Piacon, vásárokban 

                                                           

10 Kujáni Katalin: A közvetlen értékesítés módszerei a francia vidékfejlesztésben. (In: A Falu, 2012.) 
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- Értékesítés egy helyi boltban 

- Út menti árusítás 

- Mobil shop 

- Házhozszállítás 

- Fogyasztói csoporton keresztül (pl.: szatyorközösség) 

- Internet 

- Szedd magad 

- Árusító automaták 

Csoportos értékesítés 

- Szövetkezet vagy non-profit egyesület által üzemeltett (közös) bolt 

- Egyesület közös termelés, feldolgozás és/vagy marketing és/vagy közös 

értékesítéssel (üzlethelyiségben vagy házhozszállítás) 

 

Rövid távú értékesítési módszerek 

Értékesítés kiskereskedőnek a régión belül 

- Élelmiszer kiskereskedő 

- Regionális üzletlánc 

- Bioboltok, bioáruház 

- Egészséges élelmiszert értékesítő kiskereskedők 

- Garabonciás és ételkülönlegességeket árusító boltok 

- Diszkontok 
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Értékesítés konyháknak a régión belül 

- Éttermek 

- Iskolai étkezdék 

- Munkahelyi étkezdék11 

 

 

Értékesítő szereplők 

- őstermelőként, kistermelőként, családi gazdaságként 

- kézművesként 

- egyéni vállalkozóként 

- vállalkozásként, szövetkezetben 

 

2.2.1. Őstermelő 

 

Az őstermelő adójogi fogalom. Adóalanyi mentesség, illetve adómérték és adókedvezmények 

társulnak a fogalomhoz, mely bevételtől függő. A jogszerűen, őstermelőként végezhető 

tevékenységeket a 228/1996. (XII. 26.) a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 

Korm. rendeletben rögzítik. 

Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, annak 6. melléklete a 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységekről szól: 

                                                           

11 A felsorolás forrása: ALTAFOODSS projekt alapján, hagyomány és megújulás a fogyasztói piac kísérleti 
modellje Kecskeméten (Fogyasztói és Vidékvédelmi Egyesület 2013.). 
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Mezőgazdasági őstermelői tevékenység a saját gazdaságban történő növénytermelés, 

ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított 

alapanyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek 

jogszabályba nem ütköző gyűjtése, akkor, ha az előállított termék vagy a tevékenység az e 

melléklet II. pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik. 

a) A mezőgazdasági termékek gyűjtése esetén saját gazdaság alatt a terület felett rendelkezési 

jogot gyakorlónak legalább a szóbeli hozzájárulását és a gyűjtést folytató magánszemélynek a 

gyűjtés eredményének felhasználása feletti rendelkezési jogosultságát kell érteni. 

c) A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített 

szőlőmust, szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a 

magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0,5 litert elérő kiszerelésben (kifizetőnek, 

és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti, és az értékesítésükből 

származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. 

 

2.2.2. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek 

 

Állat, állati termék 

- Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a méhanyát, a méhbábot, a méhrajt is) 

kivéve: a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a laboratóriumi állat, a vírus- és 

szérum-állat, a dísz- és állatkerti állat, a vadon élő, a vadasparkban és a vadaskertben 

élő fajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló, gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 

- Tej és tejipari termék 

- Madártojás héjában 

kivéve: a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő madár tojása 

- Természetes méz 
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(ideértve a lépes-, a termelői és az egyéb természetes mézet is) 

- Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra, nyers toll legfeljebb 

tisztítva, nyers gyapjú, nyers finom vagy durva állati szőr 

- Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék 

- Propolisz (méhszurok), továbbá méhpempő, nyers virágpor, méhméreg, máshova nem 

sorolt méhészeti termék 

Növény, növényi termék 

- Élő növény 

kivéve: a hínár, az alga 

- Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, bimbó, lombozat, ág és más 

növényi rész 

kivéve: a moha, a zuzmó, a tűlevelű ág 

- Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók frissen, hűtve, fagyasztva, 

ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt, 

csumázott zöldség, burgonya 

- Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban, 

frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, 

hámozott, negyedelt, felezett gyümölcs 

- Fűszernövények és fűszerek 

- Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, cirokmag, 

hajdina, köles, kanárimag, triticale és más hibrid 

- kivéve: a malomiparban megmunkáltakat 

- Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab, földimogyoró, lenmag, repce, 

napraforgó, ricinus, mustármag, sáfránymag, mákszem, kendermag 



 

 

 

 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

42

- Vetőmag, gyümölcs vagy spóra vetési célra 

 

Ipari növények: 

- komlótoboz és lupulin, - növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-, 

növényvédőszer- és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag, anyarozs, 

bazsalikom, birsmag, bojtorján, borágófű, csillagvirág-hagyma, diólevél, fehér és 

fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér, gyermekláncfű, gyűszűvirág, 

hársfavirág és -levél, hunyor, imola, izsóp, kamillavirág, kökörcsin, macskagyökér, 

mákgubó, maszlag, menta, morzsika, nadragulya, nőszirom, orvosi pemetefű, 

ökörfark-kóró, papsajt, rozmaring, rózsaszirom, rutalevél, sártök, szagos müge, 

szárcsagyökér, tárnics, útifű, vadmajoranna, vasfű, veronikafű, vidrafű, zsálya stb.), 

hazai gyógynövények, - szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és szilvamag, 

pörköletlen cikóriagyökér, - gabonaszalma és –pelyva 

- takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, 

lucerna, lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny 

- Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy ecset készítésére: nád, sás, 

fűzfavessző 

- Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül fogyasztható) 

zöldség, gyümölcs és dió 

- Szőlőbor 

- Szőlőmust 

- Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: makk, vadgesztenye, 

kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, répafej, zöldségfélék héja, gyümölcshulladék stb. 

- Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva, dohányhulladék 

- Szerves trágya 
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- Szőlővenyige 

- Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, pózna, bot stb. 

- Len és valódi kender 

- Karácsonyfa 

- Borseprő, borkő 

- Szőlőtörköly 

 

Tevékenységek 

- Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékei 

- Ültetvénytelepítés, amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább 

egy évnél hosszabb ideig talajhoz, helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 

- A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és 

értékesítés 

 

2.2.3. A kistermelői tevékenység szabályozása 

 

A kistermelői tevékenységet az 52/2010. számú, a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás 

és - értékesítés feltételeiről szóló FVM rendeletet (továbbiakban kistermelői rendelet) 

szabályozza. 

Kistermelői tevékenységet csak természetes személy végezhet, vállalkozás, szövetkezés, 

egyesülés nem. A kistermelői tevékenység végezhető őstermelői adózással, illetve egyéni 

vállalkozóként. 
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A kistermelői rendelet könnyített feltételeket ír elő a kistermelői élelmiszer-előállítás és 

értékesítés kapcsán. Kistermelői termék értékesíthető kereskedelmi és vendéglátó 

egységeknek, közétkeztetésnek a mennyiségi és területi korlátok betartásával (Lásd: táblázat 

lejjebb). Az ország bármely pontjáról értékesíthető a termelők termékei Budapesten. 

 

Kistermelő, kis mennyiségű, általa megtermelt alapterméket vagy általa betakarított, 

összegyűjtött vadon termő alapterméket, illetve ezen alaptermékből előállított élelmiszert, 

valamint kis mennyiségű, általa jogszerűen kifogott halat értékesíthet, illetve falusi 

vendégasztalt üzemeltethet és a kistermelői rendelet 1. melléklet B. részében meghatározott 

szolgáltatásokat végezheti. 

 

Kistermelő gazdaságában nevelt állat: olyan állat, amelyet a kistermelő a levágást 

közvetlenül megelőzően születésétől vagy kikelésétől kezdve, vagy baromfi esetében legalább 

3 hét, nyúlfélék esetében legalább 4 hét, sertés, szarvasmarha, juh, kecske, strucc és emu 

esetében legalább 3 hónap időtartam alatt a gazdaságában nevelt; 

 

Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és 

gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített 

élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén. A kistermelő az általa 

megtermelt vagy előállított,és - kiegészítő alapanyagként – vásárolt élelmiszer 

felhasználásával - a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti kiskereskedelmi 

tevékenységként - falusi vendégasztalt üzemeltethet. 

A kistermelő az e rendelet szerint forgalomba hozni kívánt élelmiszerének előállítása során 

előállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással elvégeztethet, a nyomon követhetőség 

biztosításával. 
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Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy háztartásban élő személy, 

valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, nagykorú 

gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti. 

 

A rendelet (jogalkotás) hiányosságai, életszerűtlenségei: 

- Kistermelő csak természetes személy lehet, így a könnyítések a kis, családi vállalkozási 

formában működőkre nem vonatkoznak. Egyéni vállalkozóként viszont érvényes-e a 

higiéniai könnyítés, a területi korlátozás, a saját alapanyag előírás? Ezt hogy határolja el? 

- Feldolgozás: Másik nagy hiányosság, hogy jelenleg a rendelet szerint kistermelő 

feldolgozónak nem adhatja el termékét, csak végfogyasztónak, kereskedelmi és 

vendéglátó egységnek. Még egy kis családi sajtkészítő vállalkozásnak sem adhat el a 

kistermelő tejet. Ha eladhatna alapterméket kistermelő, mikro- vagy kisvállalkozás 

számára, sok minőségi hozzáadott értékű termék jöhetne létre magyar alapanyagokból, 

nagyobb mennyiségben. 

- Kenyér és pékáru: A hatályos kistermelői rendeletben joghézag ez a termékkör, illetve 

emiatt is tették bele a rendelet mellékletébe az egyéb termékkategóriát. Ettől még a saját 

alapanyag alapkövetelmény megmaradt, e miatt mivel nem sok asszonynak van saját 

búzája, amiből kenyeret süthetne kistermelőként, falusi vendégasztal szolgáltatóként, 

marad a joghézag, a krumpliskenyér kiskapu. 

- Hal:  A kistermelői rendelet ugyan engedi az általa jogszerűen kifogott hal értékesítését 

kistermelőként évi 6000 kg mennyiségig, közvetlenül a végső fogyasztó részére az ország 

területén, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar 

Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy 

vendéglátó létesítmény részére. Ezen terméket értékesíteni szándékozó kistermelőnek 

rendelkezni kell a halászati törvény szerint jelenleg: 

▪ horgász igazolvánnyal 
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▪ horgász engedéllyel 

▪ saját halgazdaság (tó) esetében igazolni kell a jogviszonyt. 

Habár a halászati törvény nem tiltja a kifogott hal értékesítését, sok esetben a halászati 

joggal rendelkező jogosult, a horgászigazolványba beírja (általa megkért Felügyelő 

Bizottsági engedély alapján), hogy a kifogott hal értékesítési célra nem használható! Ez 

okból sajnos a falusi vendégasztal szolgáltatók sem kínálhatnak halételeket, csak ha saját 

halgazdaságuk van, vagy ők a terület halászati jogosultjai. (Ez utóbbi nem jellemző.) Pl.: 

Balatoni horgászrend 2012. 26. pont: „A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű 

cseréje SZIGORÚAN TILOS!”12 

A 2013. májusi halászati törvényjavaslat észrevételeink megtétele után sem biztosítja a 

kistermelői – falusi vendégasztal szolgáltatóknak a jogszerűen, természetes vizeinkből 

horgászat által kifogott hal felkínálását. 

- Bizonylatolás: Kistermelő ételkészítési szolgáltatást végezhet, illetve kistermelő falusi 

vendégasztal szolgáltatást, kistermelői részfeldolgozási szolgáltatást végezhet a 

kistermelői rendelet szerint. Azonban ezen tevékenységét nem tudja kiszámlázni, 

bizonylatolni őstermelőként adózva. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 6. mellékletének C. pontja alapján pedig megtehetné, de ezt sok esetben az 

illetékes adóhatóság nem teszi lehetővé. 

- Családtagok munkavégzése: Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a 

vele egy háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi 

kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti 

a kistermelői rendelet szerint. Ugyanakkor a NAV/munkajogi hatóság ezt néhol bünteti. A 

piacon értékesítő nagypapától kérik az alkalmi munka bejelentés, vagy más munkaviszony 

igazolását. 

                                                           

12 http://www.balatonihalgazdalkodas.hu/jogszabalyok#horgaszrend 
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- Civil szervezetek szervezőmunkája:  Sok értékesítési partner, bolt nem tud és nem 

hajlandó bajlódni több tucat termelővel. Segítő nonprofit civil szervezetek 

összeszerveznék a sok termelő kis termékeit tájboltoknak, mert darabonként a termelő 

sem rohangál. Szállítást, összeszervezést egy pontból, a civil szervezetek egyben 

megoldanák, sok esetben, hogy ne ezer számla/szállító legyen; meg is vásárolnák a 

terméket (védjegy hálózat). A jelenlegi szabályozás (hatósági állásfoglalás) alapján a 

kistermelő vagy közvetlenül értékesíthet a végső fogyasztónak, vagy legfeljebb egy 

kiskereskedelmi szereplőn keresztül teheti ezt meg. Amennyiben a Kft./ civil szervezet, 

szövetkezet a kistermelő és a bolt közé kerül, akkor csak úgy lehet jogszerű a forgalomba 

hozatal, ha a kistermelő maga szállítja be a boltba a termékét, és a segítő szervezet csak 

mintegy ernyőszervezetként a kereskedelmi részét bonyolítaná le az ügyletnek. 

Logisztikai cég közbeiktatását a folyamatba nem tartja a jogalkotó megvalósíthatónak, 

mivel a szállítmányozó vállalkozás közbülső szereplőként jelenne meg a kistermelői 

termékértékesítés folyamatában. 

- Bor és pálinka kistermelői értékesítése: Nagy könnyítést jelent, hogy a kistermelői 

rendelet engedi a párlat/pálinka értékesítését. A jövedéki törvény is könnyítésekkel 

lehetővé tette a termelői borkimérést, és a bor, pálinka értékesítését üzlet kötelem nélkül. 

Ugyanakkor ezen termékek tájbolti, ajándék csomagként való értékesítését nem tudja 

segíteni a civil szervezet, mert a NAV jogalapja, adóraktári, letéti illetékessége nincs meg 

hozzá. 

- Gyógynövények: Életszerűtlen a 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a gyógyszernek nem 

minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba 

hozataláról. Ennek okán megfizethetetlen és bürokratikusan ellehetetlenített az ilyen 

hagyományos (pl. gyógynövényes sajt) termék előállítás.  

Idevágó jogszabály az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. 

március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 

2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történő 
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módosításáról. Ez az EU-s jog csak a 2001/83/EK rendelet pontjait módosítja, 

HATÁLYÁT nem! Márpedig a 2001/83/EK rendeletet hatálya szerint (II. cím, 2.cikk) 

ennek az irányelvnek a rendelkezéseit a tagállamokban történő forgalmazásra szánt, 

iparilag előállított, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre kell alkalmazni. 

- 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgép használatról:  Az 5621 sz. TEÁOR 

tevékenységekre és a 4799 – Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelemre ugyan nem 

vonatkozik, de egy gazdabolt/tájtermékboltra már igen. 

- Munkát terhelő adók, járulékok: Őstermelő, kistermelő, aki nem biztosított, az első 

évben legalább a minimálbér összege utáni járulékterhet fizeti, amely jelenleg 40.920 

Ft/hó, akkor is, ha munkanélküliségből indulna, és ha csak az év második felében lesz 

értékesíthető terméke. 

- ÁFA:  Az alanyi mentes termelők, ÁFA nélkül előállított termelői árára, ha 27% ÁFA 

rakódik, a bolti forgalomban eladhatatlanok. 

 

A SZÖVET, higiéniai, hatósági szakemberek bevonásával 2010-ben elkészítette, és 2012-ben 

aktualizálta a zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából 

kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés, Jó Higiénia Gyakorlat útmutatót. Ezt 

2010-ben megküldésre került hivatalosan a Higiéniai Bizottság részére, illetve egyeztetve a 

VM szakembereivel, a sok jogszabály módosítás miatt, az aktualizált verzió most újra 

hivatalosan megküldésre kerül az elfogadás érdekében. Az EU-s jogi alapja a 852/2004 EU-s 

szabály II. melléklete III. fejezete alapján a könnyített higiéniai előírások a magánlakóházi 

előállításra, és mozgó és/vagy ideiglenes élelmiszer előállító- és forgalmazó helyekre 

vonatkoztathatóak. Az EU-s rendelet nem köti jogi formához, saját alapanyaghoz az ilyen 

típusú előállítást, illetve forgalmazást. 
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5. ábra A kisléptékű értékesítés lehetőségei 

 

Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak közvetlenül igen  

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen igen 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen igen 

Termesztett gomba 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

Nem kell 

szakellenőri 

igazolás. 

Őstermelőként 

is értékesíthető, 

nem kell 

kistermelői 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

regisztráció. 

fogyasztónak közvetlenül igen  

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen igen 

Gyűjtött gomba 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen igen 

Szakellenőri 

igazolás kell! 

Nem kell 

kistermelői 

regisztráció. 

Őstermelői 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

igazolvánnyal. 

fogyasztónak közvetlenül igen  Növényi alaptermék 

(alma, krumpli…) 
fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen igen 

Nem kell 

kistermelői 

regisztráció. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen igen 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

Őstermelői 

igazolvánnyal. 

Méz fogyasztónak közvetlenül igen  Kistermelőként. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen igen 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen igen 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak közvetlenül igen  

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen igen 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen igen 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

Élő hal 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

Kistermelőként 

amennyiben a 

halászati 

jogosult nem 

tiltja. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

fogyasztónak közvetlenül igen  

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen nem 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 nem nem nem nem nem 

Nyers hús 

(szarvasmarha, 

kecske, juh, sertés, 

strucc és emufélék) 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

Kistermelőként. 

Engedélyes 

vágóhelyen 

levágott, 

hatósági 

igazolással.  
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

Nyers baromfi és 

nyúlféle hús 
fogyasztónak közvetlenül 

igen, heti 

maximális 

mennyiség 

25%-ig nem 

kell hatósági 

húsvizsgálat 

 Kistermelőként. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 

igen, heti 

maximális 

mennyiség 

25%-ig nem 

kell hatósági 

húsvizsgálat 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 
nem 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 

igen, heti 

maximális 

mennyiség 

25%-ig, ott 

vizsgálja meg 

az állatorvos 

(hatósági 

húsvizsgálat) 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 
nem 

kereskedelmi egységnek  
Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 
nem 



 

 

 

 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

59

Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

vendéglátó egységnek  
Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 
nem 

közétkeztetésbe  
Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 

Igen, hatósági 

húsvizsgálattal 
nem 

fogyasztónak közvetlenül igen      Tojás bélyegző 

nélkül 
fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen nem 

Kistermelőként. 

Maximum 50 

tojótyúk 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen nem 

kereskedelmi egységnek  nem nem nem nem nem 

vendéglátó egységnek  nem nem nem nem nem 

közétkeztetésbe                    nem nem nem nem nem 

esetéig. 

Tojás bélyegzővel fogyasztónak közvetlenül igen      Kistermelőként. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen nem 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen nem 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 



 

 

 

 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

62

Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

fogyasztónak közvetlenül igen      

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen nem 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen nem 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

Tej, tejtermék 

(nyers tej, illetve 

nyers tej 

felhasználásával 

készült, nem 

hőkezelt 

tejtermékek: „nyers 

tejből készült” 

felirattal vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

Kistermelőként. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

értékesíthető) közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

fogyasztónak közvetlenül igen  

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen nem 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen nem 

Feldolgozott 

növényi vagy gomba 

termékek 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

Kistermelőként. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

fogyasztónak közvetlenül igen  

fogyasztónak 

házhozszállítással 
 igen igen igen igen nem 

Feldolgozott állati 

termékek 

fogyasztónak piacon, 

vásáron 
 igen igen igen igen nem 

Kistermelőként. 
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Mit? Kinek? 
Gazdasága 

helyén 
Település Megyében 

Előállítás helyétől 

légvonalban 40 

km-es körzetben 

Magyarországon 

Budapesten Országosan Hogyan? 

kereskedelmi egységnek  igen igen igen igen nem 

vendéglátó egységnek  igen igen igen igen nem 

közétkeztetésbe  igen igen igen igen nem 

 



 

 

 

66 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

2.2.4. Falusi és agroturisztikai szolgáltató, vendégasztal 

 

Az előző kormány hatályon kívül helyezte13 a 136/2007 kormány rendeletet14, mely ezen 

területet komplex módon szabályozta. A falusi vendégasztal szolgáltatást csak részben 

sikerült átmenteni a kistermelői rendeletbe. Régebben a környékbeli gazdák termékeit is 

kínálhatta a vendégasztal szolgáltató, ma már csak a saját termelésű termékeit. Nem 

lehetséges összekapcsolni a kézműves foglalkozásokat, illetve rendezvényeket (pl. szüret) és a 

termékértékesítést sem. Ez mint agroturisztikai szolgáltatási lehetőség megszűnt. Ezeket 

jelenleg csak vállalkozási formában lehet végezni. Egy iskolás csoport részére nem tud a 

falusi vendéglátó szüreti rendezvényt kiszámlázni, hiszen csak vendégasztalról lehet számlát 

adni. Javaslatukkal a civilek azt szorgalmazták, hogy állítsák vissza a korábbi 136/2007 

kormányrendelet komplex szemléletéhez hasonló módon ezt a tevékenységi kört és vele 

együtt az akkori rendeletben megfogalmazott mértékig az adómentességi határokat. 

Újra létrehozandó TEÁOR szám szerinti tevékenységek: 

- a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek 

bemutatása és értékesítése; 

- a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, 

tevékenységek bemutatása és értékesítése; 

- falusi vendégasztal szolgáltatás; 

- a vidéki, falusi aktív turizmushoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások; 

- kapcsolódó falusi rendezvények szervezése magán és közterületen. 

 

                                                           

13 A Kormány 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelete a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
14 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről 
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6. ábra Jelenleg ez a tevékenység a következő TEÁOR alapján végezhető: 

TEÁOR '08 TESZOR’08* ÖVTJ’12** 
Tevékenység 

Kód Megnevezés Kód Megnevezés Kód Megnevezés 

Falusi 

rendezvényeken 

történő 

ételszolgáltatás 

magánszemélyek 

részére 

5621 
Rendezvényi 

étkeztetés 
562111 

Ételszolgáltatás 

rendezvényeken 

magánszemély 

számára 

562103 

Falusi 

vendégasztal 

szolgáltatás 

Egyéb falusi 

rendezvényeken 

történő 

ételszolgáltatás 

5621 
Rendezvényi 

étkeztetés 
562119 

Egyéb 

ételszolgáltatás 

rendezvényeken 

562103 

Falusi 

vendégasztal 

szolgáltatás 

Falus 

rendezvény-

szervezés 

8230 

Konferencia, 

kereskedelmi 

bemutató 

szervezése 

823012 

Kereskedelmi 

bemutató 

szervezése 

823003 

Falusi 

rendezvények 

szervezése, 

szálláshely-

szolgáltatás 

nélkül 
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Falus 

hagyományok 

bemutatása 

9329 

M.n.s. egyéb 

szórakoztatás, 

szabadidős 

tevékenység 

932919 

M.n.s. 

szabadidős 

szolgáltatás 

932905 

Falusi élethez, 

környezethez és 

munkakultúrához 

kapcsolódó 

hagyományok, 

tevékenységek 

bemutatása 

Helyi, falusi 

gazdálkodási 

módok, 

termelési 

szokások 

bemutatása 

9329 

M.n.s. egyéb 

szórakoztatás, 

szabadidős 

tevékenység 

932919 

M.n.s. 

szabadidős 

szolgáltatás 

932906 

Helyi 

gazdálkodási 

módok, termelési 

szokások 

bemutatása 

Helyi kulturális, 

építészeti, 

néprajzi értékek, 

örökségek 

bemutatása 

9103 

Történelmi 

hely, 

építmény, 

egyéb 

látványosság 

működtetése 

910310 

Történelmi 

hely, építmény, 

egyéb hasonló 

látványosság 

működtetése 

910302 

Helyi 

népművészeti, 

néprajzi, 

kézműves, 

építészeti és 

kulturális 

értékek, 

örökségek 

bemutatása 
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*A TESZOR’08 a TEÁOR'08-ra épülő 6 szintű osztályozás, mely az egyes TEÁOR’08 

szakágazatok által jellemzően előállított termékeket és szolgáltatásokat rendszerezi. A 

TESZOR ’08 osztályozás 2008-tól a statisztikában használatos, 

www.ksh.hu/osztalyozasok. 

 

Hiányossága, életszerűtlensége a jogalkotásnak, hogy: 

- Kistermelő ételkészítési szolgáltatást, illetve kistermelő falusi vendégasztal szolgáltatást, 

végezhet. A falusi agroturisztikai szolgáltatásokról (pl. szüreti rendezvény tevékenységét) 

nem tud számlázni, bizonylatolni őstermelőként adózva. Az 1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról, annak 6. mellékletének C pontja alapján pedig megtehetné, 

de ezt sok esetben az illetékes adóhatóság nem teszi lehetővé. Jogalap a kistermelői 

rendeletnek az a fogalom meghatározása, miszerint Falusi vendégasztal: falusias, 

tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai 

hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek 

felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén. 

- Falusi szállásadók, akik étkeztetés szolgáltatás során eddig a helyi termékeket 

megvásárolva, de saját termelést nem folytatva segítették a termelői termékek piacra 

jutását, most ezt nem, vagy esetlegesen tehetik csak meg. Kistermelőként az egy 

meggyfára nem mindig adják meg a hatóságok a működési engedélyt, főleg nem 

őstermelőként. Vállalkozóként üzemi szabályokat, képzettséget kérnek. 

- Bor és pálinka kistermelői értékesítése: Nagy könnyítést jelent, hogy a kistermelői 

rendelet engedi a párlat/pálinka értékesítését. A jövedéki törvény is könnyítésekkel 

lehetővé tette a termelői borkimérést, és a bor, pálinka értékesítését üzlet kötelem nélkül. 

Ugyanakkor a termelői borkimérés, és a pálinka értékesítés könnyítések nem vonatkoznak 

NAV hatósági állásfoglalás alapján a falusi vendégasztal szolgáltatásnál a kimért / poharas 

értékesítésre. 
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A 2013. évi májusi halászati törvényjavaslat észrevételeink megtétele után sem biztosítja a 

kistermelői – falusi vendégasztal szolgáltatóknak a jogszerűen, természetes vizeinkből 

horgászat által kifogott hal felkínálását. 

 

2.2.5. Kézműves tevékenység szabályozása 

 

Nincs erre egységesen elfogadott fogalom a jogrendszerben, habár 2013-ra elkészült a 

Kézműves Stratégia, melyben ennek a hiányosságnak orvoslására a következő fogalmat 

alkották: 

Kézműves termék: 

- kézműves népi iparművészeti termék, 

- népi kézműves termék, 

- kézműves háziipari termék, 

- kézműves élelmiszer. 

Kézműves: 

A kézműves termék-előállító által Magyarországon (Kárpát-medencében) egyedileg előállított 

olyan természetes alapanyagból készített termék, melynek jellegében és értékében nem a 

felhasznált alapanyag, hanem a maga által elvégzett alkotó hagyományokra épülő kézi 

munkája dominál (és az Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének 12/2004. számú  

végrehajtási rendeletének mellékletében felsorolt kézműves előállító terméke, valamint 

kézműves élelmiszer, szappan, tűzzománc, kozmetikai és gyógynövényes termék). 
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A kézműves termék előállítása, értékesítése, a tevékenység bemutatása, oktatása történhet 

egyéni és szervezeti szinten is. 

 

A tevékenység folytatása elvileg történhet falusi agroturisztikai szolgáltatóként, egyéni 

vállalkozóként, 7-es adószámmal, vagy vállalkozási formában.  Adójogilag mégsem életszerű 

a jelen szabályozási lehetőségek adta kiegészítő tevékenységként végzett kézművesség. 

 

Adójogi, számviteli problémák 

 

Egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek, legalább a minimálbér összege utáni 

járulékterhet fizetik, amely jelenleg 40.920 Ft/hó, akkor is, ha csak az év második felében lesz 

értékesíthető termékük. 

A kézműves termékek előállításának és értékesítésének egyik legfőbb akadálya az ÁFA 

(27%). Ezen nagy élőmunka-igénnyel feldolgozott minőségi termékek árában a kézműves 

mindössze saját, alacsonyan árazott munkabérét tudja eladni. Azonban a termék ára már nem 

bírja el az ÁFA-t, mert árban nem lesz versenyképes.  Ha a fenti termékek ÁFA nélkül 

előállított termelői árára ÁFA rakódik, a bolti forgalomban eladhatatlanok lesznek.  A 2007. 

évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) VI. fejezet 85. §-a alapján az adómentességet csak a 

zsűrizett termék-előállító élvezheti. Amennyiben már a zsűrizett terméket bolt, szövetkezet 

értékesíti, nem vonatkozik az ilyen zsűrizett termékértékesítésre a kedvezmény.  

Több népi iparművészettel foglakozó kézműves a korábbi törvény adta lehetőségekkel élve 

nyugdíjasként, vagy egészségügyi okokból járadékosként, 2012. január 1-jén azzal 

szembesült, hogy a korábban szerzett jogosultságai változtak, e naptól kezdve, ha rendelkezett 

vállalkozással, amivel a járandóságát csekély mértékben kiegészítette, fizetnie kell a 

középfokú minimálbér 112 %-a után 27 %-os szociális hozzájárulási adót, és a 150 %-a után 

pedig 8,5 %-os egészségbiztosítási járulékot, ha van jövedelme, ha nincs. 
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Jelen jogi környezet nem biztosít megfelelő, életszerű tevékenységi formát. A 7-es adószám 

nem rendszeres és szellemi tevékenységre használható, de a rendszeresség nincs definiálva, s 

a NAV van, hogy megtagadta a tevékenység bejelentését (sokszor azt hallani, hogy a 

vásárokban történő értékesítést már rendszeresnek minősítik). Ha mégis adószámos 

magánszemélyként végezheti tevékenységét a kézműves és számlát ad, akkor nyilatkoznia 

kell a költséghányadról és az szja-ról, a kifizető levon tőle 16% szja-t, 10% nyugdíjjárulékot, 

7 % egészségbiztosítást, ha van 36 órát meghaladó munkaviszonya, akkor 4%-ot. A kifizető 

ezen kívül fizet még 27% szociális hozzájárulást. Igazolást ad a számlaadónak, havonta adatot 

szolgáltat a NAV-nak. Ha nem magánszemélynek ad el portékát, kiállít 1000 Ft-ról számlát, 

nyilatkozik szja-ról, költséghányadról, adóelőleget vonnak tőle, így, bár a számlán X Ft 

szerepel, de csak (X – költség) x 0,84 Ft-ot kap kézbe. A kifizető fizet még utána 27% 

szociális hozzájárulást az adóelőleg-alap számításba vett értékére, de ez esetben nem kell 

járulékokat vonni tőle. Azt majd a kézműves számolja ki és fizeti be. Minden ilyen számláról 

a vásárlónak (cég, intézmény) havonta bevallást kell nyújtani a NAV-nak. Ezek után a 

tapasztalatok szerint rendre elesik a viszonteladóktól, foglalkozás tartástól, megrendelésektől, 

sőt még a könyvelője sem akarja vállalni a buktatókkal teli munkát. 

A népművészeti, háziipari szövetkezetet is a profitorientált vállalkozásokhoz sorolják. A 

Szövetkezeti tv. nem alkalmas a tagsági termékek piacra segítésére adójogi és számviteli 

problémák miatt. A tag áfa mentes értékesítését a Szövetkezet nem viheti tovább, mint jogi 

forma. Az együttes értékesítés is csak számlaképes tagság alapján vehető igénybe, de 

elveszítve az egyéni kedvezményeit. Ilyen okok vezethetnek a közösségi feldolgozók 

hiányához is. 

A családi gazdaságok közös őstermelői igazolvánnyal az alábbi mezőgazdasági és kiegészítő 

tevékenységeket folytathatják az 1994. évi LV. tv. (Földtörvény) 3. § 4. pontja szerint: 

k) mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, 

haltenyésztés, szaporító anyagtermesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes 

gazdálkodás; 
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l) kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-

feldolgozás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során 

keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszer 

célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői 

értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás. 

A saját termeléshez nem kötött (nem saját alapanyag) kézműves termék értékesítéshez viszont 

nem engednek őstermelői adójog alapján való működést. A NGM állásfoglalásában, az 

önfoglalkoztatók érdekében tett javaslatainkra azt a választ adta, hogy a javaslatunk, miszerint 

a falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység az őstermelőkre vonatkozó szabályok 

szerint viseljen közterheket, az akár egy későbbi jogalkotási folyamat része lehet, agrár 

szakmapolitikai megfontolások alapján. 

 

Szakterületi, jogi problémák: 

Életszerűtlen kézműves termék esetében a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok 

biztonságáról. Ennek okán nem nagyon van játékkészítő, csak ajándéktárgy készítő. 

Életszerűtlen kézműves termék esetében a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet a kozmetikai 

termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi 

ellenőrzéséről. Ennek okán megfizethetetlen és bürokratikusan ellehetetlenített az ilyen 

kézműves, hagyományos (pl. háziszappan) termék előállítás. 

A mézeskalács készítők nagy többsége, a kistermelői jogi környezet leírásakor már feltárt 

kenyér és pékáru joghézag miatt nem élelmiszert, hanem ajándéktárgyat készít.  A 852/2004 

EK rendelet II. melléklet III. fejezetének könnyítései szerinti magánlakóházi szintű 

előállításra is alkalmazhatóak lennének a nem üzemi előírások. 

Életszerűtlen kézműves termék esetében az 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet telephely 

bejelentésről. Telephelyengedély köteles többek között: a fémmegmunkálás, a 

szőnyeggyártás, a nemesfémgyártás, pl. ha valaki nem csak textilt sző, hanem szőnyeget is rá 
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a telephely engedélyezési eljárás vár. Az engedélyeztetés költsége és az üzemi előírások az 

engedélyezéshez a kézműveseknek megfizethetetlen. Nem gyárat szeretne az illető indítani, 

csak egy műhelyt. A telephely engedélyezési eljárás bonyolult, szükségesek hozzá a 

következő szakvélemények: 

- Építésügyi használatbavételi engedély 

- Közegészségügyi szakvélemény, 

- Környezethatósági szakhatósági engedély, 

- Rendőrhatósági hozzájárulás, 

- Tűzvédelmi szakhatósági hozzájárulás, 

- Vízügyi szakhatósági hozzájárulás, 

- Tűzvédelmi érintésvédelmi jegyzőkönyv, 

- Érintésvédelmi jegyzőkönyv, 

- Villámvédelmi szakhatósági szakvélemény, 

- Munkavédelmi állásfoglalás, 

- Zajmérési szakvélemény. 

A jogalkotóknak jelzett problémák kapcsán az NGM munkacsoport létrehozását 

kezdeményezte, hogy a kézműves termék-előállítás kikerüljön a jogszabály hatálya alól. 
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2.2.6. A Rövid Ellátási Lánc formái 

 

1. Háztól való értékesítés 

2. Házhozszállítás, dobozrendszerek 

3. Közterületen való értékesítés 

4. Piaci, rendezvényi értékesítés. Jogon belüli pozitív jelölés, „civil garancia”. Ha az 

egyesületé vagy az egyesület bérleménye a piac. (Ír példa.)  

5. Bolti, mozgóbolti, automatából történő, vendéglátón keresztüli értékesítés 

6. Értékesítés 

7. Közétkeztetésen keresztül 

 

A kereskedelmi tevékenységeket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, az 

értékesítés formáit a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 

kormányrendelet szabályozza. 

 

1. Háztól való értékesítés 

•  őstermelőként, kistermelőként, családi gazdaságként; 

•  kézművesként; 

•  egyéni vállalkozóként; 

•  vállalkozásként. 

Kistermelőként, őstermelőként, kézművesként nem üzlethez kötött, saját 

gazdaságban/telephelyen végzett értékesítési forma. Ide tartozik hatósági állásfoglalás 

alapján a házhozszállítás is. 
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Vállalkozások részére a gazdaságban, telephelyen történő értékesítés is üzletkötelemmel jár 

(szakképzettség, pénztárgép, higiénia, infrastruktúra…). 

 

2. Házhozszállítás 

Ennek egy formája az előrendelésre, egy elosztó pontra szállított termékértékesítés: 

Dobozrendszerek, bevásárló közösségek részére. Ez nem azonos a házaló tevékenységgel, 

ahol nem konkrét előrendelő és előrendelt termék van. 

Nem csomagküldő szolgáltatás abban az esetben, ha a termelő, kézműves saját termékét 

szállítja/küldi el előrendelőjének. 

Némiképp joghézag, atipikus, vagy alternatív értékesítési forma. Életszerűtlen jogi 

környezete, hogy az elosztó civil vagy magán szervező nem értékesít, ugyanakkor a dobozok 

sokszor nem egy termelő termékei, tehát a segítő szervező a beszállított termékeket kiszereli. 

A termelő nyugtája így nem tud a vevőkhöz jutni. A termelők sokszor nincsenek jelen a 

átvételkor, hiszen ezt segítik a szervezők. 

Könnyebb az eset, ha egy termelő terméke egy előrendelőhöz jut el házhozszállítással.  

Kujáni leírja, hogy a francia AMAP szervezetbe meghívott gazdák egy gyűjtőpontra viszik a 

szezonnak megfelelő termékeiket, amit szétszortírozva kosárban, szatyorban kapnak meg a 

befizető vásárlók. Az elosztást végző szervezet non-profit kezdeményezése nem számít köztes 

szereplőnek! A termékek minőségének, eredetének kommunikálását a szervezet vállalja 

magára, amely mellett sok esetben egyes zöldség-gyümölcs dömpingje során a feldolgozást is 

vállalják az összefogásban résztvevők. 

 

3. Közterületi értékesítés 

Ennek keretében kizárólag a következő termelői, vagy kézműves termékek értékesíthetőek a 

210/2009. Kormányrendelet 5. melléklete szerint (lekvár, sajt, stb… nem): 
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•  virág; 

•  zöldség, gyümölcs; 

•  pattogatott kukorica; 

•  főtt kukorica; 

•  sült gesztenye; 

•  pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 

•  vattacukor, cukorka; 

•  fagylalt, jégkrém; 

•  ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 

•  büfétermék; 

•  sütőipari termékek; 

•  előrecsomagolt sütemények, édességek. 

 

4. Piaci, rendezvényi értékesítés 

Helyi, termelői termékek piacra-jutását elősegítendő, megszülettek a piaci értékesítést 

tekintve a jogszabály módosítások. 

52/2010 FVM rendeletet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről. Ez könnyített feltételeket ír elő a kistermelői élelmiszer-előállítás kapcsán, és 

szélesítette az értékesítési lehetőségeket, mennyiségeket. (Szűkítést jelent, hogy korábban az 

állati és feldolgozott termékek piacon, a megyében és szomszédos megyékben is eladhatóak 

voltak, most pedig ez csak a megyében és a gazdaság helyétől légvonalban számított 40 km-

en belül lehetséges.) Az ország bármely pontjáról értékesíthető a termelők által a termékeik a 
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budapesti piacokon. Mennyiségi és területi megkötésekkel, betartva a higiéniai, 

élelmiszerbiztonsági jogszabályokat, értékesíthet a kistermelő. 

 

A kereskedelmi törvény (2005. évi CLXIV. törvény) 2. §. 5a. pontjában, 2011-ben 

módosítással rögzítették a helyi termelői piac fogalmát. A 6. § (3) bekezdésben leírja azt a 

adminisztrációs terhet is csökkentő tényt, hogy a helyi termelői piacot nem kell 

engedélyeztetni, az csak bejelentés köteles. A kereskedelmi törvény 2011 októberi módosítása 

arra irányult, hogy a helyi termelői piac engedélyeztetése egyszerűbbé váljon a nagy, akár 

vásárcsarnoki engedélyeztetésnél. Nagyon nagy szükség volt a fogalom megalkotására még 

akkor is, ha a fogalom meghatározása jelen állapotában életszerűtlen. Az NGM hatáskörébe 

tartozó jogszabály szerint, helyi termelői piacon most csak kistermelő (természetes személy) 

értékesíthet. Egy helyi, kis családi vállalkozás már nem értékesíthet, mert az FVM kistermelői 

rendeletének fogalma szerint, a Kft., és más jogi forma sem lehet kistermelő. A másik 

életszerűtlenség az, hogy csak élelmiszer értékesíthető jelenleg a helyi termelői piacon. Sajnos 

kézműves termékek nem értékesíthetőek. A jelenlegi fogalom törvényi, magasabb jogi szinten 

megszabja (szűkítette) azt is, hogy ugyan a növényi alaptermékek, méz és élő hal a 

kistermelői rendelet által rögzített értékesítési határa piaci (végfogyasztó részére történő) 

értékesítés esetén az egész ország területe lenne, de a törvényben rögzített helyi termelői piac 

fogalom e piacok esetében nem engedi meg az országos értékesítést, csak megyéből illetve 40 

km-en belülről érkezhet kistermelő ezen piacokra. A békési dinnyés, zalai mézes, szabolcsi 

almás sem mehetne azon területek termelői piacaira, ami a megyén és 40 km-en kívül esik (és 

nem Budapest), ahol dinnyetermesztés, vagy pl. gesztenyeméz nem jellemző, de lenne piaci 

igény. 

A piacokról szóló 55/2009 kormányrendelet módosítása szabályozza a bejelentés módját. 

Az új, 51/2012 VM rendelet a helyi termelői piac higiéniai szabályairól rögzíti a 

könnyített higiéniai kialakítás és üzemeletetés kereteit. A rendezvényekre sajnos ez nem 

vonatkozik. 
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A jövedéki törvény lehetővé tette, hogy bor, pálinka piacon is értékesíthető legyen, 

üzletkötelem nélkül is, de a törvény, magasabb szinten a kistermelő pálinka értékesítése során 

minden eddigi területi korlát felett, egyedi módon engedi csak az értékesítést: 40 km-en belül, 

függetlenül megyehatártól, nem beleértve Budapestet. 

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet alapján, aki nem kistermelő (a 2. 

§-ban a kistermelőket kiveszi a jogalkotó a hatály alól) annak kerületi hivatal külön 

engedélyével lehet termékét értékesíteni a rendezvényeken. Ez eddig komoly, majd 15.000,- 

Ft/engedély/rendezvény díjtétel volt. Most joghézag miatt ez valószínűleg nincs, de erről csak 

egy hatósági állásfoglalás ad némi tájékoztatót: A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet hatályon 

kívül helyezte az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2005. (X. 

11.) FVM-EüM-ICSSZEM-PM együttes rendeletet, melynek pontját módosította az 52/2010. 

(IV. 30.) FVM rendelet, a mellékletének 1.1.4. pontjában: „az »Elsődleges élelmiszert 

termelők és alapterméket forgalmazók« szövegrész helyébe az »Engedélyköteles élelmiszerek 

kiskereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése, valamint kistermelők, alkalmi 

rendezvények« szövegrész lép.” 

E miatt a módosítás miatt nem kellett a kistermelőknek alkalmanként 14.600 Ft kitelepülési 

díjat fizetni a rendezvényekre. Hatályát vesztette az 55/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM-PM 

együttes rendelet. Az 50/1996. (XII. 27.) NM rendeletben hatályát veszette a V. 7. 

Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése tételsor. Ugyanakkor hatályban maradt egy 

régebbi, a 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletben szabályozott pont: II. 6. Élelmiszerek alkalmi 

árusításának engedélyezése 14.600 Ft tételsor. A VM hatósági állásfoglalásában leírta, hogy 

az észrevétel jogos, s javaslat szükséges az EMMI felé. Leírja e mellett, hogy 63/2012. (VII. 

2.) VM rendelet, és az új rendelet nem tartalmazza a korábbi 15.000 forintos bejelentési díjat, 

így ezt a díjat nem kell megfizetnie sem a rendezvény szervezőjének, sem az élelmiszert 

értékesítőnek. 
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A SZÖVET megvalósításában, a Helyi Termelői Piacok Jó Higiéniai Útmutatója 2012 

novemberére lett készen a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat projektötlet támogatásának 

köszönhetően, mely szintén a jogértelmezést segíti a szereplők részére. 

 

A helyi termelői piacok jogi környezete valószínűleg tovább változik, életszerű 

módosításokkal. Civil és szakmai visszajelzések kapcsán lehetővé válna a kézműves termékek 

értékesítése is, valamint jogos igény, hogy ne csak természetes személy értékesíthessen itt, 

hanem akár kis családi vállalkozások, szövetkezések is. (sok életképes helyi piac még jogilag, 

és engedélyt tekintve rendezvény, mert nem csak kistermelők vannak, hanem kisvállalkozók 

is). 

 

Francia esettanulmány alapján Kujáni leírja, hogy ott a piacok szervezését általában az 

agrárkamarák vagy civil szervezetek vállalják fel. Közös cél a piac zártságának fenntartása, 

illetve a termelők megkülönböztetése a kereskedőktől. Az adott civil szervezet végzi a 

termelők belső kontrolját. Ez azt jelenti, hogy minden piaci napon fénykép készül 

szúrópróbaszerűen a termelők standjáról, majd két nap múlva ellenőrzik, hogy valóban 

léteznek az értékesítésre szánt kultúrák, fajták a termelő gazdaságában. A szervezet tagjai 

piachelyet és egy tanúsító táblát kapnak, amely tartalmazza a nevüket, címüket és a biotermék 

logót, ha ökológiai gazdálkodást folytatnak. Az évi regisztrációs költség 40-400 Euro között 

változik. A piacokon gyakran jelennek meg kézműves termékek, amelyek sokszínűvé és 

vonzóbbá teszik a vásárokat. Illetve gyakran lehet találkozni helyi gasztronómiai 

szervezetekkel. A civil szervezet képviseli a termelők érdekeit a döntéshozók felé. 

Franciaországban a piacon történő értékesítés a második legfontosabb csatorna, amelynek 

három formáját különbözteti meg a szakirodalom: 

Hagyományos piac: ahol megjelennek a termelők és a viszonteladók is, nincs különösebb 

megkülönböztetés; rendszeres. 
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Termelői piac: megjelenik a termelő és a kereskedő is, de a termelők vagy elhelyezkedésben, 

vagy valamilyen megkülönböztető eszközzel elkülönülnek; rendszeres, vagy időszakosan 

meghirdetett. 

Kistermelői piac: kizárólag kistermelők; csak időszakosan megrendezett. 

Franciaországban a termelői és a kistermelői piacok szervezését általában az önkormányzatok, 

az agrárkamarák vagy a civil szervezetek vállalják fel. (Kujáni 2012.) 

 

5. Bolti, mozgóbolti, automatából, vendéglátón keresztüli történő értékesítés 

Mint ahogy a termék-előállítók (kistermelők) és a piacok (helyi termelői piacok) esetében is 

szükségszerű volt a szabályozás differenciálása, úgy ez igaz a kereskedelmi egységekre is. 

Jelenleg csak egyféle kereskedelmi egység van, ahol szakképzettség, pénztárgép, higiéniai és 

infrastruktúra előírás van. 

Gazdabolt, tájtermékbolt fogalom nincs. 

A nonprofit jellegű értékesítést végző, rövid ellátási láncot működtető civil szervezetek a fenti 

akadályok mellett két komoly számviteli problémával néznek szembe. Az egyik, hogy 

alaptevékenységük mellett felvállalt, ilyen irányú gazdasági tevékenységük nem haladhatja 

meg az összbevételük 10%-át. A másik, hogy az 5 millió forintos bevételi értékhatár elérése 

esetén elvesztik alanyi adómentes státuszukat, és ÁFA-körbe kerülnek. Ez kedvezőtlenül 

érinti a kistermelőt is, mivel az általa ÁFA-mentesen előállított, nagy hozzáadott értékű, 

minőségi, kézműves élelmiszerre vagy kézműves termékre hirtelen közel 30%-os többlet 

költség rakódik ÁFA formájában. Ez a teher elviselhetetlen, ellehetetleníti a tájboltok, 

gazdaboltok, gazdapolcok, dobozrendszerek nonprofit alapú üzemeltetőit, a beszállító 

kistermelőket és nem utolsó sorban eltántorítja a vevőket az egészséges, minőségi, kézműves 

élelmiszerektől és kézműves termékektől. 

A tojás értékesítése az 50 tojótyúk alatti szám esetében sem lehet bélyegző nélküli értékesítés 

a boltokban, hiába címkézné fel a tojásdobozt a kistermelő. 
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Elkészült a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlat útmutató. 

A vendéglátást szabályozza a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek 

előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. 

 

Franciaországi esettanulmányokról írt cikkében Kujáni, bemutatja a kistermelői boltok és 

értékesítő pontok franciaországi típusait. A gazdaboltok esetében a bolthoz csatlakozó 

termelők „gazdasági érdekű társulást” hoznak létre, ahol mindenki tag és a beszállított termék 

fejében az általa meghatározott áron részesül a bevételből. 

A francia típusú értékesítési pontoknak három formája különböztethető meg: 

- a helyi tanyasi termékek közvetlen értékesítő helye; (ide azok az értékesítési pontok 

tartoznak, amelyek közvetlen termelői csoportosulásból jönnek létre, jogi formáját 

tekintve szövetkezetek vagy egyesületek, ahol minden egyes tag maga felelős a 

termékeiért és az értékesített termékek ára a tagot illeti, amelyből százalékos arányban 

tagsági díjat fizet (az értékesítési pont infrastrukturális fenntartására, és ha van, az 

eladó személyzet bérezésére). 

- a közösen működtetett eladási pont vagy pontok; (az ebbe a típusba tartozó üzletek 

esetében nagyobb termelői összefogás tapasztalható, és sok esetben egy vezetőt, 

ügyintézőt igényel. Jogi formája lehet egyesület vagy korlátolt felelősségű társaság 

amelyet a termelők együtt működtetnek. Sok esetben ők maguk is részt vesznek az 

értékesítésben (ez esetben hivatalosan a bolt fizetett alkalmazottai. Itt is közvetlen 

értékesítésről beszélhetünk, mivel nincs köztes szereplő, aki árrést alkalmazna.). 

- a gazdabolt vagy bolthálózat a régióhoz köthető termékből, de nem közvetlen 

termelői értékesítés (legfeljebb egy köztes szereplővel). (Ezek köztes szereplőként 

működnek így a francia definíció szerint a REL-ek közé sorolható. Formáját tekintve 

lehet „franchise” illetve bármilyen kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás. A 

termelők itt már beszállítókként jelennek meg és nem vesznek részt az értékesítésben.) 
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6. Közétkeztetés 

Az 52/2010 FVM rendeletet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről megteremtette a közétkeztetésbe a termelői beszállítás lehetőségét. 

A közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 120. § e) pontjában, az új kormány 

segítő szabályokat alkotott, aminek alapján a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, 

illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, 

tojás, kertészeti növény beszerzése az uniós értékhatárig – ami a 2012. évben nettó 

54.560.000 Ft-ot jelent – mentesek a közbeszerzési kötelezettség alól. 

2011.08.01-i hatállyal megjelent (a hatályát vesztett 67/2007. GM-EüM-FVM-SZMM 

együttes rendelet helyett) az országos tisztifőorvos ajánlás, amely megfogalmazza a 

közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi előírásokat. Május 10-ig lehetett 

társadalmi véleményt adni az ajánlás alapján íródott EMMI rendelettervezetről. Helyi, 

termelői termék bejutását akadályozó szabályok, álláspontunk szerint: 

- az étlapon fel kell majd tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje, zsír-, 

szénhidrát-, cukor- és sótartalmát egy adagra vonatkoztatva. Ezen értékeket kistermelő 

nem tudja kiszámítani, a laborszámítások pedig drágák, az étkeztető nem vállalja a 

plusz munkát, ha kap ipari, kiszámított terméket is. 

- Vaj legfeljebb 3 alkalommal használható fel (margarin korlátozás nincs). 

- Üdítők esetében minimum gyümölcshányadot nem tüntet fel, tartósítószert, ízfokozót 

nem korlátoz, és 6 éves kor felett édesítőszert sem korlátoz. 

- 6 éves korig felhasználni is tiltja a baromfi zsírt és sertészsírt. 

- 2014 tavaszától tiltaná meg a kormány az olyan termékek forgalomba hozatalát, 

amelyekben a transzzsírok aránya meghaladja a 2 százalékot. 
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Általános javaslatok 

 

ÁFA csökkentés 

Az egészséges, hazai, helyi termékek piacra jutásának elősegítését vállaló hazai szervezetek 

támogatják az élelmiszerágazat szereplőinek azon törekvését és javaslatát, ami az általános 

forgalmi adó (ÁFA) 5 %-ra csökkentését tűzték ki célul a jelenlegi 27% helyett – nem csak az 

élelmiszer alaptermékek esetében. A magas élelmiszer-ÁFA azért veszélyes, mert már a 

közétkeztetést, vagy azt a családi vállalkozást is lehetetlenné teszi, amely az alaptermékből 

hozzáadott értékű, feldolgozott terméket értékesítene.15 

Javasoljuk, hogy a kistermelők által előállított min őségi kézműves élelmiszerek16 és 

kézműves termékek ÁFA kulcsa 5% legyen. 

A kistermelői tevékenységi forma és kézművesség kormányzati támogatása életbevágóan 

fontos a vidéki lakosság ellátására, jövedelemszerző tevékenységének segítésére, a háztáji, 

házi munkába való visszavezetésére, mentálhigéniés állapotának javítására, jó közérzetének 

kialakítására. A kistermelők által előállított minőségi élelmiszerek és a kézműves termékek 

nagy hozzáadott értékkel, magas munkaóraszámmal készülnek, alkotóiknak sikerélményt 

jelentenek. 

Ezen termékek előállításának egyik legfőbb akadálya az ÁFA. A falusi turizmushoz 

hasonlóan ezen termékek árában a kistermelő, a kézműves mindössze saját, alacsonyan 

árazott munkabérét tudja eladni. Egy aprólékosan gyűjtött, nagy élőmunka igénnyel 

feldolgozott csipkebogyó lekvár esetében ez az órabér talán még a kétszáz forintot sem éri el. 

Az így előállított termék már nem bírja el az ÁFA-t, mert árban nem lesz versenyképes. A 

különleges alapanyagból készült, feldolgozott termékek, pl. juhsajt, szürkemarha kolbász ára 

                                                           

15http://www.elotisza.hu/jogsegely/2011/05/17/78-szervezet-is-kiall-az-elelmiszer-afa-csokkentes-mellett 
16http://www.elotisza.hu/jogsegely/2011/05/17/78-szervezet-is-kiall-az-elelmiszer-afa-csokkentes-mellett 
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(és beltartalma) eleve magas. Ha a fenti termékek ÁFA nélkül előállított termelői árára ÁFA 

rakódik, az alacsony vásárlóerő mellett, a bolti forgalomban eladhatatlanok lesznek. 

 

A zsűrizett népi iparművészeti termékek előállítása és a piacrajutása, a tevékenységek képzése 

közérdek. A zsűrizett kézműves termékekkel kapcsolatban az Áfa tv. 85.§ (1). bekezdésének 

nj pontjában, az ott meghatározott feltételekkel a népművészeti, népi iparművészeti termékek 

kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó értékesítése adómentes. Ha már a piacrajutást segítő 

háziipari szövetkezet / tájbolt végzi az értékesítést, Áfa terheli a terméket. 

Javaslat : „87. § Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha n) pont: A 

népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és 

bemutatójának szervezése, rendezése valamint a tájbolti/szakbolti, szövetkezeti, vagy 

közvetlen értékesítés és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott 

minősítés szerint zsűri számmal ellátott, egyedi, meghatározott példányszámban, nem ipari 

gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék 

értékesítése, amelyet közszolgáltató vagy népi iparművész minősítéssel rendelkező személy, 

szervezet- ilyen minőségében teljesít. 

 

Javasoljuk, hogy nonprofit jellegű értékesítés / rövid ellátási lánc (pl. tájboltok, 

gazdaboltok, gazdapolcok, dobozrendszerek, nonprofit szövetkezet) útján értékesített, 

kistermelők által előállított min őségi kézműves élelmiszerek és kézműves termékek 

esetén az 5 millió forintos bevételi értékhatárt elérő, e fölött alanyi adómentes státuszukat 

emiatt elvesztő, tehát ÁFA-körbe kerülő adóalanyok, illetve az ilyen termékek árusítását 

vállaló egyéb adóalanyok is választhassák, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény második rész XVI. fejezet 1. alfejezetében taglalt, a Viszonteladóra 

vonatkozó különös szabályok alkalmazását. Tehát az ÁFA alanyi mentes kistermelőktől és 

kézművesektől értékesítésre átvett áruk esetében értékesítéskor az általuk alkalmazott árrés 
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után számolják és fizessék meg az ÁFA-t. Hivatkozási alap: A TANÁCS 2006/112/EK 

IRÁNYELVE, 132. cikk ADÓMENTESSÉG 1) f) i) l) n) és a 282. cikk. 

 

Számla, nyugta 

Más EU tagországokhoz hasonlóan17 érdemes lenne ösztönzőket bevezetni a közvetlen 

kereskedelem és rövid ellátási lánc támogatása érdekében, hiszen hazánkban is 

életszerűtlen az őstermelői, kistermelői mennyiségek közvetlen értékesítése során (pl. néhány 

szem tojás, néhány kg. meggy eladásakor) nyugtát írni, különösen akkor, ha tudjuk, hogy az 

őstermelőnek 600.000 Ft bevételi értékhatárig nem kell személyi jövedelemadó bevallást 

tennie, 4 millió Ft bevételig személyi jövedelem adó mentes, a személyi jövedelemadó 

bevallásban bevételére vonatkozóan csupán nyilatkozattételi kötelezettsége van. Kutatások, 

civil szervezeti tapasztalatok alapján ezt a jövedelemhatárt még egy kisebb méretű családi 

gazdaság is nehezen éri el, nemhogy egy egyedi őstermelő, kistermelő. Továbbá átgondolásra 

érdemes az, hogy még a legkisebb mennyiség, akár egyetlen barackfa termésének piaci 

értékesítése esetén is őstermelői regisztrációra, számlaképességre van szükség, vagy 

felvásárló jegy ellenében adhatja el, ezáltal a családoknál keletkező kis mennyiségű felesleg 

nem talál utat a magyar lakossághoz, ehelyett ott marad a fán, a kertekben. 

 

Adó- és járulékterhek 

A jelenlegi szabályozás szerint a tevékenységet megkezdő őstermelők legalább a minimálbér 

összege utáni járulékterhet fizetik az első évben, amely jelenleg 40.920 Ft/hó. A járulékterhet 

akkor is kötelesek megfizetni, ha a termelés szezonalitása miatt bevételük a járulékfizetési 

határidőig nem keletkezett, sőt még az azt követő hónapokban sem fog keletkezni. Ez a 

szabályozás így életszerűtlen és átgondolásra érdemes.  

                                                           

17http://www.elotisza.hu/jogsegely/2011/10/24/nemzetkozi-osszehasonlitas 
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Javaslat: Az első induló év járulékterheit, hogy a munkahelyteremtési, és közmunka 

programok, roma programok eredményesek lehessenek, az állam vállalja át, ahogy az a 

szociális szövetkezeti szabályozásban is megjelent.  

Az őstermelői, egyéni adószámmal végzett kézműves, turisztikai tevékenységből származó 

jövedelemszerzés korlátozás nélkül összeegyeztethető az álláskeresési járadékban, 

gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban 

részesülő személyek otthon végezhető tevékenységével. Ez idő alatt helyzetüket, 

életkilátásaikat átgondolva lehetőséget kapnának egy pozitív jövőkép felállítására, az 

őstermelői, egyéni adószámmal végzett kézműves, turisztikai tevékenység megkezdésére, úgy 

hogy a kezdeti bevételhiányos időszakot hitelek igénybe vétele nélkül áthidalhatják, az 

azonnali járulékfizetési kötelezettség szorításából megmenekülnek.  

Ebben az esetben az álláskeresési járadékban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási 

segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy úgy válhat őstermelővé, egyéni 

adószámmal rendelkező kézművessé, turisztikai szolgáltatóvá, hogy a részére folyósított 

ellátás mellett kezdheti meg tevékenységét, a fent említett ellátások bármelyikére való 

jogosultságát, biztosított jogviszonyát nem veszíti el, az ellátás időtartalma alatt a 

járulékfizetési kötelezettségek alól mentesül. 

Az őstermelői, kiegészítő tevékenységet végző természetes személy, aki az alap- és kiegészítő 

jövedelmeit tekintve nem éri el a létminimum (összjövedelem/fő) és termelése önköltségét 

fedező összeget, az létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes a közteherviselésre. 

 

A családi gazdaságok közös őstermelői igazolvánnyal az alábbi mezőgazdasági és kiegészítő 

tevékenységeket folytathatják az 1994. évi LV. tv. (Földtörvény) 3.§ 4. pontja szerint:  
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k) mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, 

haltenyésztés, szaporító anyagtermesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes 

gazdálkodás;  

l) kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-

feldolgozás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során 

keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszer 

célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői 

értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás. 

Javasoljuk, hogy az Szja tv (1995. évi CXVII. Törvény). 6. sz. mellékletét terjesszék ki az 

őstermelők tevékenységét kiegészítő (228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági 

őstermelői igazolványról) azon tevékenységekre, így a falusi és agroturizmusra, kézműipari 

tevékenységre, amelyeket a családi gazdaságok számára, közös őstermelői igazolvánnyal, 

kiegészítő tevékenységként az 1994. évi LV. Tv. (Földtörvény) megenged. Javasoljuk, hogy 

az egyszemélyes őstermelő szintén folytathasson ilyen jellegű kiegészítő tevékenységeket. 

Javasoljuk, hogy az egyes kedvezmények érvényesítésekor előnyt jelentő ösztönzők 

illessék meg azokat a magas hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat előállítókat, 

akik országos szakmai szervezetek tagjai, nemzeti tanúsító védjegyek jogos használói (Falusi 

minősített porta; Magyar Termék; HÍR; UNESCO Szellemi és Kulturális Örökség; minősített 

biotermelő; Népművészet Ifjú Mestere és a Népművészet Mestere, Népi Iparművész). Pozitív 

lista készítése ajánlott. 

Az NGM válasza e javaslatunkra: „[...] előnyt jelentő ösztönzők illessék meg azokat a magas 

hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat előállítókat, akik országos szakmai 

szervezetek tagjai, nemzeti tanúsító védjegyek jogos használói (Falusi minősített porta; 

Magyar Termék; HíR; UNESCO Szellemi és Kulturális Örökség; minősített biotermelő; 

Népművészet Ifjú Mestere és a Népművészet Mestere, Népi Iparművész). E felvetéssel ebben 

az általánosságban természetesen egyetértünk, azonban jelezzük, hogy ezen célok legkevésbé 
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az adózás eszközrendszerével érhetőek el, tekintettel az adó, mint szabályozási eszköz erősen 

normatív jellegére. E körben várjuk további, konkrét javaslataikat.” 

 

Kistermelők 

Javasolt a kistermelői, így könnyített higiéniai előállítás és értékesítést nem jogi 

formához kötni. A 852/2004 EK rendelet is magánlakóházi szintet különböztet meg.  

Ezen belül így lehetne olyan hazai vagy magyar termék, ami 

- homegrown - saját (háznál) termesztett, tenyészett 

- homemade - saját (háznál) készített,  

- handmade - kézzel készített. 

Ezáltal orvosolva lenne a kenyér, péksütemény sütők, mézeskalács készítők joghézaga, a 

falusi vendégasztal szolgáltatás. 

Javasolt a falusi vendégasztal szolgáltatás során felkínált bort beleérteni a termelői 

borkimérésbe, a felkínált pálinkát a kistermelői pálinka értékesítésbe.  

Javasolt a Halászati törvényben rögzíteni a falusi vendégasztal szolgáltatók részére, a 

jogszerűen, horgászattal élő vizeinkből kifogott hal kereskedelmi (vendégasztal) 

forgalomba hozásának jogszerűségét.  

Javasolt a kistermelői szolgáltatást adójogilag is őstermelői adózás alá sorolni, valamint 

a segítő, egy háztartásban élő munkavégzését adó és munkajogilag legalizálni.  

Javasolt a kézműves gyógyhatású (gyógynövényes) termékeket legálisan 

forgalmazhatóvá tenni, azáltal, hogy nem vonatkozik rá a 2001/83/EK rendeletet hatálya, 

miszerint (II. Cím 2.cikk) ennek az irányelvnek a rendelkezéseit a tagállamokban történő 

forgalmazásra szánt, iparilag előállított, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre kell 

alkalmazni.  
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Tehát javasolt kivenni a 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alól is.  

 

 

Helyi termelői piac 

Jelenleg az NGM hatáskörébe tartozó kereskedelmi törvény (2005. évi CLXIV. törvény) 2§. 

5a. pontjában rögzítették a helyi termelői piac fogalmát: 

„helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a 

piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol 

működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.” 

 

Javaslat: 

Helyi termelői piac: olyan piac, ahol 

a) mezőgazdasági-, és élelmiszeripari termék és bor esetén 

aa) az őstermelő, kistermelő a kistermelői rendeletben meghatározott értékesítési területen 

termékét értékesíti, 

ab) természetes személy, egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás, ezek szövetkezése, amely saját, 

illetve tagjai által előállított, 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet szerinti magyar terméket 

értékesít. 

ac) természetes személy, egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás, ezek szövetkezése, amely saját, 

illetve tagjai által előállított, 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet szerinti hazai terméket értékesít. 

b) más kézműves termék esetén annak gyártója, vagy szövetkezésük 

ab) és ac) és b) termékek a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, 

vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságból, illetve 

gyártási helyről származóak lehetnek. 



 

 

 

91 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Az a-c pontokban nem említett kiskert tulajdonosokat, akik a járásban élnek, az illetékes 

jegyző által kiállított, az érvényes lakcímkártya és háztáji gazdaság bejelentő lap alapján a 

jegyző által kiállított igazolással, a helyi termelői piac üzemeltetőjének felelős döntése alapján 

termékfeleslegeit alaptermékként vagy házi feldolgozott termékként a helyi termelői piacon 

értékesítheti (az eseti használtcikk, ingóság értékesítés pénzügyi szabályai szerint) az 

élelmiszerbiztonság betartásával és felelősségvállalással. 

Az a-c pontban említett, jogosult értékesítők a területi határok mellett a helyi termelői piac 

üzemeltetője napi nyilvántartási kötelezettség mellett, írásban olyan termelőnek is adhat 

értékesítési lehetőséget, amely termék abban a térségben nincs, nem jellemző, és nagy lenne a 

fogyasztói igény rá. 

 

Kiskert tulajdonos 

Javasolt definíció: Tanyasi, vagy olyan kiskert tulajdonos, akik nem őstermelők, 

kistermelők, vállalkozók, akik az illetékes jegyző által kiállított, az érvényes lakcímkártya és 

háztáji gazdaság bejelentő lap alapján a jegyző által kiállított igazolásssal, a helyi termelői 

piac üzemeltetőjének felelős döntése alapján termékfeleslegeit alaptermékként vagy házi 

feldolgozott termékként a helyi termelői piacon értékesítheti az eseti használtcikk, ingóság 

értékesítés pénzügyi szabályai szerint.  

Megjegyzés: Azért kell nyugta nélkül értékesítést adni (mint a használtcikk esetében) a kiskert 

tulajdonosoknak, mert jelenleg ha valaki el szeretné kezdeni az őstermelői igazolvány, 

kistermelői regisztráció kiváltását, akkor az első évben ez a következő díjakkal járna, amit 

nem tud egy eseti termékfelesleget előállító megfizetni: 

- 5000 Ft agrárkamarai tagdíj 

- 3000 Ft kistermelői regisztrációs illeték díj 
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Őstermelői igazolvány 

Havi járulékfizetési kötelezettség nem biztosítottak részére: Egyéni vállalkozók, adószámos 

magánszemélyek,  a tevékenységet megkezdő őstermelők legalább a minimálbér összege 

utáni járulékterhet fizetik, amely jelenleg 40.920 Ft/hó, (pályakezdő, munkanélküli roma és 

nem roma…). Minimálbér után fizetendő, de az őstermelőnek akkor is kell fizetni az első 

évben, ha csak augusztusban terem neki egy szilvafa. 

 

Gazdabolt, tájbolt 

Külön differenciált fogalom, majd jogszabály kellene rá, hasonlóan mint a helyi termelői 

piacoknál, kistermelőknél. 

A külön szabályozás ki kell terjedjen a, 

- pénzügyi, számviteli előírásokra 

- higiéniai előírásokra, 

- szakképzettség, pénztárgép szabályokra. 

 

Kézművesség 

Fogalom javaslatunk a következő. 

Kézműves termék: 

- kézműves népi iparművészeti termék, 

- népi kézműves termék, 

- kézműves háziipari termék, 

- kézműves élelmiszer. 
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Ide tartozhatnak a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének 12/2004. számú végrehajtási 

rendeletének mellékletében felsorolt, következő mesterek kézműves termékei: bocskorkészítő, 

bognár, bőrműves, cserépkályha- és kemencekészítő, csipkekészítő, csizmadia, csuhéfonó, 

faműves, fafaragó, faszobrász, fazekas, festett bútor-készítő, fonott bútor-készítő, 

gyertyamártó, gyékényfonó, gyöngyfűző, halászháló-készítő, hímestojás-festő, hímző, 

kalapos, kádár, kékfestő, késes, kosárfonó, kovács, kötélverő, mézeskalács-készítő, nemez 

készítő, nép hangszer készítő, népi játék-készítő, népviseleti babakészítő, népi ékszer-készítő, 

papucskészítő, paszományos és gombkötő, pintér, rézműves, szalmafonó, szíjgyártó-nyerges, 

szűcs, szűrrátét-készítő, szövő, viselet-készítő,tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsúptető-készítő, 

papírmerítő, tányérpingáló, háziszappan készítő, intarzia készítő, mézeskalács- készítő, 

kézműves élelmiszer készítő, tűzzománc készítő, kozmetikai és gyógynövényes termék 

előállító. 

 

Javasoljuk gyógynövényes és/vagy kozmetikai termékek elállítására és értékesítésére 

vonatkozó alábbi szabályok alól kivenni a házilag készített, hagyományokra épülő 

termék-előállítást és értékesítést: – 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet a kozmetikai 

termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi 

ellenőrzéséről (pl. háziszappan). 

Javasoljuk kivenni a 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet hatálya alól a kézműves 

gyermekjátékok előállítását és értékesítését. 

Javasoljuk a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet telephely bejelentés/engedélyezés 

követelményei alól kivenni a kézműves termék előállítókat. 
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Közétkeztetés 

 

Javasoljuk a főzőkonyhák ösztönzését, az infrastrukturális és humánerőforrás 

fejlesztésüket. 

Javasoljuk a közbeszerzési szabályok módosítását, hogy a közétkeztetésben nagy 

szerepet játszó nagyvárosok is közbeszerzés nélkül szerezhessenek be helyi, friss 

alapanyagokat. 

 

Javasoljuk, 

- ne korlátozzák a vaj felhasználását, mivel drágább termék, amúgy is ritkábban használják a 

közétkeztetők! 

- a baromfi és sertészsír korlátot eltörölni, csak a zsiradék általános korlát maradjon! 

- a mesterséges ízfokozók (E 621-E 635-ig) és tartósítószerek, füstaroma korlátozását! 

- a mesterséges édesítőszerek felhasználásának és a mesterséges édesítőszerrel készült 

termékek teljes tiltását a közétkeztetésben (diétás étkezést igénylő szénhidrát anyagcsere-

zavarban szenvedők kivételével)! 

- a gyümölcslé esetén minimális gyümölcshányadot írjanak elő pl. min. 33%. 
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2.3. Logisztikai koncepció 

 

2.3.1. A logisztika két útja a hálózat működésében 

 

A kistermelők, kis cégek piacra jutásának fontos gátja, hogy a termelőknek mindent 

maguknak kellene megoldani a termeléstől a feldolgozáson, marketingen át a szállításig, 

eladásig. Ez még akkor is óriási feladat, ha családi vállalkozás csinálja. A szövetkezéshez, 

együttműködéshez szükséges bizalom nincsen meg, a gazdálkodók joggal óvatosak e téren. A 

megfelelő színvonalú és megfizethető logisztika hiánya azonban a helyi termékek piacra 

jutásának komoly akadálya.  

Áthidaló megoldásként szóba jöhet, hogy a helyi partnerek által minősített, a minőségre és 

tisztességre vonatkozó üzleti elveket elfogadó, helyi viszonteladókat és / vagy logisztikai 

partnereket vonjunk be a hálózatba. A tisztességes viszonteladó feladata, hogy a saját 

szállítási, árusítási lehetőséggel nem rendelkező termelők portékáinak szállítását, raktározását, 

eladását megoldja a hálózat egységes marketingjével. A bizalom megteremtése érdekében 

célszerű, hogy térségenként találjunk viszonteladókat.18 Meg kell vizsgálni viszont annak 

lehetőségét is, hogy a civil hálózat lépjen fel szervezőként, ugyanakkor egy országos 

logisztikai céggel szerződjön egyes termékek mozgatására. 

A kistermelők a hatályos jogszabályok szerint csak maguk szállíthatnak be csak az eladási 

pontra, ahonnan a végső fogyasztónak történik az értékesítés. Nem vonatkozik ez a céges (pl. 

kft) formában működő termelőkre. A logisztika szempontjából alapvetően azzal számolunk, 

hogy a hálózat felállításának első lépcsőjében a hálózat, illetve tagjai önálló logisztikai 

                                                           

18 Több partnerünk rendelkezik vagy alapítani szándékozik boltot, melyek logisztikai szempontból fontosak 
lehetnek. Önálló boltja van pl. a Magyar Ízek Házának. 
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szolgáltatást nem kínálnak a termelőknek. Második lépcsőben a rendszer fejlesztésének 

keretében lehet létrehozni a logisztikai rendszert.  

 

2.3.2. Az internet mint az értékesítés lehetséges terepe 

 

Internetes megjelenés, webáruház 

 

A logisztikához hasonlóan csak második lépcsőben kerülhet szóba webáruház kialakítása is. 

Ennek feltétele ugyanis a versenyképes árú, nagyobb, homogén mennyiségben rendelkezésre 

álló, általában tartós termék vagy használati cikk, kézműves termék. A hálózati 

együttműködés mikéntje határozza meg a webáruház jellegét is Jelentős problémát jelent 

ennek felépítésénél, hogy a partnerek maguk felelnek a termelők megbízhatóságáért, a 

termelő pedig az áru minőségéért. Így egy egységes kínálat és árusítási felület nehezen 

kialakítható, mert a webáruház működtetője nem tulajdonosa a termékeknek, a termelővel 

nem feltétlenül áll beszállítói szerződéses viszonyban. Lényeges lehet a partnereknek, hogy a 

saját arculatukat se veszítsék el és az esetlegesen meglévő saját webáruházukat, honlapjukat is 

tovább kívánják működni. A hálózat közös honlapját ezért első lépcsőben vagy  

- portál-jelleggel vagy  

- egyszerű reklám-honlapként (ahova be vannak linkelve a partnerek webáruházai vagy 

közvetlenül a termelő elérhetősége) 

lehet felépíteni. Utóbbi esetben a partnerekkel megállapodásokat kell kötni, hogy minden a 

hálózatban résztvevő tag kellő intenzitással reklámozza a közös felületet, amin keresztül a 

partnerek elérhetők. 
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Mobil applikáció a helyi termékek megtalálásához 

 

Már az első lépcsőben fejleszthető egy olyan alkalmazás, mely a turistákat és más 

érdeklődőket segíti a helyi termékek megtalálásában az informatika segítségével. Ennek 

adatbázisához a helyi partnerek szolgáltatnák az alapadatokat. Az applikáció segítségével, 

okostelefonnal könnyen felmérhető lenne a helyi termelők pozíciója és elérhetősége a 

környéken. Naprakész áru-adatbázis létrehozása a rendszerben meglévő rengeteg 

bizonytalanság miatt nem ajánlott. 

 

2.3.3. A logisztikai rendszer fejlesztésének keretei 

 

A modelleket olyan interdiszciplináris szempontok szerint kell kiépíteni, hogy a modern 

hálózatosítási, gazdasági és társadalmi jellemzők szerint a lehető legkisebb beavatkozással 

egy teljesen új szociális alapú, ugyanakkor gazdasági háló legyen kialakítható, az öngerjesztő 

folyamatok beindításáig terjedő szintig. 

A projekt során olyan eszközöket is preferálni kell, amit a világ számos országában már 

sikerrel alkalmaznak mint gazdaságfejlesztési elem, de magyar vonatkozásai még egyáltalán 

nincsenek. Ilyen kiemelt fejlesztési terület a nyílt forrású informatikai rendszerek és a 

multinacionális menedzsment rendszerek, módszerek ötvözése és átfordítása a szociális 

gazdaságba. 

Alapelvárás 

A gazdaságfejlesztési program eredményeként a regionális fejlesztés vertikálisan és 

horizontálisan egyaránt illeszkedjen a magyar gazdaság minden szegmensébe úgy, hogy 
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a hagyományos gazdasági modellek mellett alkalmazhatóak legyenek a legmodernebb 

tudományos, IT és menedzsment eszközök egyaránt. 

Rövid értékesítési lánc kialakítása  

A projekt során fő cél a rövid értékesítési lánc kialakítása. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a 

regionálisan megtermelt termékeknek regionális felvevő piacot kell biztosítani. A 

projektelemeknek illeszkedni kell az EU 2014-2020 finanszírozási időszak fő célkitűzéseihez 

és a kormányzati megvalósítási tervekhez egyaránt.  

Rövid ellátási lánc árualap kezelésének kialakítása  

A projekt során fő cél a rövid értékesítési lánc kereskedelmi és termelési árualappal történő 

ellátása. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a regionálisan megtermelt termékek előállítási és 

készletszintjeit optimalizáltan kell szabályozni úgy, hogy a prognosztizált termeléshez 

prognosztizált alapanyag és csomagolóanyag ellátási láncot kell létrehozni.  

Megvalósítási időtartam, fő lépések  

A projekt megvalósítása alapvetően folyamatos, de az alapok tekintetében: 

 

1. új típusú funkcionális, oktatási rendszer kialakítása (hagyományőrző, ugyanakkor 

kiemelkedően magas szintű, interdiszciplináris); 

2. termelő és szolgáltató mátrix kialakítása magas szintű gazdaságfejlesztési, IT és 

folyamatszervezési menedzsment eszközökre alapozva.  

 

Makrokörnyezet 

A regionális fejlesztésnek mind az országos, mind pedig az országhatárokon túl nyúló ellátási 

láncokhoz kell kapcsolódni. 
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Mikrokörnyezet 

Alapvetően kisrégiós, kisvárosi és családi humánerőforrásokra alapozott de mégis széles 

társadalmi csoportok integrálásával. 

 

2.3.4. A logisztika szerepe és sajátosságai a helyi termékek értékesítésében 

A Rövid Értékesítési Lánc logisztikai folyamatainak szervezése (továbbiakban RÉL) egy 

teljesen átlagos logisztika ellátási-lánc menedzsment feladat. Ezeket a folyamatokat és ennek 

szervezését SCM (Supply Chain Management) területként szoktuk vizsgálni. 

Ezeknek a folyamatoknak a tervezett megvalósítása teszi lehetővé, hogy a létfenntartáshoz 

szükséges feltételeket biztosíthassuk. Ilyenek: 

 

•  élelmiszerek, 

•  áram, víz és gázszolgáltatás 

•  építőanyagok, munkaerő stb. 

 

Ebből jól látszik, hogy minden, ami a létfenntartásunkhoz szükséges ellátás, azt mind 

logisztikai rendszereken keresztül juttatjuk el a termelési helytől a fogyasztóig. 

A logisztikai folyamatokat nem tudjuk irányítani, ha nincs megfelelő információ kezelésünk, 

ezért elengedhetetlen, hogy időben rendelkezzünk olyan átfogó információkkal ami a 

logisztikai folyamatokat biztosíthatja. 
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Tudnunk kell: 

 

•  mit 

•  mikor, 

•  hová, 

•  mennyit, 

•  milyet, 

•  mennyiért 

 

kell eljuttatni. Természetesen az élelmiszer-biztonság szempontjából sem nem elég a higiéniai 

feltételeknek megfelelni, ezeknek az adatoknak is a birtokában kell lennünk, hogy a 

gyártáskövetés és termék-visszahívási kritériumoknak eleget tudjunk tenni.  

 

Miért kell tervezni? 

Mindenképpen szükséges tudnunk, hogy mikor, milyen terméket várhatunk az értékesítési 

pontokra, hiszen a polcok (raktárak) kapacitása véges, és nem is lehet mindent mindennel 

együtt szállítani és tárolni, valószínűleg a keletkező kereskedelmi árualapokat is valahová el 

kell tudjuk helyezni, vagy koordinált beszállítási rendszerrel akár magunknak kell a 

folyamatokat minden irányban kezelni. Nem elegendő egy hely biztosítása, azt tudnunk kell 

ellátni is, vagy ha fölösleg keletkezik, a helyzetet kezelni. Kezelnünk kell továbbá a 

VISSZÁRU rendszert is. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy soha nem fordul majd elő probléma 

a termékekkel, tehát erre is fel kell készülni. (Egyébként a 178/2002-es EU direktíva és a 

hatályos jogszabályok ezt elő is írják.) 
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Tervparaméterek 

A Rövid Értékesítési Láncban is tudnunk kell egészen pontosan kezelni, hogy hol lesznek az 

értékesítési pontjaink, kik és milyen termékekkel vannak/lesznek jelen, sőt prognosztizálnunk 

is kell a beszállításokat, akár egy termeltetési folyamat generálásával is. 

 

Tudnunk kell azt is, hogy a raktáraink kapacitása elegendő-e, továbbá hogyan szervezzünk 

kiegészítő raktárakat, átrakópontokat, hiszen a Budapest területű felvevőpiac ellátása is 

feladat lehet. Az ezekből történő értékesítési kritériumoknak maradéktalanul meg kell felelni, 

sőt az úton lévő készleteinket is tudnunk kell kezelni. 

 

Beszállítói minősítés 

A Rövid Értékesítési Lánc szereplőit standard logisztikai minősítési szempontok szerint kell 

minősíteni. Ezek lehetnek szigorúan vett logisztikai szakmai kérdések és ideológiai és egyéb 

szempontok szerint felállított szabályok szerinti kritériumok. Jelen esetben a szállítási 

távolság és a termékek együtt szállíthatósága, együtt tárolhatósága és a termék fogyasztási 

értéke (nem ára, hanem társadalmi igénye) lehet egyebek mellett. Bármelyikről is legyen szó, 

strukturált és rendszerezett információk szükségesek a fenntarthatósághoz. 

 

TÉTELAZONOSÍTÓI szinten kell tudni minősítő információt kezelni. (Élelmiszer-

biztonsági és költséghatékonysági kérdés!)  

 

2.3.5. A logisztika informatikai (IT) támogatása 

IT rendszer szükségessége 

A rendszer fenntarthatatlan egy jól működő információs rendszer nélkül, hiszen nem elég egy 

kockásfüzet arra, hogy egy mozgalom terjedjen, vagy hatékony ellátási rendszer alakuljon ki. 
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A résztvevő pontokat, területeket, gazdákat, termelőket előbb-utóbb egy rendszerben is kell 

tudni kezelni, hiszen a törvényi előírásokon túl ez a fenntarthatóság záloga. 

 

Milyen IT kell? 

Mindenképpen egy standard és komplex rendszerre van szükség, amely bár kis tételek 

kezelését is lehetővé teszi, professzionális megoldást is ad. Erre kifejezetten alkalmas open 

source megoldásként a Főnix projekt ERP-CRM rendszere ahol csak telepítési és betanítási 

költségek vannak, szemben a licenszes rendszerekkel (például SAP, Microsoft, Oracle) 

rendszerekkel, ahol nagyon magas a fajlagos költség már licenc szinten és fenntartási szinten 

is. 

 

Mindenképpen skálázhatónak, több szinten paraméterezhetőnek, ugyanakkor elektronikus 

kapcsolatok kezelésére is alkalmasnak kell lenni, hogy bármilyen  rendszerhez illeszthető és 

csatolható legyen.  

 

A funkcionalitást tekintve az alább részletezett funkciók szakmailag szükségesek a 

fenntartható ellátási-lánc menedzsment biztosításához.  

 

2.3.6. Az adatbázis  felépítése 

 

Törzsadatok 

Mindenképpen szükséges a Rövid Értékesítési Lánc logisztikai folyamataihoz (továbbiakban 

RÉL) egy integrált vállalatirányítási és ügyfélkapcsolati információs rendszer alkalmazása, 
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erre kifejezetten alkalmas lehet a Főnix IT ERP-CRM megoldása, amely komplex ellátási-

lánc menedzsment folyamatokat tud kezelni. 

 

A rendszer működési alapját komplex törzsszám-szegmensek integrált rendszerével kell 

kezelni. 

 

A törzsadatoknak az alábbiakból kell állni:   

 

Cikktörzs 

Iparági és feldolgozottsági – és szükség szerint egyéb szempontok szerint – fokok szerinti 

cikktörzs rendszer kialakítása, amelynek  

•  cikkszám-szegmensekből összeállított cikkszám 

•  strukturált cikknév 

•  multidimenzionális cikktípus rendszer  

 

Partnertörzs 

Az Iparági és feldolgozottsági – és szükség szerint egyéb szempontok szerint – fokok szerinti 

partnertörzs rendszer kialakítása, amelynek  

•  partnerszám-szegmensekből összeállított partnerszám 

•  strukturált partnernév 

•  multidimenzionális partnertípus rendszer  
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Mozgásnem-törzs 

Az Iparági és feldolgozottsági – és szükség szerint egyéb szempontok szerint – fokok szerinti 

mozgásnem-törzs rendszer kialakítása, amelynek  

•  mozgásnem-szám szegmensekből összeállított azonosító szám 

•  strukturált mozgásnem név 

Ártípus-törzs 

Az értékesítési lánc folyamattipizálása és készletgazdálkodási elemtípusok szerinti 

(konszignáció, bizományos és/vagy cross-docking raktárak, raktárszegmensek szerinti) ártípus 

rendszer kialakítása. 

Raktártörzs 

Az Iparági és SCM szegmensek szerinti készletkezelési törzsadatok létrehozása különös 

figyelemmel és tekintettel a készletgazdálkodás 3D- x,y,z koordinátás nyilvántartás és az úton 

lévő készletek kezelhetőségére az alábbi típusok szerint is 

•  raktárszám-szegmensekből összeállított raktár- és elemszám 

•  strukturált raktárkód és név 

•  multidimenzionális raktártípus rendszer 

Törzsadat karbantartás (és EDI) 

•  Üzleti partnerek és kategóriái, alkalmazottak,  

•  Számlaütemezés és címek (számlázási és szállítási),  

•  Fizetési feltételek, Kedvezmények és mennyiségei,  

•  Üzleti partner információk, kapcsolattartók,  

•  Szállítói adatok,  

•  Termékek beállítása (ár, partner-ár, logisztikai paraméterek,  
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•  Termékkategóriák (pénzügyi és termelésirányítási paraméterek),  

•  Mértékegységek, attribútumok, attribútum csoportok,  

•  Tárhely, árutétel- és szériaszám-szekvencia (sarzsképzési szabályok),  

•  Árképzés, árlisták, árlista sémák, árkorrekció, árlista riportok,  

•  Adatbetöltések, manuális és EDI,  

•  Excel, CSV, PDF konverziók, adatok exportja, importja,  

•  Termékbetöltés, partnerbetöltés, főkönyvi számlák, rendelések, költségvetés, Import  

adók. 

 

Bizonylatok 

Mindenképpen szükséges a bizonylatok tipizálása szerint törzsfelépítés. Tipikusan a rendszer 

teljes analitikáját a mozgásbizonylatok adják majd. 

 

Átvételi (szállítmányozási) 

A tipizált input mozgásbizonylatok. (szállítólevél, egyéb átvételi kiemelten figyelve a két 

szereplős igazolásra – átadó/átvevő) 

 

Készletbizonylatok (riport, rovancs, könyv szerinti leltár) 

A készlettartó pontokon belüli mozgástípusok. (Raktáron belüli áttárolási bizonylatok, x,y,z 

koordinátaváltások kezelése) 

 

Szettképzés-kezelés (Egyéb MRP-I, MRP-II tipizálás.) 
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Kiadási (értékesítési) 

A tipizált output mozgásbizonylatok. (szállítólevél, egyéb átadási kiemelten figyelve a két 

szereplős igazolásra – átadó/átvevő). 

 

2.3.7. Beszállítói rendszer   

 

Információáramlás 

 

Az ellátási lánc menedzsment összes törzsadata alkalmazásával analizálható 

mozgásbizonylatokat kell előállítani, amely megfelelően szegmentált információtartalommal 

bír. 

 

Megelőző 

•  készletszintekhez viszonyított pillanatnyi készlet  

•  készletfeltöltő mozgásgeneráló információ – beszállítói rendelés  

 

Kísérő 

•  beszállítási folyamatot rögzítő információ  

 

Követő 

•  lezajlott folyamatot tipizáltan elemző analitikai jelentésrendszer  



 

 

 

107 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

2.3.8. Tárolási rendszer   

 

Információ áramlás 

 

•  készletjelentések, 

•  tárhely-készlet jelentések, 

•  leltár jelentések (könyv szerinti és rovancs), 

 

Megelőző 

•  áttárolási utasításrendszer, (ha van belső raktárrendszer, de az úton lévő készletre 

mindenképpen) 

 

Kísérő 

•  mozgásbizonylat, 

•  számbavételi bizonylat, 

 

Követő 

•  mozgáskimutatások és elemzései, 

Anyagáramlás 

•  minden folyamatban szereplő cikkelem, 

•  minden folyamatban szereplő partnertől mindegyik szereplőnek. 
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Eszközrendszer 

 

•  tároló és anyagmozgató eszközök, 

•  jelölésrendszer 

 

 

2.3.9. Értékesítési rendszer   

 

Információ áramlás 

Az ellátási lánc menedzsment összes törzsadata alkalmazásával analizálható 

mozgásbizonylatokat kell előállítani, amely megfelelően szegmentált információtartalommal 

bír. 

 

Megelőző 

•  kereskedelmi rendelésrendszer 

•  CRM rendszerinformációk, 

•  ha van, webáruházrendszer 

•  QR kódos rendelésrendszer 

 

Kísérő 

•  rendelési bizonylatok, 

•  értékkiegyenlítési kapcsolatokkal (opcionálisan) 



 

 

 

109 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

 

Követő 

•  Multidimenzionális elemzési rendszerek 

•  divizionálisan 

•  regionálisan 

•  iparági szegmensek szerint 

•  Cross-Docking forgalom szerint 

•  terméktípusok szerint 

•  termékértékek szerint 

•  szállítmányozási tipizálás szerint 

•  úton lévő készletek kezelése szerint 

•  állapotjellemzők szerint 

•  marketingterv szerinti terv-tény összehasonlítások 

Anyagáramlás 

 

•  fizikai anyagáramlás bizonylatolása, értékesítési bizonylatok számlák, egyenlegek 

eszközkezelése 

2.3.10. Eszközrendszer 

 

•  vonalkód, QR kód nyomtatók, olvasók, jelölőcímkék, sarzscímkék, 

•  tároló és szállítmányozó eszközök, 

•  szettképző csomagolóanyagok, 
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•  tipizált és dedikált felhasználók és fogyasztók. 

 

2.3.11. Folyamat menedzsment - ügyvitelszervezés (Főnix IT)  

 

Komplex CRM és ERP rendszerre vonatkoztatva  

 

•  Workflow folyamatok definiálása (strukturált SZMSZ) 

•  folyamatszabályzatok létrehozása, 

•  informatikai rendszer fizikai kialakítása 

•  a törzsadatok kialakítása, 

•  felhasználói kör - szereplők kijelölése, 

•  logisztikai SCM elemek kijelölése, 

•  jogosultsági rendszer kialakítása, 

•  tételazonosítási típusok kialakítása, sarzsképzési rendszer paraméterezése (LOT szám 

struktúra) 

•  oktatások szervezése, felelősök kijelölése 

•  készletfeltöltés anyag- és információáramlási folyamatok biztosítása 

•  országos és regionális viszonylatú teljes ellátási lánc menedzsment feltételeknek 

történő megfelelés, 

•  folyamatos logisztikai kontroll, analitika, 

•  magyar magánszemélyek, vállalkozások, társadalmi szervezetek informális támogatása 

és EDI (komplex elektronikus kapcsolatrendszer) 



 

 

 

111 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

 

Alkalmazott módszerek  

 

•  JIT, kanban (éppen időben ellátás elemei, módszerei) 

•  OPT, TOC folyamatszabályzási szempontok, 

•  Lean Produktion (karcsúsított ellátási-lánc menedzsment) 

•  5S módszertan, 

•  MRP-I és MRP-II elemek támogatása (szűkített anyagszükséglet-számítási és 

erőforrás-szükséglet számítási támogatás) 

•  CCP pontok kiemelt kezelése, 

•  teljes körű visszahívhatósági feltételek sarzs alapú biztosítása, 

•  folyamatszabályzatok létrehozása, 

•  Ishikava elemzés, 

•  SWOT elemzések, 

•  OLAP elemzések, 

•  árualap-kezelési támogatások (kereskedelmi és termelési árualapok) 

•  informatikai rendszer fizikai kialakítása 

 

Beszállítói készlet és szállítmányozásszervezés 

 

•  külső raktárkészletek (árualapok vizsgálata, szabályzása) 

•  optimalizált szállítmányozás-szervezési támogatás. 
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2.3.12. Informatikai támogatás (SCM -Főnix- IT)  

 

Komplex CRM és ERP rendszer  

 

•  A teljes ellátási-lánc menedzsmenthez szükséges egy komplex ERP-CRM és 

webáruház informatikai rendszer akár EDI támogatással. 

 

Eredeti céljai 

 

•  A magyar piacon megtalálható multinacionális egyeduralom megtörése, magyar 

kialakítású és szemléletű komplex informatikai rendszer kiépítése,  

•  országos és regionális viszonylatú teljes ellátási lánc menedzsment feltételeknek 

történő megfelelés, 

•  magyar magánszemélyek, vállalkozások, társadalmi szervezetek támogatása 

 

 

 

Előzmények - feltételek 

 

•  több mit 5 éves ERP-CRM szakmai bevezetési és alkalmazási, rendszerszervezési 

tapasztalat,  

•  egyedi szoftverek fejlesztéseinek projekttapasztalata,  
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•  300-3500 fős cégek értékteremtő folyamatainak logisztikai és IT igényeinek pontos 

ismerete. 

 

Eszközforrások  

 

•  rendelkezésre áll egy komplex ERP-CRM vállalatirányítási rendszer a társadalmi 

szervezetek, (nem magánszemélyek és) egyéni vállalkozások részére,  

•  ERP-CRM integráció egy szerver operációs rendszerbe, ami egyben magánszemélyek 

igényeit is kielégítheti, akár mint céges munkaállomás, akár otthoni felhasználási célokra,  

•  magánszemélyek igényeit kielégítő szoftverkomponensek integrálása az operációs 

rendszerbe 

•  a bevezetéshez szükséges módszertan összeállítása, szakmai támogatásának 

biztosítása.  

 

ERP-CRM modulok – EU konformitás 

A rendszernek moduláris felépítésűnek kell lenni, úgy, hogy alkalmas legyen egyaránt 

magánvállalkozók, kisvállalkozások, közepes vállalatok, szociális szövetkezetek kezelésére is, 

akár holding (többvállalatos) módban is. 

A rendszer ugyanakkor megfeleljen az Európai Unió pályázati rendszerében szereplő és a 

Magyarország Fejlesztési Terv pályázati előírásainak a szakmai tartalom előírások szerint, 

valamint az élelmiszerek anyagáramlási és beépülési szabályait determináló 178/2002-es EU 

direktíva szerinti gyártáskövetés és termékvisszahívás kritériumainak. 

 

Főbb modulok 
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•  pénzügy,  

•  könyvelés,  

•  számlázás,  

•  kereskedelem,  

•  beszerzés,  

•  belföldi és nemzetközi logisztika,  

•  termelésirányítás, anyagok és erőforrások szükségletei  

•  MRPI-II, kereskedelmi és termelési árualapok kezelése,  

•  üzleti intelligencia - lekérdezések, elemzések. 

 

Alkalmazáskönyvtár 

•  Háttérfolyamatok, táblák, oszlopok, ablakok, fülek, mezők,  

•  Folyamat ütemezések, riportok, és riport folyamatok, űrlapok,  

•  Fordítások, Pénznem, átváltási ráták,  

•  Ország, régió, város, Helyszínek, Preferenciák,  

•  Menü és munkafolyamat vezérlés,  

•  Fa és csomóponti kép, Feladatok,  

•  Súgó, Automatikus, beépített Riasztáskezelés,  

•  Kliens, (vállalat paraméterek, több-vállalatosítás),  

•  Biztonság (Felhasználók, szerepek, szerep, hozzáférés, session),  

•  Szervezet, Szervezeti egységek kezelése. 
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Törzsadat karbantartás (és EDI) 

•  Üzleti partnerek és kategóriái, alkalmazottak,  

•  Számlaütemezés és címek (számlázási és szállítási),  

•  Fizetési feltételek, Kedvezmények és mennyiségei,  

•  Üzleti partner információk, kapcsolattartók,  

•  Szállítói adatok,  

•  Termékek beállítása (ár, partner-ár, logisztikai paraméterek,  

•  Termékkategóriák (pénzügyi és termelésirányítási paraméterek),  

•  Mértékegységek, attribútumok, attribútum csoportok,  

•  Tárhely, árutétel- és szériaszám-szekvencia (sarzsképzési szabályok),  

•  Árképzés, árlisták, árlista sémák, árkorrekció, árlista riportok,  

•  Adatbetöltések, manuális és EDI,  

•  Excel, CSV, PDF konverziók, adatok exportja, importja,  

•  Termékbetöltés, partnerbetöltés, főkönyvi számlák, rendelések, költségvetés, Import 

adók. 

 

Pénzügyi menedzsment modul 

•  Követelési Tranzakciók (Bank, Adó, Pénztár, Átutalások, Kifizetések),  

•  Követelési Elemző eszközök (Banki és készpénz riport, Cashflow, Számla),  

•  Követelési Beállítások,  

•  Számviteli Tranzakciók (Főkönyvi napló, és riport, Mérleg, Tőkeforgalom),  
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•  Számviteli Elemző eszközök (Számviteli és pénzügyi naptár, Adók, ABC elemzések, 

stb.),  

•  Számviteli Beállítások (tétel és folyamatköltségek paraméterei),  

•  Eszközök (tárgyi és állóeszközök). 

 

Értékesítés menedzsment (CRM) 

•  Tranzakciók,  

•  Vevői ajánlatok, igények, árlisták,  

•  Vevői rendelések (egyszerűsített és normál),  

•  Megfeleltetett vevői rendelések (leszállított, számlázott stb.),  

•  Számlák, szállítólevelek kompenzációi,  

•  Áruszállítás, szállítmányozási támogatások, Komissiózási paraméterek,  

•  Vevői számlák, Jutalékok,  

•  Elemző eszközök,  

•  Értékesítési dimenziók, szállítási dimenziók,  

•  Szállításra és számlázásra váró riportok,  

•  Értékesítési riportok, termék, partner és szállítások szerint dimenzionálisan,  

•  Beállítások,  

•  Értékesítési régiók, csoportok, csatornák, kampányok, külső értékesítések. 

 

Beszerzés menedzsment (SRM) modul 

•  Tranzakciók,  
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•  Beszerzési ajánlatok, igények,  

•  Beszerzési rendelések, árlisták,  

•  Megfeleltetett szállítói rendelések, Függő áruátvételek,  

•  Számlák egyeztetése, Szállítói számlák létrehozása szállításból,  

•  Elemző eszközök,  

•  Beszerzési dimenzionális riportok, Szállítói számlák riportjai,  

•  Anyagnyugták, vételi számla dimenzionális riport,  

•  Beállítások. 
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Logisztikai és Raktármenedzsment (WHM) modul 

•  Tranzakciók,  

•  ABC analízis Szállítmányozási paraméterek,  

•  Raktárak dimenzionális riportjai,  

•  Fizikai készlet, készletmozgások, gyártási anyagjegyzékek,  

•  Átlagköltség képzések, Áru tranzakciók,  

•  Incoterms klauzulák (Nemzetközi kereskedelmi szokványok),  

•  Elemző eszközök,  

•  Lejárati dátum, ajánlatok, feladók, raktár-felügyeleti riport,  

•  Vevői készletriportok, készletértékelések, termékmozgások,  

•  Részletes készletek, számlafeladások,  

•  Termelési riportok, Pareto riport,  

•  Raktárak és tárhelyek közötti áttárolások,  

•  Beállítások,  

•  Raktár és tárolóhely beállítások, paraméterek,  

•  Szállító cég, disztribútor, rakomány kategóriák. 

 

Termelésirányítási menedzsment (TIR-MRP II.) modul 

•  Tranzakciók,  

•  Folyamatterv, munka igény és ráfordítás, belső fogyás,  

•  Minőségellenőrzési riportok, periodikus feladatok,  
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•  Karbantartás rendelés, karbantartási terv, karbantartás beszúrás,  

•  Standard költségek, termelési státuszok, függő munkaigények,  

•  Elemző eszközök,  

•  Függő gyártás, napi munkaigény riport, standard költségek riport,  

•  Termelési státuszok riport,  

•  Beállítások,  

•  Részleg, munkaállomás, tevékenység, eszköztár,  

•  Gépek, Gép kategóriák, költséghelyek,  

•  CCP-k, ellenőrzési pontok, véletlen események, közvetett költség. 

 

Anyagigény tervezés (TIR-MRP I.) 

•  Tranzakciók, Termelési és Beszerzési terv, Értékesítési előrejelzés,  

•  Beállítások, Tervezési módszer, Tervező. 

 

Projekt és szolgáltatásmenedzsment 

•  Tranzakciók,  

•  Többfázisú projektek, Építési projektek, Költségelszámolás, számlázható és 

alkalmazotti költségek,  

•  Vevői rendelés készítése költségből, Szállítói költségszámla létrehozása,  

•  Elemző eszközök,  

•  Projekt jövedelmezőség, építési helyszín riport,  

•  Projektjavaslat követő, kiadási riport,  
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•  Beállítások,  

•  Projektbeállítás és használat, Projekt típus. 

 

Elemzési eszközök, üzleti intelligencia (BI) 

•  Beépített automatikus riasztások esemény és folyamatfigyelésekkel, OLAP dimenziók, 

eseti és ütemezett SQL lekérdezések,  

•  Helyszínek, tárhely-lokátor, projekt, szállítás nyugta, számla, számla sor,  

•  Termék, Üzleti partner, vevői rendelés, vevői rendelés tétel, 

 

 

2.3.13. Folyamatleírás - használati esetek (SCM -Főnix- IT)  

 

Helyi pontok fizikai kialakítása  

 

•  A teljes ellátási-lánc menedzsmenthez szükséges egy komplex ERP-CRM és 

webáruház informatikai rendszer akár EDI támogatással. 

•  A helyi értékesítési pontokat szükséges fizikailag kialakítani. 

•  Központi raktár és értékesítési pont kialakítása (Budapest), 

•  A helyi értékesítési pontokat informatikai rendszerrel össze kell kötni (webes felületű 

elérés) 

•  helyi pontok koordinációjának kialakítása. 
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Áruk feltöltése 

 

•  beszállítók felderítése,  

•  beszállítandó cikkek standard adatainak kialakítása, (cikkszámszegmensek szerinti 

cikkódképzés és rögzítés) 

•  sarzstételek (szállítói tételazonosítás definiálása) 

•  beszállítók standard adatainak kialakítása (partnerkód szegmens szerinti kód kialakítás 

és rögzítés), 

•  cikktörzs, partnertörzs kiegészítő adatok bevitele, 

•  induló készlet beszerzési igény leadása, 

•  készletfeltöltés (beszállítói bizonylatok, készletbizonylatok) 

 

Értékesítés 

 

•  a vásárló a terméket kiválasztja, 

•  vonalkóddal, vagy QR kóddal azonosítja, 

•  elkészült (háttérben készletcsökkentő mozgásbizonylattal) vásárlói számlát készít – 

kialakított kasszánál, vagy kasszakapcsolattal esetleg POS (Point Of Sale) terminálon fizeti. 

 

Készletszint tartások – folyamatos működés 
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•  beszállítói készletszinteket be kell állítani, 

•  „Adj helyet a helyinek” értékesítési pont készletszintjét is be kell állítani, 

•  központi raktár készletszintjét be kell állítani, 

•  készletfogyás szerinti árufeltöltést biztosítani kell az automatizált vagy manuális 

beszerzési igények leadásával.  

 

Bizonylatok 

 

•  beszállítói bizonylatok standard logisztikai tartalommal, 

•  készletmozgás bizonylatok standard logisztikai tartalommal, 

•  értékesítési bizonylatok számlázás standard logisztikai tartalommal, 

•  készletkoordinációs bizonylatok standard logisztikai tartalommal. 
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2.3.14. Összegzés 

A projekttel megvalósítható egy bármilyen számú és súlyozású ellátási-lánc kialakítása, de 

jellemzően első lépcsőben 70-80 értékesítési ponttal működő helyi termékeket értékesítő 

bolthálózat ellátása. 

 

A rendszer továbbfejleszthető helyi piacok és egyéb értékesítési láncok logisztikai 

rendszerének üzemeltethetőségéhez is, csekély módosítással, vagy jelentős szűkítéssel. 

 

A modelleket olyan interdiszciplináris szempontok szerint kell kiépíteni, hogy a modern 

hálózatosítási gazdasági és társadalmi jellemzők szerint a lehető legkisebb beavatkozással egy 

teljesen új szociális alapú, ugyanakkor gazdasági háló is legyen kezelhető, vagy kialakítható, 

az öngerjesztő folyamatok beindításáig terjedő szintig. 
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2.4. Helyzetértékelés a partnerségen belül 

 

„Helyi termék, amit nem importáltak. Amit nem az ország másik feléből szállítottak. Ami 

helyben készül. Amit 50 km-en belül adnak el. Házi savanyúság a kertből. Friss kenyér a 

péktől. Gyümölcs a fáról. Cipő a sarki cipésztől. Hegedű a szomszéd hangszerkészítőtől. 

Hagyományőrző portéka. Kézműves termék. Ami nem tömegcikk. Ami minimum 51 %-ban 

helyi hozzáadott értéket (munkaerő, alapanyag) tartalmaz. Helyi specialitás. 

Ételkülönlegesség. Használati tárgy. Népi motívumokat őrző áru. Amit sokszor nehezen, vagy 

egyáltalán nem lehet értékesíteni, pedig érdemes lenne. Helyben, a helyieknek. Hogy tudják, 

mit esznek meg. Hogy tudják, mit vesznek meg”.  

(Részlet a Magosfa Alapítvány helyi termékes szórólapjáról.) 

 

Terjedőben az a szemlélet mely szerint helyi termékek vásárlásával erősíthetjük a helyi 

gazdaságot. A helyi termékek fogyasztásával kedvező hatásokat fejtünk ki a térség 

fejlődésére, a helyiek életére, így többek között helyi termékekhez kötődő munkahelyek 

létrehozását, vagy megőrzését támogatjuk, a munkanélküliséget és a térségből való 

elvándorlás mértékét pedig csökkenthetjük. 

Növelhetjük a helyi vállalkozások bevételeit, amelynek köszönhetően az érintett 

önkormányzatok adóbevételei is emelkednek, vagyis több jut helyben oktatásra, szociális 

ügyekre és más közösségi célokra. 

A termékek előállításának folyamata sokszor turisztikai látványosság és program is lehet, 

így a termékek vásárlásával elősegíthető a turisztikai térség kínálatának bővülése, és 

növelhető a térség vonzereje. Számos helyi termék szorosan kapcsolódik a hagyományokhoz 

– amennyiben érdeklődünk az ilyen jellegű áruk, ajándéktárgyak iránt, az segíti a településre, 

tájra jellemző motívumok, szokások fennmaradását, illetve újjáélesztését. 
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Kiemelendő, hogy a helyi termékek vásárlásával, termelésével csökkenthetjük az áruszállítás 

okozta környezetszennyezést, hiszen nem több száz, vagy rosszabb esetben több ezer 

kilométerről érkeznek az árucikkek, hanem közvetlen közelről – kedvező esetben a termék 

szinte „0 kilométeres”. 
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2.5. Közösségi helyi termék-előállítás és értékesítés jó gyakorlatai 

Magyarországon 

 

A helyben megtermelt termékek értékesítése stratégiai jelentőségű, az adott térség önellátását 

erősíti. A szokásos marketing eszközök mellett a kereslet építésére és a minőségbiztosításra is 

figyelmet kell fordítani, azonban a termelőknek egyedül sem anyagi, sem személyi kapacitása 

nincs. Ma Magyarországon a helyi termékek előállításának, értékesítésének népszerűsítésének 

kistérségi koordinációja még az elején tart. Ennek ellenére országszerte találhatók jó 

gyakorlatok, amelyek példáját érdemes követni. 

 

2.5.1. Kiskosarad mit rejt? – fenntarthatóság és a bevásárló közösségek 

 

Fenntarthatóság értelmezése a helyi termékek fogyasztása esetében 

 

A helyi termékek értékesítésének egyik útja a bevásárló közösségekben gazdára lelt minőségi 

élelmiszer. A következőkben áttekintjük a vásárló közösségeket működtető elveket, majd 

gyakorlatban bemutatjuk a magyarországi példákat, kiemelve az esztergomi Kiskosár 

Bevásárló Közösséget, mivel szervezői az „Adj Helyet a Helyi”-nek mozgalomban is aktív 

szerepet vállalnak. A bemutatáshoz felhasználtuk Budai Edina okleveles geográfus Vásárlói 

körök fenntarthatósági vizsgálata a távolság tükrében c. szakdolgozatát, melynek 

középpontjában a Kiskosár bevásárló közösség áll.  

 



 

 

 

127 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Fenntarthatóságról röviden 

 

A fenntarthatóságnak két megközelítése létezik a közgazdaságtanban. A gyenge 

fenntarthatóságban a környezet, társadalom, gazdaság hármasa nagyrészt független 

egymástól, de van közös metszet is: ott alakul ki a fenntarthatóság. Elméletben ez az a terület, 

ahol mindenkinek az érdekei érvényesülnek. Növekszik a gazdaság, jólét van, az emberek 

boldogok, és a környezetet sem pusztítjuk. A gyenge fenntarthatóság egyik alapvető 

problémája az, hogy ez a szempontrendszer nem szab határt sem a népesség, sem pedig a 

gazdaság növekedésének. 

7. ábra Környezet, társadalom és gazdaság hármasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A környezet, társadalom és gazdaság hármasának vetélkedéséből a gyenge fenntarthatósági 

szemléletben a környezet vesztesként kerül ki. Az ökológiai szemléletű erős fenntarthatóság 

rangsorba, értéksorrendbe helyezi a három komponenst. Itt a környezet az, ami mindennek az 

alapja, és ami lehetőséget teremtett az embernek arra, hogy a társadalom létrejöjjön, amely 
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később kialakítja a gazdaságot. A három elem nem választható szét egymástól, mindenképpen 

egységben kell gondolkoznunk ahhoz, hogy létre tudjuk hozni a fenntarthatóságot, amely nem 

metszete a rendszereknek, hanem egy olyan átfogó világkép, amely magába foglalja a 

környezet, a társadalom és a gazdaság minden szegmensét, és globális választ ad minden 

problémára. Ez a holisztikus szemlélet átjárja a bevásárló közösségek értékrendjét is. 

8. ábra Világkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

A klasszikus fenntartható fejlődési definíció, amit mindenki saját érdekei szerint forgat ki és 

magyaráz:  

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”(Our 

common future, 1987.) Ez nem más, mint tetszetős köntösbe csomagolt, ám messze nem elég 

konkrét megfogalmazás. A gyenge fenntarthatóság elvének megfelelhet, de az erősnek semmi 

esetre sem. Ezzel legfeljebb a lelkiismeretünket tudjuk megnyugtatni, de valódi változást 

elérni biztosan nem.  
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Az amerikai Herman Daly ökológiai közgazdász szerint fenntartható fejlődésről csak akkor 

beszélhetünk, ha nem fenntartható növekedésre gondolunk. Az általa megfogalmazott 

definíció:  

„A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jól-lét elérése, anélkül, hogy az ökológiai 

eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak 

leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.” (Herman Daly) 

 

Ez a definíció az erős fenntarthatóság rendszerére épít, és szétrobbantja a belénk sulykolt 

nézetet, ami szerint a fejlődés egyenlő a növekedéssel. De kimondja: a fejlődés által 

legfeljebb a tudásunkat növeljük, kulturáltságunkat, társas kapcsolatainkat, valamint érzelmi 

fejlődésen megyünk keresztül. Semmiképpen nem az általunk elfogyasztott erőforrások 

mennyiségét növeljük és terjeszkedünk. A Földön eddig élt társadalmak csak addig tudtak 

fejlődni, ameddig figyelembe vették a Föld eltartó képességének határát, és a természettel 

együtt éltek – ez a klasszikus Daniel Quinn féle Megtartó létforma. Míg mai életvitelünk és 

szokásaink kizsákmányolásra épülnek, ez az Elvevő magatartás. A jól-lét kifejezésére is 

érdemes figyelmet fordítanunk, és nem összekevernünk a jóléttel, ami mindössze a „kedvező, 

gondtalan anyagi helyzetet” jelenti a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint. A jól-lét ezzel 

szemben nemcsak a gazdaság által, pénzben számszerűsíthető „boldogságot” jelenti, hanem a 

fizikai és szellemi, a mérőszámokban nehezen, vagy egyáltalán nem mérhető elégedettséget és 

boldogságot is. 

 

A fenntartható fogyasztás kritériumai 

 

A bevásárló közösségek az erős fenntarthatóság elvei alapján működnek, ami sokszor 

ellentmondhat a mai gazdasági szabályoknak. Ennek feloldására még csak kísérletek 

születtek, teljes körű megoldás nem, talán pont azért, mert fordítva látjuk a problémát. 



 

 

 

130 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Valójában ugyanis nem a természet mond ellent a gazdaság törvényeinek, hanem a gazdaság a 

természet törvényeinek. A paradigmaváltás első lépése ennek az összefüggésnek a 

felismerése. 

 

A bevásárló közösségek tudatosan, vagy ösztönösen a rendszerszemlélet alapján 

összefüggésekben gondolkodnak. A környezetterhelésért felelős emberi tényezők ellen 

próbálnak tenni. Lássuk, melyek azok az alapelvek, amelyek mozgatják a bevásárló 

közösségeket: 

- távolság, 

- szezonalitás, 

- mennyiség, 

- minőség, 

- csomagolás, 

- életforma. 

 

A távolság 

 

A fenntarthatóság egyik alapvető elve a lokalitás, vagyis, hogy az ember számára szükséges 

erőforrásokat – így tehát az élelmet is – a lehető legkisebb távolságból szerezzük be, azaz 

HELYBEN. A messziről származó élelmiszerek több szempontból is környezetterhelőek. 

Egyrészt a szállítás által okozott légszennyezés miatt, másrészt a szállításhoz szükséges 

energiafogyasztás miatt.  

Az élelmiszerek távolságának meghatározására hozták létre a „foodmiles” vagyis élelmiszer-

kilométer kifejezést. A fogalom a lokális és globális élelmiszer-rendszerek kontrasztjának 
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metaforájává vált. Élelmiszer-kilométernek azt a távolságot tekintjük, amelyet az áru megtett 

attól a helytől, ahol termesztették, addig a helyig, ahol megvásárolja a fogyasztó. Az 

élelmiszer-kilométert általában az egy összetevőből álló termékekre szokták alkalmazni, mint 

a friss gyümölcs és zöldség. A több összetevőből álló élelmiszerek esetében ez a számítás 

meglehetősen bonyolult, a sok összetevőnek az egyenkénti figyelembe vétele miatt.  

 

A bevásárló közösségek esetében az élelmiszer kilométerek alacsonyak, a szállítási útvonalak 

rövidek. Azaz klasszikusan a bevásárló közösségek tagjai 50 km-es sugarú körből szerzik be 

élelmiszereiket.  

 

Szezonalitás 

 

A fenntartható fogyasztás másik alapvető eleme, hogy olyan élelmiszereket fogyasszunk, 

amelyek az adott időszakban (hónapban, évszakban) megteremnek. Ez az egyik legbiztosabb 

módja annak, hogy csökkentsük a fogyasztás általi kibocsátást. Ez természetesen a zöldségek 

és gyümölcsök esetében a leginkább releváns, feldolgozott áruknál az a mérvadó, hogy akkor 

készítsék, amikor a hozzávalóknak szezonja van. Ha a vásárló elfogadná a tényt, hogy csak 

akkor kapható az adott termék, amikor annak szezonja van, rengeteg energiát 

megspórolhatnánk a nem idénynövények többségében nem környezetbarát termesztésének 

megszüntetésével. Ez azonban sokakban azt az érzetet keltheti, hogy nincs szabad választása a 

tekintetben, hogy mit vásárolhat és mit nem. Így eljuthatunk odáig, hogy a környezetvédelem 

és a fenntartható fogyasztás filozófiai kérdéseket vet fel. Joga van-e az embernek azt 

fogyasztania, amit akar, tekintet nélkül a környezetterhelésére? A válasz - a mai társadalmi és 

gazdasági viszonyokat figyelembe véve - sajnos az, hogy igen. Ezért a másik oldalról kell 

megközelítenünk a kérdést, mégpedig onnan, hogy milyen eszközökkel tudjuk a vásárlóknál 
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elérni, hogy alapvető szempontként vegye figyelembe a szezonalitást, és a nem 

idénynövényeket elvből ne vásárolja meg? 

 

Mellékelünk egy ábrát, ami mutatja, hogy a Magyarországon termesztett zöldségeknek és 

gyümölcsöknek mikor van szezonja. Az ábrából kiderül, hogy meglehetősen kevés olyan 

zöldség, gyümölcs van, amely az év egészében terem, vagy legalábbis gond nélkül 

fogyasztható. A legtöbbjük májustól októberig terem, akkor van szezonjuk. Ez az évnek közel 

a felét teszi ki, a többi hónapban csak korlátozott mennyiségű és fajtájú zöldséget, gyümölcsöt 

fogyaszthatunk. A téli hónapok a legnehezebbek a háztartások számára, ha be akarják tartani a 

szezonalitás elvét. Ám erre is vannak megoldások. A konzerválás és befőzés, fagyasztás, 

szárítás például lehetővé teszi, hogy a téli időszakban is változatos és tápláló ételeket 

fogyasszunk.  

 

A bevásárló közösségekben a szezonalitás elvével a fogyasztók tisztában vannak, és ezzel a 

fenntartható fogyasztási nézettel hozzájárulnak a környezetterhelés csökkentéséhez. 

 

9. ábra Növények szezonalitása 
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http://tudatosvasarlo.hu/idenynovenyek 
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Mennyiség 

 

A fenntartható élelmiszer fogyasztás során fontos számba vennünk azt is, hogy mennyit 

fogyasztunk. Általában ezt az anyagi forrásaink határozzák meg, de azt is célszerű 

megnéznünk, hogy mennyi az egészségügyileg ajánlott fogyasztás mértéke, mert sokszor 

észre sem vesszük, és mégis többet eszünk a kelleténél. A KSH 2011-es Statisztikai tükrében 

található táblázat a magyarországi 2008-as és 2009-es tápanyagfogyasztás adatait tartalmazza 

az ajánlottal együtt. Láthatjuk, hogy bár minimális mértékkel csökkent az egy főre jutó érték 

az energia, a fehérje és a szénhidrát esetében is, mégis az egészségügyi ajánlásnál 21%-kal 

többet fogyaszt egy átlagos magyar polgár. Ha a fogyasztásunkat kg-ban fejezzük ki, az 

kapjuk, hogy átlagosan 665 kg élelmiszert eszünk meg évente. Ami a teljes népességet 

figyelembe véve 6,7 millió tonnának felel meg. 

 

10. ábra Egy főre jutó napi tápanyagfogyasztás (KSH, 2011 nyomán) 

Megnevezés 2008 2009 
2004-2008 

ÁTLAGA 
AJÁNLOTT 

Energia, kJ 13372 13199 13519 10886 

Fehérje, g 101 100 103 80 

Zsír, g 143 143 145 85 

Szénhidrát, g 380 371 384 370 

 

Kicsit árnyalva a képet érdemes megnéznünk azt is, hogy a különböző élelmiszer fajtáknak a 

megoszlása a fogyasztásban milyen képet mutat. Az állati eredetű élelmiszer teszi ki az 
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élelmiszerfogyasztás 35%-át, ebbe beleértendő a hús-, hal-, tej- és tojásfogyasztás. A növényi 

eredetű termékek (burgonya, zöldség, gyümölcs, egyéb) 41%-ot képviselnek. 13% a liszt és a 

rizs fogyasztásának aránya. A zsiradék fogyasztása hasonló arányú, mint a korábbi években, a 

cukoré viszont 5,6%-kal csökkent. A zöldség és gyümölcs fogyasztása azonban nőtt (KSH, 

2011). 

A Bevásárló közösségek tagjai tisztában vannak a túlzott mértékű húsfogyasztás egészségre és 

környezetre gyakorolt káros hatásaival. Ezért a bevásárló közösségek többsége zöldség, 

gyümölcs bázisúak, de azért a hagyományos magyar táplálkozásból, népi étkezési 

szokásokból megmaradt a füstölt húsáruk fogyasztásának igénye is, amelyben a bevásárló 

közösségek segíteni tudnak. Természetesen egy átlagos városi életmód, amelyre a 

mozgásszegénység és autófüggés jellemző általánosságban, ill. a többségében szellemi, 

ülőmunkák sem igényelnek akkora fizikai aktivitást, tehát a korábbi korok paraszti 

kultúrájában jelen lévő energiát adó szalonna és társainak túlzó mértékű fogyasztása ma 

kerülendő.  

A mennyiség kultúrájával szemben a minőségi táplálkozást és a mértékletességet kell a 

bevásárló közösségeknek is közvetíteni. 

 

Min őség 

 

Az élelmiszerek minőségéről a megfelelő gazdálkodási forma adhat biztosítékot, és ennek 

feltüntetése a csomagoláson. De itt is célszerű figyelembe venni a távolságot, és inkább a 

Magyarországon termesztett biogazdálkodás termékeit választani a külföldivel szemben. 

 

A minőséget mérni talán leginkább a megkülönböztető termékjelzésekkel lehet. A védjegyek 

egyre nagyobb térnyerése már messziről felhívja a vásárló figyelmét arra, hogy az adott 

terméknek milyen egyedi tulajdonsága van. 
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A bevásárló közösségekben nem előírás a minősített bio- és ökológiai gazdálkodásból 

származó termék fogyasztása. Fontos törekvés, hogy olyan partnerek kerüljenek be egy-egy 

bevásárló közösségbe, akik csökkentett vegyszerhasználattal termelnek, a feldolgozott 

termékeket hagyományos módon állítják elő. A bevásárló közösségek alapvető elve, hogy 

termelői-koordinátori megállapodások helyett, vagy mellett a személyes bizalom és személyes 

tapasztalat és igazmondás elve mentén történik a minőségre törekvés. A bevásárló közösségek 

termékeinek többsége nem kapható hagyományos értékesítési formában, tehát, nincs szó 

megkülönböztető termékjelzésekről, minősítésről. A fogyasztó közvetlen visszajelzése a 

személyes termék átvételekor megtörténik. A bevásárló közösségben a fogyasztói 

tapasztalatok rögtön kihatnak a termék minőségére. A feldolgozott termékek esetében sok 

esetben gyorsan van lehetőség a fogyasztó tapasztalatainak beépítésére. 

11. ábra 
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Csomagolás 

 

A védjegy mellett eredetileg az élelmiszerek csomagolása is arra szolgált, hogy biztosítsa a 

vásárlót arról, hogy a megvásárolt termék biztonságosan volt szállítva és raktározva, és 

fogyasztása semmilyen egészségügyi kockázattal nem jár. 

Az utóbbi évtizedekben azonban a csomagolóipar olyan nagyra nőtte ki magát, hogy most 

már nemcsak eredeti funkcióját tölti be, hanem reklám- és marketingfunkcióval is 

rendelkezik. A csomagolással kívánják a terméket eladni: színek, üzenetek, fotók mind arra 

motiválnak, hogy vegyük meg. Sok esetben egy szépen hívogató csomagolásnak az átlag 

fogyasztó nem tud ellenállni és impulzus vásárlóként bevásárló kosarába helyezi ezen 

termékeket is. 

A bevásárló közösségben a termék minősége, íze, illata adja el a terméket. Kóstolási lehetőség 

számos esetben biztosítva van, így nincsen zsákbamacska a termékkel kapcsolatban. A 

bevásárló közösségekben a tagok az átlagosnál magasabb környezeti érzékenységgel 

rendelkeznek, így mindenki saját bevásárló kocsijával, vászon táskájával érkezik a termékek 

átvételére. 

 

Életforma 

 

A mai rohanó világban nem csoda, ha kevesen választanak alternatív vásárlási formát, hiszen 

az embereknek soha semmire nincs idejük, vagy pénzük. A többség áldásként éli meg a 

hipermarketek térnyerését, és a lehetőséget, hogy akár éjfélkor is el tudják intézni a heti nagy 

bevásárlást. Az meg, hogy mi kerül a kosárba, szinte mellékessé válik. A lényeg, hogy ehető 

legyen, és ha lehet minél készebb, hogy még főzni se kelljen sokat. 
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Az életmódváltás első lépése, hogy figyeljünk arra, hogy milyen boltban vásárolunk. Bár 

kevesebb olyan bolt van, ahol megbízható minőségű, helyben termesztett élelmiszerekhez 

lehet hozzájutni mégis, ha rászánjuk az időt, és felfedezzük ezeket a helyeket, minimális plusz 

időbefektetéssel tudjuk megvásárolni a számunkra szükséges termékeket. Ilyen lehet egy 

tejbolt, háztól beszerzett méz stb. 

A bolt kiválasztása mellett a termékre is ügyelni kell. Nem mindegy ugyanis, hogy a 

zöldséget, gyümölcsöt, egyéb terméket a szomszéd városban termesztették, állították elő, 

vagy esetleg más országban, más földrészen. Bár a mai fogyasztói kultúra belénk neveli az 

egyre egzotikusabb élelmiszerek megvásárlását, sokszor kifejezetten egészségügyi okokból, 

mégis tudatosítanunk kell magunkban, hogy a legegészségesebb, és legmegbízhatóbb 

élelmiszerek mindig a közvetlen környezetünkben találhatóak. És a természet rendjének 

ellentmondó fogyasztás (évszakok figyelmen kívül hagyása) szintén nem tekinthető 

fenntarthatónak. El kell fogadnunk, hogy nem kaphatunk meg mindig mindent akkor, amikor 

éppen megkívánjuk. Mértékletességgel és az igényeink újraértékelésével is lehet 

egészségügyileg megfelelő, sőt még a pénztárcánknak is kedvező vásárlási szokásokat 

kialakítani. Mert sokszor nem a méregdrága minősített élelmiszerek választása a 

legkívánatosabb, hanem a saját szemünkkel ellenőrzött, ismerős termék. 

 

A bevásárló közösségek rendkívül takarékosak az idővel. Mivel mindenki a mai világ 

gépezetében él, egyszerű, gyors megoldásban működnek. Az adott termékkínálatot egy 

webshopszerű felületen, otthon a rendelési határidő leteltéig szabadon tudja a fogyasztó 

megrendelni, és a kiválasztott termékért adott időpontban elmenni. Megspórolja a sok egyéni 

termelőhöz való személyes látogatást, egyenkénti beszerzést: egyszerre, egy időben 1 -1,5 óra 

alatt minden szükséges beszerzést lebonyolít, közben közösségi élményt szerez, hiszen 

ismerősökkel, barátokkal találkozik, beszélget. 
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Élelmiszertermelés a bevásárló közösségek szempontjából 

 

A fenntartható fogyasztás alapelveinek ismertetése után érdemes megvizsgálni az élelmiszer 

termelés hazai szegmensében a bevásárló közösségekkel kapcsolatban álló gazdálkodási 

formákat. 

Magyarország rendkívül kedvező agroökológiai, élelmiszertermelési adottságokkal 

rendelkezik, és ezen kívül birtokában van az a tudás is, amely generációkon keresztül 

halmozódott fel a mezőgazdasággal foglalkozó gazdatársadalomban. Azonban a mai 

mezőgazdaság állapota mégsem ehhez hasonló képet tükröz. 

Az egyéni gazdaságok köre folyamatosan csökken. 2003-ban még 766 ezer egyéni gazdaság 

létezett Magyarországon, ezzel szemben 2009-re számuk 567 ezerre esett vissza, annak 

ellenére, hogy még így is 1,1 millió magyar háztartás érintett kisebb-nagyobb mértékben a 

mezőgazdaságban. Pedig a családi gazdaságok munkahelyteremtő képessége ugyanakkora 

területnagyságra vetítve négyszer nagyobb, mint a nagyüzemi gazdaságoké. 

A nagygazdaságok aránytalanul nagy földterülettel rendelkeznek, 2000 gazdaság műveli az 

ország mezőgazdasági területének 40%-át, és ők veszik igénybe a támogatások zömét is. A 

termelésben ők válnak dominánssá, túlkoncentrálttá téve a birtokrendszert. 

 

Az egyéni gazdaságoknak valamilyen összefogásra lenne szükségük ahhoz, hogy 

kikerüljenek hátrányos helyzetükből, azonban gyenge a szövetkezési hajlamuk. 
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2.5.2. Bevásárló Közösségek 

 

Az élelmiszertermelés mellett a fenntarthatóságot befolyásoló egy másik fontos tényező az 

élelmiszerek kereskedelmének módja. Ehhez érdemes áttekinteni az alternatív élelmiszer 

kereskedelemnek a megjelenési formáit és számba venni, hogy miért tekinthetjük őket valódi 

alternatíváknak a fenntarthatóság eléréséhez vezető úton. Az AFN (Alternative Food 

Network) rendszereknek többféle típusa létezik, ezek közül kettőt mutatunk be, amelyek 

Magyarországon is megtalálhatóak és a világban is egyre nagyobb népszerűségnek 

örvendenek. 

 

1. Az első a közösség által támogatott mezőgazdaság, melynek lényege, hogy egy 

viszonylag kisméretű gazdaság – amely általában egy családé – biztosít helyi, jó minőségű 

élelmiszert a környező lakosság számára. Mindig az adott időszak idényzöldségeiből és 

gyümölcseiből állítanak össze vegyes dobozokat, amelyeket a vásárlók egy héten egyszer 

vehetnek át. A zöldség, gyümölcs mellett van, aki állatokat is tart, így időnként hús és tojás is 

kerül a dobozokba. A nemzetközi irodalomban CSA-nak (Community Supported Agriculture) 

nevezett rendszer hátránya, hogy a vásárló csupán egy gazdasággal áll kapcsolatban, és a 

termelő kapacitásától, hozzáértésétől függ, hogy mennyire széles a választék, mennyire elégíti 

ki a vásárlási szokásokat. 

 

A rendszer sajátossága, hogy mindig csak az kerül a dobozba, ami az adott héten megtermett, 

így mindig az éppen aktuális élelmiszerekhez kell igazítani a főzést, és nem fordítva, a 

főzéshez az élelmiszervásárlást. Ez viszonylag nagyfokú rugalmasságot követel meg a 

fogyasztótól, aminek „eleget tenni” csak akkor sikerülhet, ha van az emberben 

elkötelezettség, és elhivatottságból vásárol ilyen termékeket. 
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Az értékesítés közvetlenebbül valósul meg a termelő és vásárló között. Másik fontos jellemző, 

hogy az egyes élelmiszerek előállítása az értékesítő ponttól viszonylag kis távolságban 

történik. Így nincs szükség a gyümölcsök, zöldségek kényszerérlelésére, utaztatására, plusz 

költségek megtérítésére, a szállításból adódó környezeti szennyezésre. 

A kezdeményezés még a 60-as években indult Japánban, ahol a II. világháborút követően az 

asszonyok elkezdtek aggódni az élelmiszerbiztonság miatt a különböző vegyszerek és 

járványok megjelenése miatt. Ezért összefogtak és teikei néven közösségeket alakítottak ki, 

amelyen keresztül helyi termelőktől vásároltak helyi élelmiszert. 

A 70-es, 80-as években már Észak-Európában és az Egyesült Államokban is fellelhetőek 

voltak az ilyen alapon szerveződött közösségek; mára pedig már világszintű megmozdulássá 

fejlődött. Magyarországon az első ilyen jellegű kezdeményezés 1999-ben jött létre Gödöllőn.  

 

A NYITOTT KERT ALAPÍTVÁNY  elnevezésű civil szervezet a fent említett elvek mentén 

és megtartásuk érdekében alakult meg. Egy biokertészetet alakítottak ki a Gödöllői-dombság 

területén, mellyel nem csak egészséges élelmiszerrel tudták ellátni a helyieket, 

munkalehetőséget is teremtettek. Ehhez kapcsolódva épült ki az a rendszer, melyen keresztül 

egy egységcsomag rendelésére nyílt lehetőség, amit később már a megrendelő igényei szerint 

is össze tudott állítani, azután ez kiszállításra került többnyire egy meghatározott, sokak által 

ismert közösségi átvevőpontokra, ahonnan a megrendelő haza tudta vinni a kért 

élelmiszereket.  

2006-ban szerkezetileg átalakult az alapítvány, különböző tevékenységei elkülönülve 

működtek tovább. A Nyitott Kert Futár elnevezésű szolgálatot a galgahévízi Gódor 

Biokertészet üzemelteti tovább, a kínálat változatosságát és mennyiségbeli garanciát pedig 

már nem csak a kertészet, hanem több beszállító bekapcsolódása biztosítja.  



 

 

 

142 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Az alapítvány a helyi gazdák segítésére, az egészséges táplálkozásra, az egészségre nevelésre 

helyezi a fő hangsúlyt. 

http://www.zoldbolt.hu/hirek/kezdemenyezesek/kozosseg-altal-tamogatott-mezogazdalkodas 

 

HÁROMKAPTÁR BIOKERT  - Pest megyében, a Szentendrei kistérségben 

Magyarországon a Háromkaptár Biokert az egyik legismertebb ilyen doboz rendszerű 

közösség által támogatott gazdálkodó szervezet. 

A több mint egy hektáros földterületet, amin a termesztés folyik, 2008-ban került a jelenlegi 

tulajdonosokhoz. Kezdetben csak a tulajdonosok két családját és barátaikat látta el ez a terület 

friss zöldséggel, gyümölccsel, aztán a helybeliek közül is páran bekapcsolódtak. A szállítás 

beindulásával tovább bővülhetett a kör; a jelenleg résztvevő 48 család számára három átvevő 

ponton keresztül történik a kiszállítás. (Pilisszentlászló, Szentendre, Vác).  

Az egységcsomag, doboz ára 20.000 forintba kerül, fél dobozé 10.000 forint. Ezt a hónap 

elején fizetik a megrendelők. Egy doboz egy négytagú család egy heti átlagos 

zöldségfogyasztásának megfelelő mennyiséget jelent.  

 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/akar-kindertojas-zoldsegkozosseg-pilisben 

 

2. A vásárlói közösségek megjelenése főleg nagyobb városokban jellemző, ahol a termelés 

térben messzebb kerül a fogyasztótól, így a vásárlónak nincs lehetősége személyes 

kapcsolatot kiépíteni a termelővel. Ennek áthidalására jöttek létre a vásárlói közösségek, 

amelyek kapcsolatot teremtenek a termelő és a fogyasztó között. Ez a rendszer azért minősül 

szintén közvetlen kereskedelemnek, mert a kör szervezői termelői áron adják tovább az 

élelmiszert (nincs rajta hasznuk), munkájuk kizárólag önkéntes alapú és többnyire a szervezők 

is ugyanolyan tagok, mint a többiek. A rendszer sajátja, hogy van lehetőség a termelővel való 
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személyes kapcsolat kialakítására és látogatására is. A vásárlói körök előnyei, hogy több 

termelőtől többféle élelmiszer beszerzésére van lehetőség. Hátránya azonban hogy munkával 

jár a szervezés, amelyet ideális esetben a tagok megosztanak egymás között, ám sok esetben 

sajnos csupán néhány emberre hárul az elvégzendő munka. 

 

A közvetlen értékesítési formák azért tekinthetőek fenntarthatóbbnak a jelenlegiekkel 

szemben, mert: 

 

•  csökkenti az élelmiszer-kilométereket, hiszen a helyi termelők a helyi lakosoknak 

adják el a terményeiket; 

•  alapja az ökológiai gazdálkodási mód, vagyis az élelmiszer nem tartalmaz semmilyen 

mesterséges anyagot; 

•  nem, vagy csak minimális mennyiségű csomagolóanyagot vesz igénybe; 

•  az emberek közelebb kerülnek a természethez, jobban figyelembe veszik a természetes 

ciklusokat; 

•  közösséget épít; 

•  kölcsönös bizalmi kapcsolatot teremt a termelő és a fogyasztó között; 

•  kölcsönös felelősségvállalást feltételez. 
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2.5.3. Vásárlói közösségek Magyarországon 

 

Magyarország első vásárlói közössége a Szatyor Bevásárló Közösség 2007-ben indult 

Budapesten néhány fiatal kezdeményezésére.  

Úgy gondolták, hogy mások számára is fontos lehet az, ha olyan élelmiszereket fogyasztanak, 

melyek megbízható helyi gazdáktól származnak. Az elképzelés számos pozitívumot hordozott 

magában. Lehetőség nyílt nemcsak egészségesebb táplálékot fogyasztani, hanem a helyi 

gazdákat is támogatni. Mindezzel pedig még a környezetre gyakorolt káros hatások mértéke 

(csomagolóanyagok csökkenése a szállítási és az eltarthatóság növeléséhez, 

kényszerérleléshez szükséges vegyi anyagok költségeinek minimálisra szorítása). 

A kezdeményezés legfőbb alaptételei között olyanokat találhatunk, mint: 

•  közvetlenül a termelőtől való vásárlás  

Megismerhetjük, hogy ki, hogyan, milyen technológiákat alkalmazva, miért úgy 

termeszti a később általunk felhasznált és elfogyasztott termékeket. 

•  helyi termelőktől való vásárlás 

A friss áruk tekintetében (zöldség, gyümölcs, tejtermék, pékáru) mindenképpen a helyi 

termelők jönnek számításba, így a szállítás költsége, illetve a környezetre gyakorolt 

káros hatása lényegesen csökken. 

•  csomagoló anyagok használata csak a legszükségesebb esetben, ekkor is többnyire 

újrahasznosítható, vagy visszaváltható; 

•  a friss dolgok mindig aznap és/vagy előző nap kerülnek be a boltba, így nem 

pazarolnak energiát a zöldségek, gyümölcsök hűtésére. 
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Forrás: 

http://szatyorbolt.hu/ 

 

Kezdetben a szervezők csak saját fogyasztásukat szerették volna helyi termelők termékein 

keresztül kielégíteni, de amint 

elkezdték felvenni a 

kapcsolatot a termelőkkel, és 

elindult a rendelés egyre 

többen hallottak róluk, és 

megnőtt az érdeklődés a 

kezdeményezés iránt. Ezért keresni kellett egy átvételi helyet, ahol az érdeklődők átvehették a 

rendelésüket.  

Egyre többen és többen csatlakoztak, a termelők száma is bővült, cserélődött. 2010 óta a Noha 

Stúdióban van rendszeresen csütörtök délután az átvétel. Jelenleg 40-50 állandó vásárló 

alkotja a közösséget. Vasárnap küldik el az árlistát, amit hétfő estig lehet kitölteni. Ez egy 

online excel 

dokumentum. Ez 

alapján a lista alapján 

állítják össze a 

rendeléseket és 

porciózzák az adagokat.  

 

A kör hamar elérte a fenntarthatóság korlátját. A rengeteg érdeklődőt nem tudta már ellátni az 

a pár önkéntes, aki a szervezési feladatokat látta el. Kapcsolattartás a termelőkkel, pénzügyek 

intézése, termékek kiosztása, takarítás.  
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2012 első hónapjai óta egy szervezeti átalakuláson ment át a Szatyor Egyesület, létrejött egy 

hivatalos honlap, amelyen keresztül a vásárlók leadhatják rendeléseiket.  

Jelenleg is hetente lehet átvenni a rendelést, de mára megnyílt a Szatyor bolt Budapesten 

állandó helyszínt biztosítva közösségi programoknak is és a hét további napjain is a 

hagyományos szatyor nap mellett nyitva van a bolt, és bárki betérhet vásárolni.  

kép1: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-szervezz-bevasarlo-kozosseget 

kép2: http://szatyorbolt.hu/ 

 

Kiskunfélegyházi Szatyor 

A Kiskunfélegyházi Szatyor Klub 2011 

nyarán alakult meg. 15-20 termelővel 

állnak kapcsolatban. A heti kb. 30 

megrendelés teljesítésében 4-5 segítő 

közreműködik.  

Alapvető céljuk, a közösség építés 

mellett a szemléletformálás, melyhez 

hozzájárulnak a klub által szervezett 

kóstoló napok és beszélgetések a 

termelők bevonásával. 

 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-szervezz-bevasarlo-kozosseget 

kép: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-szervezz-bevasarlo-kozosseget 
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Kecskeméti Szatyor Kör 

 

A 2011-ben budapesti segítséggel létrejött közösségnek egy év alatt már 150 regisztrált tagja 

volt, heti szinten általában 25-30 rendelést teljesítenek. Meglehetősen bő kínálattal állnak az 

érdeklők rendelkezésére. A különböző friss zöldségek és gyümölcsök mellett tejtermékeken, 

húsokon, befőtteken, olajos magvakon, mézen, szendvicskrémen keresztül tisztálkodó és 

tisztítószerek is megtalálhatók a kínálatban. 

http://kecskemetiszatyor.hu/ 

kép: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-szervezz-bevasarlo-kozosseget 

 

Az említetteken kívül Pécsen és Debrecenben is alakult szatyor közösség, ahol ugyanúgy a 

hazai értékek és minőség képviselete és terjesztése a központi eszme. 

 

Kiskosár Bevásárló közösség 

 

Az ország egyre több pontján alakul újabb és újabb vásárlói kör. Esztergomban a történet úgy 

kezdődött, hogy az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület a Tudatos Vásárlók Egyesületével 

közösen megszervezte a Tudatos 

Vásárló Fesztivált, aminek része volt a 

Helyi termékek vására 2011. 

szeptember 24-én. Az esemény nagy 

sikert aratott, és az egyesület 

elhatározta, hogy folytatja a helyi 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

programokat, így november végére 
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egy workshopot szerveztek, melyre Kármán Erikát hívták meg, aki a Szatyor Egyesület 

elnöke. Ennek az eseménynek a fő célja az volt, hogy a téma iránt érdeklődők közösen 

gondolkozzanak arról, hogyan is szeretnék megvalósítani Esztergomban a saját vásárlói 

körüket. Innen indult el egy teljesen önkéntes, az egyesülettől független szerveződés. Egy 

lassú építkezési folyamat vette kezdetét, ami a mai napig is tart. 

 

Az indulásnál a két legfontosabb lépés a termelőkkel való kapcsolatfelvétel volt, és egy 

„bázis” keresés, ahol az átvétel történik minden második héten. Ez viszonylag szerencsésen 

alakult, a kezdeti babakocsi tárolóban raktározott almalevet és egyes termékek házhoz-

szállítását hamarosan felváltotta egy remek hely. A város központjában az autóbusz 

pályaudvar mellett a Gazdakör épületében - ami jelenleg kis kihasználtsággal működik - 

találtak befogadóra. A Gazdakör Egyesületnek profilba vág a tevékenység, tehát 

nyitottságuknak köszönhetően gyors egyeztetések után ideális helyszínre lelt az esztergomi 

Kiskosár. 2012. januártól 2012 év végéig a Gazda kör épületében zajlott az átvétel, majd 

2013-ban a csapat átköltözött az Esztergomi Belvárosi Plébániára. 

 

Kialakult egy baráti, bizalmi kapcsolat minden termelővel, ami nagyban megkönnyíti a 

vásárlói kör működését. Ami még egyedi a Kiskosár körben, hogy itt a termelők sokkal 

nagyobb szerephez jutnak, mint más köröknél. A kezdeti időszakban több termékkóstolós 

programot is szerveztek. Először sajtkóstolást tartottak, húsvét előtt pedig a kemencés 

péksüteményeket lehetett kipróbálni. Azóta is a termelők minden átvételnél jelen vannak, ők 

szállítják az árut az átvétel helyszínére és az átvételi idő alatt végig ott vannak, ők osztják szét 

a rendelést és beszélgetnek a vásárlókkal. Nagyon közvetlen viszony alakult ki, vannak 

termelő látogatások is, 2012 áprilisában például az Apácamajorban volt paraszt wellness 

program, amelynek zárását egy szabadtéri főzésű babgulyás tette emlékezetessé, miközben 

egész nap családok, kicsik és nagyok segédkezhettek a majorsági munkában. 
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2013 tavaszán a helyszínváltozás és az egy éves működés megérlelte a nagyobb, tavaszi 

megújulást is: a termelők és a tagok igényeinek felmérését végezte el a szervező csapat. 

Ennek keretében minden termelőről közvetlen visszajelzést lehetett adni, illetve a fejlesztési 

irányokat is ki lehetett jelölni. Fontos irány a közösségi programoknak nagyobb szerepet 

biztosítani: közös termelő látogatások, családi programok, közös Kiskosaras termékekből való 

főzés. 

 

Jelenleg 13 helyről lehet rendelni: a gyermelyi Vadalma-tanyáról almalevet és mandulát 

valamint a szezonnak megfelelő gyümölcsöket (pl. alma, meggy, őszibarack, szilva), az 

esztergomi Apácamajorból tojást, friss húsokat, füstöltárut, Dorogról házi nyúlhúst, Únyról 

házi kecske és tehénsajtokat, Nagyigmándról két termelő is csatlakozott termékeivel: füstölt 

húsárukkal, de vágnak tyúkot, kakast és tojásuk is van, ill. magyar tarka tejtermékekkel is 

jelen van Nagyigmánd. Ipolyszalkáról kemencés termékeket, kuglófot, cipót, Dorogról a Zöld 

kirakatból környezetbarát tisztítószereket. 2013 tavaszán már zöldségből sincs hiány, mind a 

felvidékről, mind Esztergomból csatlakozott zöldségtermesztő. 

 

A vásárlói kör szervezésének nehézségei, hogy a szervezőkön kívül a tagok is szervesen részt 

vállaljanak az előkészületben, az átvétel utáni rendrakásban. Ez a vásárló köröknél sokszor 

gondot okoz, főleg, ha már túl nagyra nő a létszám: a szervezők, akik önkéntes alapon 

dolgoznak, vállalják az összes járulékos munkát, ami igen sok időbe kerül, és a többi tag csak 

felveszi a megrendelt árut. Szerencsére az eddigi tapasztalatok a Kiskosárban nagyon 

pozitívak, és a szervezők tudatosan figyelnek arra, hogy ez így is maradjon. Minden új 

jelentkezőtől kérik, hogy ajánljon fel valamilyen önkéntes munkát, hogy így osszák szét a 

szervezői feladatokat. Jelenleg a Kiskosár levelezőlistán 50 tag van, de folyamatosan vannak 

új érdeklődők. Így felmerül a kérdés, hogy meddig lehet fenntartható módon üzemeltetni egy 

vásárlói kört? Hiszen az újabb és újabb vásárlók beszervezésével sokkal több termékre lesz 

igény, de mivel a termelők mindegyike viszonylag kis léptékben állít elő és sokszor más 
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csatornákon is árusítanak, ezért megvan az ökológiai korlátja a termelésnek. A szervezők 

ezért inkább azt szorgalmaznák, ha Esztergomban helyi termelői piac nagyobb szerepet 

kapna, illetve nem zárják ki helyi termék bolt indításának lehetőségét sem. De fejlesztési irány 

lehet, hogy további vásárlói körök jönnek létre a környéken. Hiszen egy bizonyos létszám 

fölött már kezelhetetlenné válik a közösség, mint ahogy az a Szatyornál is megtörtént. A 

vásárlói köröknek nem a profitszerzés a célja, hiszen mindenki ingyen dolgozik a közösségért, 

és nem is az, hogy megszámlálhatatlan létszámúra nőjenek. A cél az, hogy a magyar, helyi 

termelőket támogassák és friss, egészséges, megbízható élelmiszerrel lássák el az embereket a 

fenntarthatóság keretein belül. Amint ezt elérték, korlátozzák a csatlakozást, és ösztönzik az 

érdeklődőket egy új kör kialakítására. 

 

A Kiskosár emellett figyel arra is, hogy a határmentiségét hangsúlyozza, és bevonjon határon 

túli termelőket is. Erre nagyon jó példa az ipolyszalkai tájházzal való kapcsolat, de ezen túl is 

szeretnék bővíteni a kapcsolataikat.  

 

Látjuk a fenti összeállításból, hogy a fenntartható fogyasztás elérését elsősorban az emberi 

tényező határozza meg. Ki, mennyit tesz a fenntarthatóságért, mennyit hajlandó utána járni. A 

bevásárló közösség egy lehetősége a fenntartható fogyasztásnak, a helyi termékekhez való 

hozzájutásnak. A Kiskosár bevásárló közösség esztergomi példája is jól mutatja, hogy 

szándékkal, önkéntességgel sok mindent létre lehet hozni, ami a közösség és a környezet javát 

szolgálja. 
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A vásárlói körök megjelenése lokális cselekvés a fenntartható élet megteremtéséhez. A 

tagoknak mind ugyanolyan vagy legalábbis rendkívül hasonló képük van arról, hogy milyen 

világban kívánnak élni. Tudatosították, hogy milyen problémákkal és veszélyekkel jár a 

nagyipari 

mezőgazdaság és a 

fogyasztói kultúra, és 

egy alulról jövő, 

önszerveződő 

közösségben 

próbálják 

megvalósítani az általuk megálmodott jövőt. Képesek új rendszereket kialakítani, és harcolni 

a jelenlegivel szemben. Ezért fontos minél több emberhez eljuttatni a vásárlói körök 

gondolatát, megismertetni velük a működését, mert lehet, hogy ma még elenyésző százaléka a 

lakosságnak tartja ezt fontosnak és követendőnek, de idővel ez lehet az alapja az élelmiszerek 

kereskedelmének egy új társadalmi rendszerben. 

Képek: Kis Kosár Bevásárló Közösség 

 

Natúr Kosár Bevásárló Közösség 

 

2011 nyarán alakult szintén a budapesti Szatyor támogatásával Érden ez a közösség, melyen 

keresztül „a helyi, térségi gazdáktól lehet beszerezni az organikus termékeket, melyek a 

vegyszermentes zöldségektől, a mézen, tartósítószermentes szörpökön, házias ízű lekvárokon, 

gyógynövényes készítményeken át, a teljes kiőrlésű liszt, pékáru és tejtermékek széles 

választékáig terjed. 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-szervezz-bevasarlo-kozosseget 

kép: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/igy-szervezz-bevasarlo-kozosseget 
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A közösséget teljesen önkéntes alapon működtetik, a termékeket hetente egyszer veheti át a 

résztvevő 40-50 család, a közösségi szemléletet szépen mutatja, hogy az átvevő helyként az 

egyik részt vevő család által felajánlott magán ház biztosítja. 

Az érdeklődők körének bővülésével érdemes elgondolkodni a továbblépési lehetőségeken is, a 

jelenleg heti szinten elérhető termékeknek a heti több alkalommal való gyakoribb 

elérhetőségének biztosításával. 

„A budapesti Szatyor kezdeményezés hatására megalakult Fóton is egy vásárlói közösség, 

ami Veresegyházát és Dunakeszit is magába foglalta. A hatalmas érdeklődésnek 

köszönhetően egyre nehezebbé vált az igénylő családok ellátása. Ennek eredményeként a 

Dunakeszi Kosár és a Veresi Kosár is önállóan folytatja tovább a működését.” 

A veresi önkéntes és önszerveződő közösség a Natúr Kosár Bevásárló Közösség és a Fóti 

Kosár példáján felbuzdulva célként tűzte ki, hogy a helyi lakosságot a közelben megtermelt 

élelmiszerrel lássák el. 

 Rendkívül fontos számukra a jó minőségű, friss magyar zöldség és gyümölcs népszerűsítése, 

és ezáltal a magyar mezőgazdaság és a helyi gazdák támogatása.  

A jól bevált gazdák megmaradnak, rendelés menetében, lefolyásában lehetséges változások 

következhetnek be, de ez leginkább az egyszerűsödés irányába fog hatni. 

 

http://veresikosar.blogspot.hu/2012/03/csomad-veresegyhazi-vasarloi-kosarrol.html 

http://keszikosar.blogspot.hu/ 

 

Hasonló funkciót lát el a Csömöri Éléskamra, és még számos másik szervezet az ország több 

pontján. 
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A Kamra-túra Homokháti Gazdaudvar Hálózat 2006-ban indult útjára Bács-Kiskun 

megyében azzal a céllal, hogy a hálózatot alkotó tagok (mintegy 120 fő) által termelt helyi 

élelmiszerek piacra jutását elősegítse. Ehhez nyújt segítséget a létrehozott internetes 

értékesítőfelület (www.kamra-tura.hu), ahol az árukínálat mellett a környékbeli gazdák által 

kínált programokról, műhely- és tanyalátogatásokról, termékkóstolási lehetőségekről is 

tájékozódhatnak az érdeklődők. 

http://www.kecskemet.hu/?r=701&c=19096 

 

A mórahalmi kistérség településein a tanyagazdaságok és a tanyavilágban élők termékeinek 

piacra juttatásának megkönnyítése és segítése valósult meg egy fejlesztés keretében. A 

fejlesztés következtében megteremtődtek azok az infrastrukturális és logisztikai feltételek, 

melyek révén elérhetővé váltak a magas hozzáadott értékű, hagyományos termesztési 

technológiával készült termékek az arra fogékony vásárlóknak, mind az érintett kistérségen 

belül élők, mind pedig a környező városi népesség között. A gazdák bevonása révén lehetővé 

vált a széles termékkínálat kialakítása az online webfelületen. Az előadások révén a bevont 

célcsoporttagok megismerkedtek a marketing, az adminisztráció és a biotermesztés a projekt 

szempontjából releváns aspektusaival. A mozgóbolt rendszer elindulása a tervezett 

projektkezdés, valamint az építkezések csúszása, valamint a projektbe bevonni kívánt 

közmunkások közmunkaprogramjának hiánya miatt a tervezettnél később valósul meg, de az 

előírt határidőre a projektelemek teljesültek.  

 

A fejlesztés bemutatása: 

A projekt keretében a tanyasi termékek eljuttatásához egy mozgóboltot alakítottak ki. Ehhez 

egy Citroen Jumper 35 L3 2.2 HDI, 150 LE gépjármű került beszerzésre, mely szendvicspanel 

szerkezetű elárusító dobozzal lett ellátva. A gépjármű belső kialakítása a célnak megfelelően 

alkalmas a tanyasi termékek eljuttatására megrendelőikhez. A gépjárműn belül hűtőkamra 



 

 

 

154 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

került kialakításra, mely révén a romlandó áru is szállíthatóvá vált. A gépjármű a 

marketingtervnek megfelelően egyedi arculatot kapott a projekt arculati elemei, valamint a 

marketing tervben meghatározott paraméterek révén.  

A mozgóbolt rendszer működésének elsődleges fontosságú eleme a kialakításra került 

logisztikai központ épülete.  

Az értékestéshez egy értékesítési honlapot alakítottak ki, ahol a termelők eladásra tudják 

kínálni termékeiket, és ahol a vásárlók közvetlenül meg tudják rendelni azt a termelőktől. A 

honlapon a marketingtervben és az arculattervezés során meghatározott arculati elemek 

kerültek elhelyezésre, összhangban a mozgóbolt arculati elemeivel.  

 

A Homokháti Piac működése: 

A Homokháti Piac nevet viselő projekt középpontjában egy honlap áll, amely segíti a 

fogyasztót és a termelőt az egymásra találásban. Ezen az oldalon olyan, a homokháti 

(mórahalmi) kistérségben élő és dolgozó termelő, őstermelők termékei jelennek meg, akik 

hagyományos termesztési folyamat eredményeként friss, zamatos termékeket kínálnak. 

A termékekkel nem kívánnak nagy áruházláncok áraival versengeni, a cél, hogy egy olyan 

fogyasztói réteget találjanak, akik hajlandóak a multik akciós árainál kicsit többet fizetni 

annak tudatában, hogy mindig friss, helyi magyar termelőtől vásárolnak, és ezzel egy-egy 

magyar család megélhetését, mindennapjait segítik. 

A fogyasztók a honlapon a webboltban rendelik meg az árut, amelyet a logisztikai központ 

segítségével, a mozgóbolt vagy a posta bevonásával közvetlenül a termelők küldenek meg. 

Míg a postai szállítás a megadott címre történik, addig a mozgóbolt azokra a kijelölt 

értékesítési pontokra viszi az árut, amelyek egy-egy városban kijelölésre kerülnek. 

Jelenleg a termelők bevonása, az értékesítési pontok kijelölése zajlik. 
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2.5.4. Termelői piacok 

 

A virtuális piactereken kívül több olyan lehetőség is kínálkozik országszerte, mely valós piaci 

megjelenéssel biztosítja az egészséges hazai élelmiszerek, termékek beszerzését a korábban 

említett eszmék, értékek és tradíció mentén, a Balaton mellett Káptalantótiban a Liliomkert 

Piac vagy Borsod-Abaúj-Zemplém megyében a Tokaj-Hegyalja Piac. 

A Rózsakert Piac Békés megye első állandó piaca, mely a hét minden napján nyitva tart. A 

felsorakoztatott élelmiszerek, zöldségek gyümölcsök, feldolgozott termékeknél minden 

esetben szem előtt tartják, hogy lehetőség szerint vegyszer- és tartósítószer mentesek 

legyenek. Számos érv szól amellett, hogy miért éri meg a kis/ős/biotermelőknek, 

kereskedőknek a piacon való értékesítés. Jól szervezett marketintevékenységgel és 

programokkal, szolgáltatásokkal biztosítják a vásárlók állandó és magas számát, minden 

igényük lehetőség szerinti maximális kielégítését.  

kép: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbi

d=422386021193335&set=pb.422385427

860061.-

2207520000.1371799594.&type=3&theat

er 
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A Tokaj-Hegyalja Piacon a hagyományos, ilyen típusú piacokon fellelhető termékek mellett 

a sajátos helyi kézműves és élelmiszeripari termékekre is rálelhetünk.  

Ilyenek a tokaji borecet, 

szőlőmagolaj, aszúval és musttal 

fűszerezett lekvárok és szőlőből 

készült zselék, vagy a furminttal 

főzött szappan.  

http://www.vinoport.hu/?node=5362 

kép:http://tokajhegyaljapiac.blogspot.hu/ 

 

A Veszprém megyei Liliomkert Piac  immár három éve működik Káptalantótiban azzal a 

céllal, hogy: „a piacozás emberiségen átívelő szokását visszaállítsák a régi kerékvágásba, 

alternatívát kínálva a multik 

és a fogyasztói társadalom 

elidegenedett világa 

ellenében”. 

 

A piacon „Lilomkert” 

címmel hetilapot jelentetnek 

meg ezzel is népszerűsítve az 

ilyen jellegű 

kezdeményezéseket, gazdákat, termelőket, szolgáltatókat. Ennek az újságnak az anyaga az 

internetes felületükre is felkerül színes, képekkel tarkított formában. 



 

 

 

157 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

http://liliomkert.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=903035 

kép: http://liliomkert.lapunk.hu/?modul=galeria&a=91259 

 

A pécsi Mosolymanó Egyesület jóvoltából Baranya megyében is sikerült helyi termelői piacot 

nyitni, melyben a Bio-sarokban helyet kapnak a bio élelmiszerek, de megtalálhatóak 

hagyományos és helyi különlegességek is.  

A 2009-ben alakult egyesület a gyerekekre fókuszálva jött létre; hogy munkájuk által 

biztonságosabb és egészségesebb feltételeket, környezetet tudjanak biztosítani a következő 

generáció számára. Számos egészséghez, kultúrához, környezettudatossághoz, fenntartható 

fejlődéshez kapcsolódó programban vesznek részt és szerveznek egyaránt. A Mosolymanó 

Termelői és Bio Piac minden pénteken várja a „házi finomságokra, minőségi helyi 

termékekre vágyókat”.  

http://www.mosolymano.hu/index.php?fn=helyi_piac 

 

2.5.5. Helyi termelőket és termékeiket piacra juttató szervezetek 

 

PANNON HELYI TERMÉK 

 

Több mint 100 termelővel állnak kapcsolatban, akik több mint 1000 féle kézműipari, 

mezőgazdasági terméket állítanak elő. Legyen szó tökmagolajról, pálinkáról, ízletes borról 

vagy akár csokoládéról, a minőség és a hagyományok fűzik össze a termelőket. Tagjai 

lehetnek őstermelők, vállalkozók, vagy szervezetek. Akár egyesület is csatlakozhat, ha 

vállalja, hogy a Pannon Helyi Termék szellemiségét követi.  
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A Pannon Helyi Termék Klaszter mottója: „Minőség, hagyomány, maradandó értékek”. E 

három szó összefoglalja, hogy mik azok a legfőbb okok, amiért érdemes helyi előállítású 

élelmiszereket, kézműves termékeket vásárolnunk. 

A hitvallásuk alapja, hogy „Az vagy, amit (v)eszel!”. Hisz születésünktől fogva sejtjeink 

táplálékainkból épülnek fel. A helyi áru friss, nem kell raktározni, tartósítani, ezáltal a 

vitamintartalmuk is magasabb. Jó tudni, hogy kinek a kertjéből származott,  az adott zöldség, 

gyümölcs,  ki termelte azt. Ha tudod, hogy mit (v)eszel, tudod, ki vagy! 

 

A Pannon Helyi Termék Klasztert 2005 őszén hozta létre 13 nyugat-dunántúli szervezet 

(népművész egyesületek, falusi turizmus-szövetségek, önkormányzatok, önkormányzati 

társulások, civil szervezetek). Az alapító tagok segíteni szeretnék a régióban fellelhető 

kézműipari, mezőgazdasági és élelmiszer-termékek piacra jutását, egységes arculat, illetve 

egyedi értékesítési megoldások kialakításával. Fontos célkitűzés mindezek mellett, a termékek 

előállítása révén, a helyi foglalkoztatás növelése, jövedelemszerzési lehetőségek bővítése a 

vidéki térségekben. 

A klaszterré szerveződés legfőbb oka az volt, hogy így az egységes érdekképviselet mellett 

lehetővé válhat a pályázati források hatékonyabb kihasználása is, és ezáltal tényleges segítség 

nyújtható a termelőknek. 

Első tevékenységükként közel 100, a régióban élő termelő személyes lekérdezése történt meg, 

melynek során termékeikről, termelési feltételeikről, az előállított mennyiségekről, 

értékesítési tapasztalataikról, és jövőbeni elképzeléseiről kérdezték meg őket. Nem cél 

ugyanis a már ipari méretekben létrehozott termékek előállítóinak támogatása. 

A végrehajtott piacelemzésből láthatóvá vált, hogy az értékesítés egyik fő iránya a 

nagyforgalmú turisztikai bázisok (termálfürdők, szállodák) és a falusi turizmus helyszínei, 

másik a jövő kihívásainak is megfelelő internetes kereskedelem, harmadik pedig a vidéken 

élők saját felhasználására épülő helyi piac. 
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A klaszter az elmúlt évek során több előre mutató feladatot hajtott végre: egységes arculat és 

saját védjegy kialakítása, csomagolástechnikai fejlesztések, minőségbiztosítási rendszer 

kialakítása. Honlapjukon az e célra kiválasztott helyi termékek már on-line módon is 

megrendelhetők. 

Számos nagyrendezvényen mutatták be termelőiket és termékeiket, illetve népszerűsítették a 

„közös ügyet”: Művészetek Völgye, Utazás Kiállítás, Savaria Karnevál, Szent György Napi 

Vásár, Őrségi Tökfesztivál, stb. 

Nagy sikernek örvendenek vásárlóik körében díszcsomagolásos ajándékaik. A csomagolás 

formája lehet fa díszdoboz, fonott kosárka, illetve celofán. Díszdobozaik elsősorban cégek 

között kedveltek, hiszen megjeleníthető rajta a logó vagy bármilyen szöveg. Kifejezetten 

hölgyeknek, illetve uraknak szánt ajándékkombinációk is összeállíthatóak. 

 

A jövőbeni tevékenységeik között kiemelt szerepet kap a tudatformálás a vásárlók körében, a 

termelők képzése, a technológia-, a termék- és csomagolásfejlesztés. 

 

Termékeikről internetes katalógus készül, melyben kedvére lapozgathat, válogathat a 

honlapjuk (www.pannonhelyitermek.hu) látogatója. Ugyanakkor megismerkedhet több 

kézműves technikával is és a receptgyűjtemény segítségével kiválaszthatja, hogy mit 

készítsen – természetesen helyi alapanyagokból – a család asztalára. 
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kép: http://www.pannonproduct.hu/galeria-videotar/orbannap 

 

SZÖVETSÉG AZ ÉLŐ TISZÁÉRT EGYESÜLET 

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) 2006-ban alakult. A szervezet célja a Tisza 

folyó vízgyűjtőjén élők megélhetési lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti 

biztonságának növelése, a Tisza ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása, hogy e táj 

lakói jó életminőségben és biztonságban élhessenek. A Szövetség olyan gazdálkodási 

mintákat kíván elterjeszteni, melyek megvalósítják ember és folyó fenntartható együttélését: a 

tájak adottságainak megfelelnek, az élet gazdag változatosságát gyarapítják és a tájban élő 

emberek boldogulását segítik elő.  

A tisza-menti ártéri tájgazdálkodás megvalósítása érdekében több szálon indult meg a munka. 

A tudományos alapokat a korábbi szakmai műhelyek összefogásával megvalósított kutatások, 

illetve kiadványok, rendezvények biztosították. A tudományos munkát érdekképviseleti 

munka egészíti ki. A SZÖVET, más civilekkel együtt azért lobbizott, hogy az Új 
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Magyarország Vidékfejlesztési Programban, illetve a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése során 

az ártéri tájgazdálkodás megteremtése kapjon pénzügyi és vízgazdálkodási lehetőségeket. 

Mindez idáig az ezzel kapcsolatos lobbimunka nem bizonyult eredményesnek, jóllehet ez 

lenne az alap a fenntartható tájhasználat megteremtéséhez. Így az egyesület egyre nagyobb 

figyelmet kezdett fordítani a gazdálkodók számára közvetlenül hasznosítható tevékenységek 

felé. Abból a felismerésből léptek erre, hogy a fenntartható tájhasználat megteremtésében az 

elsődleges szövetségesek a helyi gazdálkodók lehetnek. Az ő együttműködésüket azonban 

leginkább akkor lehet megnyerni, ha a környezetkímélő termelés (előbb-utóbb) a megélhetés 

alapjává is válik.  

A helyi gazdálkodók vetették fel egy olyan egységes marketingeszköz gondolatát, ami 

újdonságként a Tisza-völgy egységét fejezi ki. Olyan védjegy kialakítása lett a cél, ami a 

gazdasági-társadalmi-környezeti szempontból fenntartható gazdálkodás szimbóluma lehet. Az 

Élő Tisza védjegyet 2008-ban jegyezték be. Célja, hogy a fogyasztó számára elsősorban a 

termék származásáról adjon információt, illetve bizonyos minőségi garanciával is szolgáljon. 

A védjegyet olyan termék viselheti, amely a Tisza vízgyűjtő területének magyarországi 

részéről származik; magyar termék vagy szolgáltatás; helyi termék vagy szolgáltatás; 

megfelel az előállítására vonatkozó hatályos előírásoknak; az előállítás módja szerint 

minősített (általános / kímélő gazdálkodás / minősített biogazdálkodás / tájgazdálkodás19); 

természetes talajon termesztett; ionizáló / radioaktív sugárzással nem kezelt. A termelő ezen 

felül önként további kritériumokat vállalhat, pl. GMO-mentes, szójamentes, szermaradvány 

mentes, természetes alapanyagokból készült, mézzel ízesítve, hozzáadott cukor és édesítőszer 

mentes, tartósítószer mentes stb. A pozitív minősítések a termékek eladhatóságát javíthatják.  

A SZÖVET és a védjegyfelhasználó szerződést köt. A felhasználó a szerződésben szereplő 

termékekre vagy szolgáltatásokra egy évre felhasználói jogot kap a jogtulajdonostól. A 

                                                           

19 Az általános / intenzív módon gazdálkodó a védjegy használati szerződés aláírásával vállalja, hogy egy éven 
belül a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület által kijelölt szakértő által, ingyenesen biztosított tanácsadást 
igénybe veszi és gazdálkodását kímélőbbé teszi. A végrehajtandó feladatokra a SZÖVET szakértője és a 
védjegy-használó közösen alakítja ki a tervet. 
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szerződést lejárta után rögtön meg lehet újítani. A SZÖVET, mint jogtulajdonos ellenőrizheti 

a védjeggyel megjelölt termékek vagy szolgáltatások körét és minőségét, hogy megfelel-e a 

szerződésben foglaltaknak. A védjegyhasználók mindegyikét felkereste 2010-ben a SZÖVET 

és ellenőrizte a szerződésben foglaltakat. Ez a tevékenység az Ökotárs Alapítvány 

támogatásával valósult meg, míg 2013-ban újra felmérik a partnereket, immár a Svájci 

Hozzájárulás Civil Alap finanszírozása mellett. 

A SZÖVET a védjegy felhasználói részére egyszeri regisztrációs díj ellenében biztosít 

szolgáltatásokat:  

•  A védjegyhasználatból befolyó díjakból folyamatosan marketing és reklám feladatokat 

lát el a védjegy ismertségének növelésére, az Élő Tisza védjegyet használó termékek 

és szolgáltatások jobb piaci pozíciójának elérése érdekében.  

•  A közös, www.elotisza.hu honlapon megjelenés lehetőségét biztosítja a 

felhasználónak.  

•  A honlap adatait frissíti a felhasználó által adott információkkal.  

•  A honlap folyamatos elérhetőségét biztosítja.  

•  Információt nyújt a felhasználónak az Élő Tisza védjegyrendszer működésével 

kapcsolatban. 

Jutalékos díjfizetési kötelezettség mellett, külön megállapodás szerint további szolgáltatásokat 

biztosíthat:  

•  Értékesítési pontokat alakíthat ki a felhasználó védjegyes termékei számára (Élő Tisza 

tájboltok, tájtermék sarkok, piaci standok stb.).   

•  Egyéb értékesítési lehetőségeket biztosíthat a védjegyes termékek, szolgáltatások számára 

(közvetlen értékesítés felvásárlóknak, feldolgozóknak, fogyasztói csoportoknak nagy 

tételben stb.). 
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•  Az értékesítést támogató logisztikai szolgáltatásokat biztosíthat (szállítás, raktározás, 

beszállítások szervezése). 

•  Reklám elhelyezési lehetőséget biztosíthat a jogtulajdonos által létrehozott 

reklámfelületeken (pl. heti hírlevél, honlap, katalógus, magazin stb.) 

•  A jogtulajdonos vagy mások által rendezett programokon való részvételi (kiállítási / 

kóstoltatási / árusítási stb.) lehetőséget biztosíthat a rendezvény jellegétől függően. 

•  A jogtulajdonos vagy mások által rendezett programokon való részvétel (kiállítás / 

kóstoltatás / árusítás stb.) lehetőségét felajánlhatja felhasználó részére a rendezvény 

jellegétől függően, ingyenesen, vagy jutalékos keretek között. 

•  Külön díj megfizetése ellenében egységes grafikai arculattal reklámhordozó készíttetést 

vállalhat a felhasználó számára, a felhasználó kérésére és finanszírozásával (szórólap, 

névjegykártya stb., igény szerint). 

A védjegy és a SZÖVET által folytatott marketing tevékenység a fenti, ambíciózus 

célkitűzések után a körülmények dinamikus változása és az erőforrások rendelkezésre állása 

függvényében változott. Az indulás éveiben több helyszínen is megpróbálkozott az egyesület 

helyi termék, Élő Tisza polcok kialakításával, pl. a nagykörűi Tájházban, a budapesti 

Mammut II. bevásárlóközpontban, a Magyar Pálinka Házában vagy a Vásárcsarnokban. Ezek 

az ígéretes kezdeményezések azonban elhaltak a nem megfelelő kereslet miatt.  

Stabilabb értékesítési lehetőségnek a piacok bizonyultak. A SZÖVET és az Élő Tisza 

termelőinek megjelenése a budapesti piacon egy váratlan, előre nem tervezett lépésnek, a 

Meggymentő Akciónak volt köszönhető. 2008 nyarán a meggy nagykereskedői, átvételi ára az 

előállítási költségek alatt volt, míg egyes pesti boltok ennek akár az ötszörösét is elkérték a 

vevőktől. A botrányos helyzetben a SZÖVET megszervezte, hogy Budapesten, a Komjádi 

Uszoda előtti heti piacon nagykörűi és más helyszínekről érkező termelők maguk árusították, 

méltányos áron a portékájukat. A közvetlen kereskedelem e formája óriási érdeklődést 

vonzott és a hasonló példák egyre gyakoribbak azóta is.  
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A javarészt Nagykörűből, illetve Bács-Kiskun megyéből származó Élő Tisza védjegyes 

zöldségek, gyümölcsök ma Budapesten a Komjádi előtti heti piacon és a XII. kerületi, Csaba 

utcai heti piacon elérhetők rendszeresen; néhányan a Szimpla romkocsma vásárnapi piacaira 

is szállítanak. A SZÖVET segítette a Wekerle-telepi, helyi kezdeményezésre indult termelői 

árusítás elindítását is. A termelők maguk is keresik a lehetőségeket, de a SZÖVET is számos 

rendezvényen biztosítja a megjelenés lehetőségét. A piaci árusítást a zömmel budapestiek 

által igényelt, 3000 e-mailcímre megküldött heti hírlevél is segíti.  

Az érdeklődés főleg a nyári időszakban, a nagy gyümölcs vagy paradicsom-befőzési 

időszakokban, dömpingakciók idején ugrik meg. Más típusú, sikeres kezdeményezés volt 

2009-2010 tavaszán és őszén a tájfajta akció. Főképp tájfajta, régi fajta, hazai fajta facsemete 

kínálatot hirdetett meg az egyesület több termesztő, faiskola bevonásával, nagy sikerrel 

(szomolyai fekete cseresznye; húsvéti rozmaring alma; batul alma; árpával érő körte; bereczki 

birsalma; besztercei szilva; pallagi óriás köszméte stb.). 

Az Élő Tisza védjegy honlapján keresztül van lehetőség a piaci előrendelésre, de a 

kezdetekkor népszerű lehetőséget később egyre kevesebben vették igénybe. Ugyanakkor a 

110 termelőt, illetve szolgáltatót bemutató internetes kirakat látogatott felület, hiszen a 

védjegyesek kínálatában a legváltozatosabb termékek fordulnak elő a gyümölcslétől a 

húsokon, pékárun, befőtteken, lekvárokon keresztül a savanyúságokig. Bőséges a kézműves 

termékek választéka is: a kerámiától a szappanon, a bicskákon át a fajátékokig sok minden 

található itt. A szolgáltatások között többségében vannak a turizmussal összefüggők: 

szállások, túrák, szabadidős programok találhatók meg. A kikapcsolódók pedig könnyebben 

eljutnak a helyi termékekhez is.  

http://www.elotisza.hu 

http://www.elotiszaert.hu 
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MAGYAR ÍZEK HÁZA 

 

A Magyar Ízek Háza 2500 féle magyar ínyencséget, kézműves élelmiszereket, 

hungaricumokat kínál 240 családi vállalkozástól, kistermelőktől, őstermelőktől, biogazdáktól. 

Gasztronómiai időutazáson vehet részt az, aki ellátogat a Magyar Ízek Házába. Nagyszüleink 

és dédszüleink korát idéző, magyar ízvilágú, hagyományos eljárással készült finomságokat 

kóstolhatnak a vásárlók. Ezen márkanév garancia arra, hogy kizárólag magyar termelők, 

családi vállalkozások házi tejtermékeit, hentesáruit, adalékanyagoktól mentes, manufakturális 

élelmiszereit kínálják a vásárlóknak.  

 

Termékskálájuk rendkívül széleskörű: 

•  frissáruk (tejtermék, pékáruk, húskészítmények); 

•  italok (borok, pezsgők, pálinkák, sörök, szörpök, gyümölcslé, üdítő, víz); 

•  egészségvédő termékek (pl. tökmag-, szőlőmag-, lenmagliszt; bio aranyköles csíra 

őrlemény stb.); 

•  édességek; 

•  hungaricum specialitások; 

•  lekvárok, mézek, krémek; 

•  forró italok; 

•  alapvető élelmiszerek; 

•  fűszerek és ételízesítők; 

•  gabona termékek; 

•  olajak; 
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•  tészták; 

•  konzervek (pl. füstölt padlizsán püré); 

•  kozmetikumok. 

Többek között olyan ínyencségekhez juthatnak itt hozzá a fogyasztóik, mint: a friss bükkfán, 

füstölt mangalica kenőmájas, szürkemarha és bivaly szalámik, szarvassonka, a kulárés 

kolbász, a harcsamáj pástétom, tihanyi levendulás csokoládé, csopaki levendula szörp, 

villányi bordzsem, a homoktövis termékek, az eperfahordóban érlelt pálinka, az egri 

bikavérben érlelt diós sajt, a házi kecskesajt, friss zöldhagymás gomolya, a tokaji boros 

libamáj, a házi gyümölcsjoghurt, túró és vaj, adalékanyag mentes magyar Túró Juci és Gyuri, 

a gesztenye és selyemfű méz, a Mecsek-teák valódi gyümölcsből, tokaji aszú bonbon, 

meggysör, málnából és eperből készült gyümölcsborok. 

Üzleteik megtalálhatóak Gödöllőn, Szarvason, Jászberényben és Siófokon. 

http://xn--magyarzekhza-lbb7n.hu/index.php/bem 

 

2.5.6 Galgahévízi Öko-projekt 

 

A felismerés, hogy az ipari kor nagy rendszerei (a pénzügy, oktatás, egészségügy, 

(mező)gazdaság, városfejlesztés, energia, szállítás, közlekedés és egyebek terén) idejétmúlttá 

váltak, nem tarthatók fenn már rövidtávon sem, sürgető feladattá teszi, hogy túlélésünk és 

fennmaradásunk érdekében keressük a fenntarthatóbb alternatívákat.  

Pontosan ez az, amire a Gaia Alapítvány és Galgafarm Szövetkezet vállalkoztak az elmúlt 

mintegy 23 éves tevékenységük során. Megfogalmaztak egy fenntarthatóságra igényt tartó 

jövőképet - melyet a "Galgahévízi Öko-projekt" megnevezés foglal össze legtömörebben, 

majd ennek gyakorlati megvalósításába kezdtek, az eredeti jövőkép folyamatos aktualizálása 

mellett. 



 

 

 

167 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Kidolgozták az „ökológiai lábnyom” nemzetközi módszertanára alapozott indikátor rendszert 

(Varga Zs. 2003), mely lehetővé teszi a társadalom számára fogyasztási szokásaik 

következményeinek láthatóvá tételét és a feladatok megfogalmazását a jelenlegi 

fenntarthatatlan állapotból egy fenntarthatóbbá válás útján.  
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A Galgafarm Szövetkezet működése és küldetése 

 

1992-ben több mint száz tag alakította meg a ma is jól működő Galgafarm Első Magyar 

Organikus Hangya Szövetkezetet, melynek célja, hogy vegyszerek teljes kizárásával 

ellenőrzött és minősített élelmiszeripari termékeket állítson elő, elsősorban a leendő ökofalu 

ellátására, de kisebb, 50 km-es körzetben eladásra is. 

 

Közel 300 hektáron ökológiai gazdálkodást folytatnak és a feldolgozás során sem 

használnak tartósítószereket. Ezzel nemcsak, hogy magas minőségű élelmiszert biztosítnak 

a település lakói számára, hanem a vegyszerek kizárásával a környezet terhelése is a lehető 

legkisebb mértékűre csökken. Az eladásra szánt terményeket nem alapanyagként értékesítik, 

hanem a lehető legnagyobb feldolgozottsági formában adják tovább. 

Jelenleg 10-15 ember dolgozik a gazdaságban. Számosállat- egységben kifejezve 70 tejelő 

szarvasmarhát, 80 mangalicát, 10 kecskét, 10 birkát, 50 tojótyúkot tartanak, többféle gabonát 

termesztenek.  

A kisléptékű élelmiszer feldolgozás során a megtermelt gabonát saját hagyományos 

kőmalomban őrlik, saját pékségben sütik a kenyeret, továbbá finom pékárut, feldolgozott 

húsipari termékeket állítanak elő. A tejfeldolgozóban bio vajat, több mint 10 féle sajtot, túrót 

és tejfölt, krémtúrót, körözöttet, kefirt, ízesített és natúr joghurtot készítenek.  

A fentiek mellett, friss zöldség és gyümölcs szintén szerepel a termékpalettán, ezeket a 

környék gazdáitól szerezik be és dolgozzák fel a sokféle konzervipari termék előállítására 

alkalmas feldolgozó üzemükben, ahol készülnek ivólevek, lekvárok, savanyúságok is.  

 

Egy faluban a gazdaság alapja magától értetődően a mezőgazdaság. Így a Galgahévíz Ökofalu 

jelenlegi és leendő lakói egy jól működő ökologikus szemléletű helyi gazdaság 
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megalapozásán, fejlesztésén fáradoznak. Ezzel megteremthető az a háttér, ami a kibontakozó 

Ökofalu fennmaradását biztosítja, hiszen a helyi gazdaság látja majd el a falut élelmiszerrel és 

sok egyéb szükségleti cikkel is. Jelenleg közel 20 család vásárolt ingatlant az ökofaluban, 24 

felnőtt, 6 gyermek él itt életvitelszerűen.  

A „projekt” és a „falu” szavak elé azért került az „öko” szócska, mert ezzel kívánják jelezni, 

hogy az egyszerű ökoszisztémák rendszeréhez hasonlóan a ciklikus folyamatokban kívánják 

szervezni a mezőgazdasági tevékenységen belüli anyag és energiaáramlást (lsd. ábra). Ez kell, 

hogy képezze a helyi termékek előállításának alapját. 

12. ábra Egyszerű ökoszisztéma.Tanuljunk a természetben működő ökológiai 

körfolyamatokból 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wikipedia, simplified 

ecosystems) 

 

A James Lovelock által kidolgozott, majd William Golding által elnevezett Gaia elmélet 

szerint a Föld összes élő és élettelen része egy szorosan összefüggő egységes, önszabályozó 

rendszert alkot.  
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Az egyszerű ökoszisztéma elemeit  

a) termelő szervezetek,  

b) fogyasztók és  

c) lebontó szervezetek (baktériumok és gombák) továbbá  

d) élettelen anyagok (víz, szén-dioxid, nitrogén, foszfor, különböző sók, stb.) alkotják. 

 

Az ökológiai rendszerekben ezek működő kapcsolata hozza létre a táplálékláncokat, alakítja 

ki a bio-, geo-kémiai folyamatokat és biztosítja a napenergia megkötését és áramlását egy 

ciklikus fenntartható rendszerben.   

A tárgyalt ökoprojekt koncepciója szerint  

a) termelő egységnek a Galgafarm Szövetkezet mezőgazdasági és élelmiszer előállító 

tevékenysége felel meg, 

b) a fogyasztók analógiáját az Ökofalu lakói a tartott állatok és a termékeket fogyasztók 

alkotják, míg  

c) a lebontó szervezetek megfelelője a biogáztelep, a biomassza giliszták által történő 

transzformációja, valamint egy négyszintű biológiai szennyvíztisztító rendszer alkotja. 

d) a külső inputok, mint gépek, eszközök, segédanyagok, stb. az ökoszisztémák élettelen 

anyagbevitelének felelnek meg  

Az egészséges, ökológiai gazdálkodásból származó helyi élelmiszerek biztosítása mellett a 

Szövetkezet küldetése, hogy a falu energiaszükségletét a lehető legnagyobb mértékben helyi, 

megújuló energiaforrásokból fedezze, illetve - a társadalmi fenntarthatóság jegyében- "zöld 

munkahelyek" megteremtésével biztosítson megélhetést az Ökofalu lakói számára. Mindezzel 



 

 

 

171 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

megteremti egy erős helyi gazdaság alapjait, ahol a javakat, szolgáltatásokat és egyéb 

értékeket helyben termelik meg, illetve fogyasztják el. 

A galgahévízi ökoprojekt célja, hogy az ökológiai építészetet, az energiatakarékos 

háztartásokat, a precíziós ökológiai mezőgazdaságot, a permakultúrát, a vízgazdálkodást, a 

hulladékkezelést és újrahasznosítást és a biogáz termelést egy holisztikus rendszerbe foglalja 

össze a gazdasági hatékonysággal, az információs tevékenységgel, szociális munkával, és 

oktatással, idegenforgalommal együtt.  

 

Összhangban a természettel: a permakultúra, mint fenntartható mezőgazdasági modell 

 

A Bill Mollison és David Holmgren által kidolgozott „Permakultúra” rendszer (a 

„PermanentAgriculture” szóból), mely az 1980-as években az alternatív Nobel-díjat is 

elnyerte, a jelenleg ismert agroökológiai modellek közül a leginkább természetközeli. 

Lényege, hogy a természeti ökológiai rendszer elemei között kiválóan működő 

szinergiahatásokat megfigyeli, elemzi és az ember élelmiszerszükségletének előállítása 

szolgálatába állítja azokat. Eközben az energiafolyamatok, a víz- és tápanyagkörforgás 

figyelembevételével, a lehető legnagyobb mértékben igyekszik kiaknázni egy adott terület, a 

táj ökológiai potenciálját.  

A Permakultúra a ma ismert leginkább természetközeli komplex tájgazdálkodási rendszer. 

 

A permakultúra 12 fő alapelve (David Holmgren nyomán): 

 

1. Figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek. 

2. Gyűjtsd össze és tárold az energiát. 

3. Érj el hozamot. 
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4. Gyakorolj önmérsékletet és figyelj a visszajelzésekre. 

5. Használd és értékeld a megújuló forrásokat és szolgáltatásokat. 

6. Mindent hasznosíts. 

7. Tervezz mintáktól a részletekig. 

8. Elkülönítés helyett törekedj egységre. 

9. Használj kisléptékű, lassú és fokozatos megoldásokat. 

10. Használd és becsüld a sokféleséget. 

11. Becsüld meg a szegélyeket és hasznosítsd a peremterületek adta lehetőségeket. 

12. Figyeld a változást és használd ki kreatívan. 

 

A Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány egy alternatív technológiákat bemutató 

központ keretében megvalósította egy 9 300 négyzetméteres (az egy főre jutó területnagyság 

Magyarországon) területen fekvő permakultúra- rendszer fizikai elemeit, mely leendő 

kutatások hátterét adja majd. Ennek egységei: a déli fekvésű dombba süllyesztett kombinált 

üvegház és zöldtetős istálló (tojótyúk, brojlercsirke és nyúltenyésztés), aqua - és hidropóniás 

rendszer, erdőkert (erdő, gyümölcsös, legelő), haltenyésztés, kertészet és szántóföldi 

növénytermesztés. 

Az emberiség túlélése érdekében a permakultúra rendszerhez hasonló új mezőgazdasági 

termelési rendszerek kidolgozására és gyakorlati alkalmazhatóságuk megteremtésére van 

szükség az új kihívásoknak való megfelelés érdekében. A világ fejlettebb országaiban hiába 

állítunk elő élelmiszereket, ha azokat a ma is éhezési vagy szegénységi küszöb alatt élők 

fizetőképesség hiányában nem tudják megvásárolni. Célravezetőbb volna a lokális önellátást 

biztosító rendszerek kutatása fejlesztése. A jelenlegi modellek nagymértékben támaszkodnak 

a külső alapanyagokra és a meg nem újuló energiaforrásokra, ezért kívánatosnak tartják az 
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alacsony külső input-ra épülő LEISA, illetve a lokális és regionális feltételekhez igazított 

természet közeli agroökológiai rendszereket.  

Ökociklusok a Galgafarmon:  

 

Az állattartó telep mélyalmos trágyája 

A Galgafarm mintegy 110 NÁ egységnyi méretű állattartó telepe és a képződött más 

biomassza jelenti a gazdaságon belüli tápanyag ökociklusának első állomását. Ez biztosítja az 

alapanyagot a körfolyamat második állomása, a biogáz telep számára.  

 

Biogáz termelés 

Az ökociklus második állomása a Galgafarmon a biogáztelep. A növekvő népesség 

élelmezése mellett az elkövetkező évtizedek legnagyobb kihívása a kimerülőben lévő fosszilis 

energiahordozók kiváltása és az energetikai függetlenség megteremtése. A biogázt, mint 

megújuló energiaforrást komplex előnyei miatt a fosszilis energiahordozókkal vagy más 

agroüzemanyagokkal összehasonlítva abszolút versenyképes megoldásnak tekinthetjük.   

Biogázt többféle biomassza erjesztésével lehet előállítani. Összetétele 50-70 százalékban 

metán, amelyből tovább feldolgozás során kitűnő minőségű megújuló üzemanyag állítható 

elő.  

Biomassza alapanyagok széles körét hasznosíthatjuk, a biológiai víztisztítás során keletkező 

eleveniszaptól a háztartások és gazdaságok szerves hulladékain és az egyéb mezőgazdasági 

melléktermékeken keresztül az energianövények termésmaradványáig egy viszonylag 

egyszerű elven működő berendezéssel (lsd. ábra). 
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13. ábra 

A biogáz üzem működésének egyszerűsített modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Tanzania.https://energypedia.info/images/d/d5/Chinafixdome.gif ) 

 

A galgahévízi Ökofalu 2012 szeptemberében nyíló bemutatóközpontjában a látogatók 

megtekinthetik a biogáz termelés folyamatát (lsd. kép), az azzal előállított elektromos 

árammal történő melegvíz-készítést és a gáz közvetlen elégetésével fűtött fóliát, a 

permakultúra rendszerben létesített üvegházat, terményszárítót vagy annak más felhasználási 

lehetőségeit. A holisztikus megközelítésnek megfelelően alapvető a biogáz termelésnek és a 

gilisztahumusz előállításának az összekapcsolása: a biogáz kinyerése után visszamaradó 

szerves anyagot a trágyagiliszták értékes gilisztahumusszá alakítják. 
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A Galgafarmon készülő biogáz telep földbesüllyesztett 100 m3-es fermentora 

 

 

A biogáz-termelés előnyei az alábbiakban foglalhatók össze: 

- jelentősen csökkenti a környezeti ártalmakat, az üvegház-hatást nem befolyásolja, 

-a napenergia hasznosításának egyik leggazdaságosabb módja,  

-fenntartható hulladékkezelést tesz lehetővé, 

- széles körű biomassza- alapanyagokból bio- tápanyag előállítására nyújt lehetőséget, 

- az energiaellátás magas fokú biztosítása mellett házi üzemanyag-előállítást tesz lehetővé,  

- a bio hidrogén- technológia felé tett jelentős lépésnek tekinthető.  
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Gilisztahumusz termelés: 

 

Nagyüzemi gilisztahumusz előállító telep a Galgafarmon: 

 

A képen látható nagyüzemi gilisztahumusz telep jelenleg a Galgafarm állattartó telepének 

trágyáját dolgozza fel, de hamarosan a készülő biogáztelep sűrű fázisú szubsztrátumának 

gilisztákkal történő feltárásával állítják itt elő a humuszt.  

A gilisztát és a humuszt szétválasztó gépi rosta: 
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Növénytermesztés gilisztahumusszal 

Az anyag áramlásának következő állomása a növénytermesztés. A gilisztahumusszal történő 

tápanyagvisszapótlás érinti mind a szántóföldi, mind a kertészeti kultúrát. 

A szántóföldi nagytáblás termesztés esetében a Gaia Alapítvány munkatársai által kidolgozás 

alatt van precíziós ökológiai termesztés technológiája, ahogy azt fentebb már említettük. A 

technológiai útkeresés részleteit illetően itt csak a gilisztahumusz precíziós kijuttatásának a 

lehetőségét érintjük. A gilisztahumusz makro- és mikroelem tartalma úgy a térfogat egységre, 

mint tömeg egységre vetítve kevésbé koncentrált, mint a kereskedelemben szokásos 

műtrágyaféleségek. Ezért a kijuttatáskor még nagyobb gondossággal, precizitással kell eljárni, 

hogy a tápanyag valóban oda jusson ahol azt az adott növény bizonyosan fel is tudja 

használni. Ezért a műhold irányítású műtrágyaszórás nem a megfelelő módszer, mert ott a 

teljes felületre juttatjuk ki a műtrágyát, miközben például egy kapás kultúra esetén a növényi 

sorok általában 75 cm sortávra vannak.  A vetés után a sorközből a fiatal növény még csak 

igen korlátozott mértékben tudja felvenni a kijuttatott műtrágyát. Egy esetleges nagyobb 

csapadék pedig a kimosódás veszélyét hordozza.  

Ezeket elkerülendő a gilisztahumusz kijuttatásához olyan precíziós gépek kifejlesztésére van 

szükség, amelyek a vetéssel egy időben a megnyitott vetési árokba juttatja a kívánt 

mennyiségű gilisztahumuszt, ahonnan a növény azt még abban a tenyészidőszakban 

bizonyosan fel is veszi. 

A gilisztahumusz kertészeti felhasználásával kapcsolatos kutatásokat a Gaia Alapítvány 

permakultúra kertjében végzik. 
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Az ültetőgödörbe helyezett gilisztahumusz: 

 

 Egészséges talaj – egészséges növény – egészséges élelmiszer: 

 

 

Élelmiszerfeldolgozás 

A Gaia Alapítvány és a Galgafarm Szövetkezet ökológiai ciklusok mentén való 

tevékenységének természetesen egyik legfontosabb elme, mondhatni célja az egészséges 

élelmiszer előállítás.  
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Egészséges élelmiszer – egészséges ember: 

 

 

 

Helyi termék értékesítés 

 

A Galgafarm Szövetkezet egy komplexebb, több csatornát is használó kezdeményezés a 

termék értékesítés szempontjából is, melyek az alábbiak: 

Termelői piac 

MOM Biopiac  

Helyszín: MOM Kulturális Központ udvara (1124 Budapest, Csörsz u. 18.) 

 

SZIMPLA Háztáji piac  

Helyszín: Szimpla Kert VII. ker. Budapest, 1075 Kazinczy u. 14. 
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Helyi termék bolt - Háztól-gazdaságból eladás 

Más környékbeli termelők portékájával együtt mini piacot szerveznek kéthetente.  Méz, 

zöldség, tészta, gyógyteák, öko tisztító és mosószerek, szappanok, kézműves ajándéktárgyak 

kaphatóak, téli időszakban rendelésre és a farmon kialakított boltból történik az értékesítés. 

Helyszín: Galgahévíz, Galgafarm 

 

 

Házhozszállítás 

Helyitermék-adatbázis 
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Tagjai a termelőtől.hu-nak, az ország legnagyobb kereshető termelői adatbázisának.  

Helyitermék-fesztivál 

50 km-es körzetben részt vesznek különböző fesztiválokon mint például a Mesterségek 

Ünnepe – Sajtudvar a Budai Várban  
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3. CSELEKVÉSI TERV, FORGATÓKÖNYV A HÁLÓZATI MODELL 

ELINDÍTÁSÁBAN 

 

3.1. Meglévő erőforrások 

 

Az „Adj helyet a helyinek”- hálózati mozgalom életre hívása során az egész ország területén 

igyekeztünk kapcsolatot kiépíteni mind a termelőkkel, mind olyan étékesítési helyekkel, akik 

a jövőben aktívan szeretnének résztvenni a hálózat működtetésében.  

A hálózati mozgalom elindításának első lépése kellett, hogy legyen a meglévő erőforrások 

megismerése, feltérképezése. Ennek céljából ez év tavaszán két kérdőíves adatfelvétel készült, 

a célcsoportok beazonosítására.  

A vizsgálat során 140 aktív termelő töltötte ki digitális kérdőívünket, az ország különböző 

pontjairól. A piackutatás legfőbb eredménye, hogy a megkeresett termelők közül mindenki 

elengedhetetlennek tarja a mozgalomhoz való csatlakozást. A jogi keretek megteremtése 

céljából minden termelőnek kipostáztuk a megállapodásokat.  

Országosan 72 értékesítési ponttal sikerült felvenni a kapcsolatot az ezt célzó piackutatás 

során. A megállapodásokkal kapcsolatban az egyeztetések jelenleg is folynak, 

postafordultával érkeznek irodánkba. 

A következőekben a két vizsgálat eredményeit mutatjuk be részletesen. Elsőként a termelők 

körében készült piackutatás összegzését végezzük el, majd az értékesíti helyeket taglaló 

vizsgálat kimenetelét részletezzük.  
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3.1.1. A „termel ői kérdőívek” eredményei  

 

A helyi terméket előállítók körében készült piackutatás célja elsődlegesen az volt, hogy 

felmérje országosan, mely termelők vonhatók be az „Adj Helyet a Helyinek” mozgalomba.  

Az eddig elérhető termelői adatbázisokból elkészítettük sajátunkat, amelynek végszáma 650 

fő volt. Az adatbázist a www.termelotol.hu, a www.keresdahelyitkampany.hu; 

http://www.elotisza.hu/partnerek weboldalak és a saját adatbázisaink segítségével sikerült 

összeállítani. 

 

A termelőket vizsgáló piackutatáshoz módszerül a kérdőíves adatfelvételt választottuk. Mivel 

a felmérés országos szintű volt, a minta könnyebb elérése céljából az adatlapot egy internetes 

oldalon digitalizáltuk. A megkeresett termelők e-mail üzenetünkben egy tájékoztató levél 

mellett a kérdőív linkjét küldtük el a mintába került termelők részére. Az adatlap az alábbi 

link alatt található: 

https://docs.google.com/forms/d/1D2FF7cU6V3zRXivaf8bcCQg_MAGiCfU8HuihwuZAxg8

/viewform  

 

A kérdőív kitöltését telefonos kapcsolattartással is erősítettük. Tájékoztattuk a 

megkérdezetteket a hálózati mozgalomról, előnyeiről, a csatlakozás feltételeiről, és nem 

utolsó sorban felhívtuk figyelmüket a piackutatásunk fontosságára.  

 

A vizsgálat során kértük a válaszadókat mutassák be az általuk előállított termékeket, a 

felhasznált alapanyagokat, az előállítás körülményeit és folyamatát. A meglévő adatbázisunk 
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bővítése és frissítése céljából a személyes elérhetőségek mellett, kitértünk a tevékenység 

végzéséhez szükséges engedélyek felmérésére is. 

 

A piackutatás során válaszolók területi aránya régiónként hasonlóan oszlik meg. A kérdőívet 

kitöltő termelők 16,4%-a a Nyugat-Dunántúli Régióban él, és tevékenykedik. 12,8%-uk a 

Közép –Dunántúli Régióban, 16,4%-uk a Dél-Dunántúli Régióban, 15%-uk a Dél-Alföldi 

Régióban, 15,8%-uk az Észak-Alföldi Régióban, 18,6%-uk az Észak-Magyarországi 

Régióban, 5%-uk pedig a Közép-Magyarországi Régióban dolgozik. A megyei szintű 

eloszlást az alábbi térkép mutatja. A legtöbb válasz Zala megyéből érkezett, (11,4%), 

Csongrád megyében viszont csekély számú termelőt sikerült elérni.  
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14.ábra 
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A kérdőív elején elkértük a termelők adatait egy átfogó adatbázis összeszerkesztéséhez. Az 

adatok rendszerezése után kirajzolódott, hogy a megkérdezett termelők közül csupán 17 

rendelkezik saját honlappal. 

 

A vizsgálatban résztvevők többsége munkáját őstermelőként végzi (71,4%), 19,3%-uk egyéni 

vállalkozó, 6,4%-uk családi gazdálkodó/őstermelő, 2,9%-uk pedig családi gazdálkodó/egyéni 

vállalkozó.  

15. ábra 

 

 

Látható, hogy mindenki egyéni vállalkozási formában végzi munkáját, tehát a termelők 

jelentős része nem a társas vállalkozási formákat részesíti előnyben. Ennek oka lehet a 

termelés kis volumene, így az nem kívánja meg a társas vállalkozási formát, továbbá egy 

gazdasági társaság létrehozása költséges. 
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A fentiek alapján egyértelmű, hogy a tevékenység elvégzéséhez szükséges engedélyek közül, 

a termelők elsősorban őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek, 75,4%-uknak van ilyen. 9,4%-

uknak van egyéni vállalkozói igazolványa, 6,5%-uk adószámmal rendelkező magánszemély, 

4,3%-uknak van kistermelői igazolványa, 3,6%-uknak pedig vállalkozói igazolványa.  

16. ábra 

 

 

A megkérdezett termelők többsége (46,4%) elsősorban zöldséget, gyümölcsöt termeszt, vagy 

dolgoz fel. Közel 30%-uk egyéb feldolgozott élelmiszer előállításával foglalkozik, 15,7%-uk 

húsból állít elő termékeket, 10%-uk pedig tejtermékkel is ténykedik. Kézműves cikket 17%-

uk készít, 3,6%-uk termeszt és szárít gyógy- és fűszernövényeket.  
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17. ábra 

 

A termelők által előállított termékek alig több mint a fele, engedélyköteles termék, 50,7%-uk. 

Elsősorban élelmiszer termékek feldolgozásához van szüksége engedélyekre a 

megkérdezetteknek, emellett különös minősítésű termékek például BIO élelmiszerek 

termesztése és értékesítése sem lehetséges a megfelelő okmányok nélkül. 

18. ábra 
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A vizsgálatban résztvevő termelők által előállított termékek többségének (67,1%) nincs 

minősítése. 10% elmondása szerint a terméke BIO, további 7,9% minősített BIO terméket 

értékesít, 4,3%-nak a terméke zsűrizett. Emellett a termelők között van, aki Magyar 

Kézműves Remek Díjjal rendelkezik, vagy Különleges Minősítésű Prémium terméket állít 

elő. 

19. ábra 
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20. ábra 

 

 

A termékek előállításához szükséges alapanyagokat többség saját maga termeli meg, 86,3%. 

További 25,2%-uk az alapanyagokat a természetből gyűjti, szedi. Emellett 22,3%-uk a 

felhasznált anyagokat más termelőtől vásárolja.  

21.ábra 
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Az értékesített termékek előállításába, legyen az feldolgozott áru, vagy primőr cikk, a 

megkérdezettek többsége nem von be más gazdálkodót, 87,1%. Csupán 12,9%-uk dolgozik 

társként más gazdálkodóval.  

22. ábra 

 

 

A termékek értékesítésének legfőbb színtere a piac, 83,6%-uk árulja cikkeit itt. A 

megkérdezettek több mint a fele saját tulajdonában is értékesít, (53,6%), lehet ez üzlet 

helyiség, műhely. A megkérdezettek közül 16,4%, azoknak az aránya, akik termékeik 

értékesítésének céljából bérelnek helyiséget. 
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23. ábra 

 

 

A termelés és az értékesítésen kívül a megkérdezettek 65,7%-a nem nyújt más szolgáltatást a 

célközönség számára. 34,3%-uk viszont szervez műhelylátogatást, tájékoztatást vagy mást 

termelők termékeinek feldolgozását.  

24. ábra 
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A válaszadó termelők körében abszolút többségben vannak azok, akik termékeiket házi 

technológiával állítják elő, csupán 14,3% alkalmaz kisüzemi technológiával.  

25. ábra 

 

 

A termelők többsége eddig nem vett részt a munkájához kapcsolódó képzésen, vagy 

tanácsadáson. Viszont 1/3-uk már csatlakozott ilyen kezdeményezéshez.  

26. ábra 
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Sajnálatos módon a megkérdezettek jelentős többsége termékét nem jelöli külön védjeggyel. 

Akik használjnak ilyet, elsősorban annak az érdekvédő szervezetnek, klaszternek a logójával 

jelölik terméküket, amelyhez csatlakoztak. Többen alkalmaznának BIO jelölést termékükön, 

továbbá a méhészek az OMME védjegyét tüntetik fel cikkeiken. 

A vizsgálat során megkérdeztük a termelőktől, hogy a jövőben milyen fejlesztési igényeik 

lennének. Többségük marketing és promóciós területen szeretne fejleszteni, hogy ezáltal is 

segítse az értékesítést. Sokan inkább az előállításhoz szükséges új eszközöket vásárolnának, 

amennyiben erre plusz anyagi keretük lenne. 

Emellett nagy segítség lenne az értékesítéssel foglalkozó termelők számára, ha a piac 

helyeken a bérleti díj, helypénz kedvezőbb lenne, vagy esetleg támogatást kapnának hozzá. 

 

3.1.2. Az értékesítői kérdőívek eredményei 

 

Az Adj Helyet a Helyinek! - mozgalom életre hívása során célul tűztük ki, hogy olyan 

értékesítési pontokkal vegyük fel a kapcsolatot, akikkel a jövőben partnerként tudunk 

együttműködni, és elhivatottságot éreznek a helyi termelők támogatására. A kapcsolatkiépítés 

első lépése egy országos szintű piackutatás volt. Saját kapcsolati hálónkra építve, valamint a 

munka során új értékesítési pontokkal felvéve a kontaktust végül 74 fő lett a minta nagysága. 

A megkérdezett 74 értékesítőből, 70 azoknak a száma, akik szándékukat fejezték ki a jövőbeli 

együttműködésre.  

A válaszadó értékesítési pontok terület szerinti eloszlásából látszik, hogy a legtöbben a 

Nyugat-Dunántúli Régióból kerültek be a mintába, 35%. Körülbelül hasonló az arány a 

Közép-Dunántúli (12%), az Észak-Magyarországi (16%) és a Dél Alföldi Régióból (14%) 

válaszolók esetében.  
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27. ábra 

 

 

A megkérdezett értékesítők többsége korlátolt felelősségű társasági formában látja el 

tevékenységét, 31%.  12,2%-uk egyéni vállalkozó, 2,7%-uk KKT-ban, 1,4%-uk pedig BT-ben 

vagy részvénytársaságban tevékenykedik.  

28. ábra 
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A megkérdezettek fele, nem tudta besorolni magát, az adatlapon feltüntetett kategóriákban, az 

egyéb kategóriát jelölték meg. Ezen a kategórián belül a többség, valamely civil vagy 

nonprofit szervezet keretében végzi tevékenységét. Az értékesítési pontok 17%-a központi 

költségvetési szerv, 11%-uk közművelődési intézmény vagy önkormányzati szerv, 9%-uk 

pedig szövetkezet.  

29.ábra 

 

„Végez-e jelenleg értékesítési tevékenységet?”- A megkérdezett 74 értékesítőből 73-an 

válaszoltak a kérdésre. n=73fő, SE=1 fő 

30.ábra 

Végez-e jelenleg értékesítési tevékenységet? 

IGEN 54 fő 73,0% 

NEM 19 fő 25,7% 

Nem válaszolt 1 fő 1,4% 
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A vizsgálatban résztvevő jövőbeni értékesítési pontok 73%-a jelenleg is értékesít valamilyen 

jellegű terméket, közel 26%-uk viszont jelenleg nem materiális termékeket, hanem inkább 

szolgáltatást adnak el. Ők elsősorban olyan Tourinform irodák, művelődési intézmények és 

civil szervezetek, akik egy-egy településen olyan székhellyel, és széles kapcsolati hálóval 

rendelkeznek, amelyre alapozva a jövőben értékesítési pontként jól tevékenykedhetnek. 

Az 54 jelenleg értékesítő tevékenységet végző értékesítő közül szinte majdnem mindenki a 

hagyományos bolti, polcról való értékesítés segítségével juttatja piacra termékeit. 

1/5-ük egyéb módon éri el vásárlóit, ilyen csatornák például a fesztiválok, vásárok piacai, 

mobil értékesítési hely (büfé kocsi), termelői piac, út melletti stand.  

9,3% automatából is végez értékesítés, továbbá 5,6%-uk digitális felületeken, webshopokon is 

igyekszik megszólítani lehetséges vásárlóit. 7,4%-ban van azoknak az aránya, akik minta 

utáni értékesítést is alkalmaznak a termékeik árusítása során. 

31.ábra 
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A megkérdezett értékesítési pontok között többen turisztikai területen tevékenykednek, 

vannak közöttük szálláshelyek, turisztikai információt nyújtó szervezetek, egyesületek. 

Emellett megjelennek rendezvényszervezők, marketing tevékenységet végzők, közösségi 

tevékenységet szervezők, művészeti tevékenységet végzők, teleházak, és egyéb gazdasági 

tevékenységet végző irodák.  

A legtöbb értékesítőnél a napi szinten megforduló látogatók száma 21-51 fő közé esik, (30%). 

23%-uk esetében a napi ügyfelek száma 51-100fő között van, 16%-uknál pedig 200 főnél is 

többen. A kis ügyfélkörrel rendelkező értékesítési pontok aránya a mintán belül 24%. 

32. ábra 
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A megkérdezett értékesítési pontok 44,4%-a települési szintű vonzáskörzettel rendelkezik, 

30,6%-uk kistérségi szinten is megjelenik, 15,3%-uk megyei és/vagy regionális körben 

tevékenykedik. Több mint a felük, 52,8%-uk vonzáskörzete országos szintű, 43,4%-uk az 

Európai Unió más területén is rendelkezik partnerekkel.  

33. ábra 
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34. ábra 

 

A megkérdezettek többsége, 81%-a jelenleg 1 értékesítési pontot működtet. 8%-uk kettő, 5%-

uk három helyen kínálja termékeit, szolgáltatásait. 2-2%-uknak négy és 300 között van az 

értékesítési pontjaiknak a száma. 

35.ábra 

Jelenleg értékesíti helyi termelők termékeit? 

IGEN 40 értékesítő 54,1% 

NEM 30 értékesítő 40,5% 

Nem válaszolt 4 értékesítő 5,4% 
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A két változó között mondhatni fele-fele arányban oszlottak meg a választ adó értékesítők 

akkor, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy jelenleg szerepel-e a termékkínálatukban helyi 

termelők által készített termékek. Ezt láthatjuk az ábrán.  

Azonban ha nem vesszük figyelembe azokat, akik nem válaszoltak a kérdésre, azt kapjuk, 

hogy közel 15%-al többen voltak azok az értékesítők, akik már valamilyen formában 

foglakoznak helyi termékek árusításával, tehát aktuálisan megtalálhatóak ilyen termékek. 

És hogy melyek ezek pontosan, arra a következő kérdésünkre adott válaszokból kaphattunk 

képet. 

 

Vizsgálatunkba számos teljesen eltérő profillal rendelkező értékesítőhöz jutottunk el. Így az 

általuk jelenleg kínált termékek palettája is aszerint alakult, ami a profiljukhoz illett.  

• friss zöldség, gyümölcs 

• méz, lekvár, szörp, gyümölcslé, gyógynövényes teák, bor, pálinka 

• olajok 

• tejtermék 

• tojás 

• tőke és feldolgozott hústermékek 

• feldolgozott gomba, gombakrém 

• pékáru 

• fűszernövény 

• borecet 

• tészta 

• sütemény, csokoládé 
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• hal 

• savanyúság 

• kézműves ajándéktárgyak (bőrdíszműves -, fazekas -, fonott-, csuhé termékek) 

• szappan 

 

Fontos volt számunkra feltérképezni, hogy az értékesítők milyen típusú termékeket, 

élelmiszereket kínálnak jelenleg a vásárlóiknak. Négy kategóriát határoztunk meg, melyek 

között a „Tartós élelmiszerek”, a „Jövedéki termékek”, a „Kézműves termékek” és a „Napi 

élelmiszerek” szerepeltek. A megkérdezett 74 értékesítő közül 19-en nem folytatnak jelenleg 

aktív értékesítői tevékenységet. További 7 fő nem válaszolt. A válaszadó 48 értékesítő 

kereskedelmi tevékenységét az egyes kategóriák szerint az 36. ábra mutatja.  

36.ábra 

 

A grafikonról leolvasható, hogy az értékesítők nagyon magas százaléka (70,8%) foglalkozik 

kézműves termékekkel. A tartós és napi élelmiszerekkel való kereskedés is meglehetősen 
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népszerű; a válaszolók felénél megtalálhatók az ilyen jellegű termékek. Legkisebb arányban a 

jövedéki termékek árusítása volt jelen (41,7%), de elhanyagolhatónak ez sem tekinthető. 

37. ábra 

Tervezi-e a jelenleg forgalmazott termékek körét bővíteni? 

IGEN 53 értékesítő 71,6% 

NEM 12 értékesítő 16,2% 

Nem válaszolt 9 értékesítő 12,2% 

 

A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy az értékesítők alapvetően szeretnék 

termékkínálatukat szélesíteni, hiszen a kérdésre válaszolók 81,5%-a tervezi ennek 

megvalósítását; csupán 18,5% azok aránya, akik elégedettek a jelenleg általuk árult portékák 

skálájával.  

Számos terméket említettek, amelyekkel szívesen kiterjesztenék az aktuális kínálatot. A 

preferált termékek alapvető jellemzői a „helyi”, „házi készítésű”, vagy a 

„kistermelők/őstermelők által előállított” volt. Sokan kínálnának tartós élelmiszereket, úgy 

mint lekvárt, mézet, bort, pálinkát, szörpöt, olajat, de idényjellegű zöldség és gyümölcskínálat 

bővítése is megfogalmazódott a különböző tejtermékek, húsáruk és egyéb kézműves portékák 

mellett. 

Előzetes várakozásainknak megfelelően az értékesítők elég magas százaléka (71,6%) 

szélesítené a termékpalettáját. Azonban sok esetben ezt a szándékot bizonyos technikai 

feltételek akadályozzák.  Ezt tapasztalhattuk akkor, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy 

szükségesek-e újabb engedélyek beszerzése a termékkínálat bővítéshez.   
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38. ábra 

 

Az 38. ábrán látható, hogy az 58 válaszadó értékesítő közel 80%-ának új engedélyek 

beszerzése lenne szükséges, ha a jelenlegi kínálatukat szélesíteni szeretnék. 

39.ábra 

 

A kérdésre válaszolt 68 értékesítő, akikről elmondható, hogy meglehetősen pozitívak abban a 

kérdésben, hogy a meglévő ügyfélkörük milyen arányban vásárolna helyi termelők által 

előállított termékeket. Azok aránya a legalacsonyabb, akik szerint vevőik nem vásárolnának, 
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vagy csak minimális arányban ilyen típusú árukat. A többség szerint azonban fogyasztóik 

többsége körében népszerűek lennének ezek. A kérdésre válaszoló 68 értékesítő közel 20%-a 

szerint szinte minden jelenlegi kuncsaftja szívesen választaná ezeket a helyi termékeket. 

 

A felmérésbe bekerült értékesítők meglehetősen lelkesnek mondhatók abban a tekintetben, 

hogy a kérdésre válaszolók szinte mindegyike csatlakoznak az „Adj helyet a helyinek!” 

mozgalomhoz, amennyiben elindulna 

40.ábra 

 

Az 40. ábrán látható, hogy csupán 9% azoknak az aránya, akik nem voltak érdeklődőek egy 

ilyen kezdeményezés iránt. 4-en nem válaszoltak; a válaszoló 70 értékesítő 91%-a 

csatlakozna. 
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41. ábra 

 

 

Az esetlegesen elinduló kezdeményezéshez való csatlakozásra számos mód kínálkozhat. 

Külön helyi termékes polc működtetésével is bekapcsolódhatnak, de szervezhetnek bevásárló 

közösséget, vagy akár szerepet vállalhatnak úgy, mint egy áruátvevő pont. A kérdést úgy 

igyekeztünk feltenni, hogy e néhány kiinduló kapcsolódási típus mellett hagyjunk lehetőséget 

arra, hogy egyéb alternatívákat is megemlíthessenek az értékesítők. 

A legnépszerűbbnek a helyi termékes polc használatával megvalósuló értékesítés volt., hiszen 

a válaszoló 68 fő több, mint 70%-a szívesen értékesítene ezen a módon. Sokan említettek 

egyéb módozatot, ami szintén sikeresen járulhatna hozzá a helyi termelők termékeinek piacra 

segítésében. 

Leggyakrabban említett volt az alapvetően információszolgáltatásokkal foglalkozó turisztikai 

központok esetében az információs pontként való bekapcsolódás, de felmerült helyi termék 

bolt működtetése, helyi termék fesztiválok és helyi termék piac szervezése is. Külföldi 

értékesítési pont kialakításában is megfelelő potenciál lehet, ahogy a mai virtuális világban 

elengedhetetlen internetes felületen kialakított webbolt ötlete is megjelent. 
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42.ábra 

 

 

A kérdésre 46-an válaszoltak. 30%-uk, - vagyis akik a legmagasabb számban jelentek meg - 

minimális árrést tudnának csak elképzelni a helyi termékek értékesítése során. Ők nem tennék 

ezt az összeget 10%-nál magasabbra. A második legnépszerűbb százalékkulcs a 11-15% volt, 

a válaszadó értékesítők 20%-a szerint ez lenne a legelfogadhatóbb. Mindössze 6% volt 

azoknak az aránya, akik 26%-nál magasabb összeget tartanának akceptálhatónak. 
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3.2. Hálózati, szervezeti működés feltételrendszere 

 

Helyi termékek piacra juttatásának segítésével foglalkozó civil szervezetek, illetve 

vállalkozások hosszabb ideje működnek együtt, segítik egymás tevékenységét, egyelőre 

informális, ad-hoc módon. Az eddigi együttműködés szórványos bannercserében, egymás 

piacain, értékesítési helyein, rendezvényein való termelői megjelenésben öltött testet.  

2012-ben több szervezet, a Natúrháló.hu Kft. koordinációjával ajánlatot tett a MOL NyRt.-

nek egy beszállítási rendszer felállítására, ami 56 benzinkúton biztosította volna helyi termék 

polcok rendszeres feltöltését, országszerte. Ebben az ajánlatban közel 550 termék szerepelt. A 

termékbeszállítási megállapodás végül nem jött létre, a MOL a civil hálózattal szemben egy 

másik, kereskedelmi vállalkozástól rendelte meg a szolgáltatást. A civil hálózat 

ajánlattételében részt vállaló szervezetek, illetve számos termelő ennek ellenére is kifejezték 

együttműködési szándékukat egy országos termékértékesítési hálózat létrehozásában. 

Ennek egyik konkrét eredménye a Szimplán Vásárnap, a budapesti Szimpla romkocsmában, 

vasárnaponként megrendezett termelői piac, amelyet javarészt olyan szervezetek hoztak létre, 

melyek később a hálózati együttműködésben is kinyilvánították részvételi hajlandóságukat. A 

civil hálózattal együttműködő termelők közül számosan megjelentek a Vidékfejlesztési 

Minisztérium Vidék Mustra elnevezésű vásárán is. A szervezetek között egyre szorosabbra 

fűzött kooperáció eredménye jelen projekt, illetve az együttműködés erősítése, a partnerek 

számának kibővítése. A hálózat kiépítésében a fentiekben az első lépcsőnél bemutatott 

szervezetek vesznek részt. Az alábbiakban a hálózati működés fontosabb elveit, gyakorlati 

megoldásait mutatjuk be. 
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Célok 

A mozgalom közvetlen célja a helyi alapanyagokból, – helyi tudással és munkával – 

előállított élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott 

szerepük növelése. Ennek középpontjában áll: 

•  a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének 

növelése, értékesítési lehetőségeik bővítése, 

•  értékesítési (népszerűsítő) pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak 

arra, hogy a termelő 40 km-es körzeten belül el tudja adni termékeit, 

•  bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül 

egymásra találjon. 

•  Az értékesítési helyeket a termékekkel és a termelőkkel szervesen összekapcsoló 

komplex marketing tevékenység. 

•  Mindezen keresztül a mozgalom elindítói hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a 

termékek változatossága és minősége javuljon, a vásárlók a termelőtől közvetlenül, 

vagy termelői áron juthassanak hozzá a termékekhez, csökkenjen a termékek által 

megtett távolság, és a hazai vásárlók a terméken keresztül megismerjék a termelőt, és 

annak a tájnak az értékeit, turisztikai lehetőségeit is, ahonnan a termék származik. 

 

Közvetett célok, melyekhez az elsődleges cél elérése révén kerülhetünk közelebb):  

•  a piacteremtés és a helyi termékek népszerűségének növelése révén a helyi termelők 

növelik termelésüket, illetve  

•  egyre többen kezdhetnek ilyen tevékenységbe.  

•  A termelők elismertsége, önbecsülése nőhet, ezáltal a helyi közösségek 

megerősödéséhez is hozzájárulhatnak.  
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•  Munkalehetőséget teremthetnek vidéken.  

•  A helyi termék értékesítés napi tapasztalatai, illetve az ilyen tevékenységet végzők 

emelkedő száma társadalmi bázist teremthet, a jogi akadálymentesítés, érdekképviselet 

számára, ami a helyi előállítást, feldolgozást, értékesítést gátló,életszerűtlen, 

bürokratikus szabályok lebontásán dolgozik. 

•  A közfigyelem a jogi akadálymentesítés szükségességére irányulhat. 

 

A hálózati tagok közcélok iránti elkötelezettsége 

 

Lényeges eleme az együttműködésnek, hogy a civil szervezetek, illetve olyan cégek 

együttműködésén alapul, amelyek a fenti közhasznú célok elérését tűzik ki elsődleges célul. A 

helyi termék értékesítéssel foglalkozó kezdeményezések többsége nem nyereséges számos ok 

miatt (kis volumen, kis szériák, magas szervezési költségek, nehezen szervezhető szállítások, 

a kistermelők alacsony profitrátája, jogi akadályok miatti magas belépési költségek stb.). Az 

üzleti befektetők számára nem vonzó ez a piaci szegmens, egy-két olyan kivételt leszámítva, 

ahol a hiányzó nyereséget bőséges állami támogatás pótolja. A civil hálózat munkáját 

nonprofit jelleggel folytathatja, az esetlegesen képződő nyereség a közhasznú célok elérését 

segítheti elsődlegesen. 

Egy civil hálózatnak, magas indulótőke és politikai kapcsolatok híján saját útját kell járnia. 

Építeni lehet arra, hogy a közvélemény szemében a civilek megítélése többnyire pozitív. Ez a 

civil hálózati kezdeményezés egyik legfontosabb indulótőkéje, melyre építeni lehet, de 

egyben kiemelten fontos, hogy ezt a képet tevékenységével még véletlenül se erodálja, 

veszélyeztesse.  

Olyan partnerekkel célszerű tehát az együttműködést elkezdeni, akik a közcélokat, 

alapértékeket elfogadják és megbíznak egymásban. Egy szilárd és sikeres együttműködés 
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lehet alkalmas arra, hogy kinyissuk az együttműködők szélesebb köre felé. Ezért tettünk 

javaslatot a fentiekben a hálózat háromlépcsős fejlesztésére. 

Célcsoport 

Az árkategória alapján a prémium, illetve a fair trade termékek piaci szegmense és vásárlói 

célozhatók meg. A célcsoport megszólítható az ökológiai, illetve nemzeti tudatossággal és 

ésszerűséggel (hazai gazdaság erősítése, klímavédelem: felesleges szállítás, közvetítők 

kikapcsolása stb.), de a vásárlást élménnyé téve egy szélesebb kört is megcélozhatunk, akiket 

a tudatos fogyasztás eszméje nem annyira érint meg, az élmény és a jó minőség annál inkább. 

Fontos lenne ugyanakkor, hogy ne csak a fővárosi tehetősebb réteg valamint külföldi turisták 

juthassanak hozzá a helyi termékekhez, hanem az értékesítés valóban az előállításhoz minél 

közelebb, helyben, közvetítő nélkül vagy kevés közvetítővel valósuljon meg. A civil 

partnerek segítségével fel tudják tárni a helyi piacok sajátosságait. A fent bemutatott 

értékesítési csatornákkal szerzett tapasztalataik jelentik a fejlesztés alapját. 

A marketing, logisztika, szervezés összehangolása segíthetnek abban, hogy a termékek 

árképzését javítani lehessen, ezzel a termelő is jól járjon és a vásárló is jó áron jusson hozzá a 

termékekhez. Így lehetne bővíteni a piacot. 

 

3.2.1. A hálózati működés modellje 

 

A kisléptékben előállított helyi termékek, melyeknek a piacra jutását a hálózati értékesítés 

segíteni kívánja, jellemzően egyediek, táji jellegzetességeket képviselnek, szezonálisak. A 

kisszériás előállítási mennyiség, a kis árrés és a kis forgási sebesség miatt a központosított 

logisztika és értékesítés nem ésszerű, illetve várhatóan nem tehető nyereségessé. Az 

értékesítés megszervezésénél azonban építeni lehet a civil szervezetek rugalmasságára, helyi 

kapcsolataira, illetve elkötelezettségére. 
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Az együttműködési modell lényege, hogy a civil szervezetek önállóságukat megtartják, 

emellett azonban létrejön egy központi szervező stáb, mely felelős a hálózat arculatának 

kialakításáért; a hálózat marketingjéért (marketinganyagok gyártása, hirdetés stb.); országos 

hálózat honlapjának elkészítéséért és üzemeltetéséért; a központi minőségbiztosítási 

kritériumok kialakításáért és ellenőrzéséért (amennyiben a minőségi problémák a termelő 

vagy a helyi civil partner által nem kezelhetők); szankciók alkalmazásáért, amennyiben a 

probléma másképp nem kezelhető, súlyos szabályszegés esetén; a hálózat használatáért 

fizetendő licencdíj megszabásáért, a díjak beszedéséért; a hálózat működéséhez szükséges 

egyéb források előteremtéséért; helyi kapcsolattartók tevékenységének finanszírozásáért a 

licencdíjakból és az egyéb forrásokból, szerződés alapján. 

 

A hálózat maga értékesítési tevékenységet nem, csak szervezési és marketing, szükség szerint 

logisztikai tevékenységet végez. A termelőt összeköti az értékesítési ponttal vagy értékesítési 

felületet biztosít számára (pl. központilag gyártott asztal rendezvényeken). A termelő jogosult 

és köteles a hálózat arculati elemeit használni, azonban az értékesítés megfelelőségéért (pl. 

szerződés az értékesítési ponttal, beszállítási feltételek betartása, jogszabályoknak való 

megfelelés, minőségi kifogások kezelése stb.) maga felel. A hálózat tagjai, illetve a központi 

stáb csak a hálózat által létrehozott kritériumok betartását ellenőrzi, illetve a hálózat 

megbízható működését veszélyeztető termelői magatartás esetén jogosult fellépni.  

A központi stáb induláskor szükséges létszáma az országos koordinációhoz 5 fő állandó 

személyzet, illetve megbízásos alapon további szakértők, alvállalkozók (szükség szerint). Ez a 

partnerek számának növekedésével arányosan növekszik, azonban hosszú távon is cél a 

központi stáb alacsony létszámmal és költségek melletti működtetése. 

 

A helyi szervezésért felelős hálózati tag civileknél a szerveződés nagyságától függően 1-2 

főállású kapcsolattartó szükséges az országos együttműködésben való részvétel érdekében. 

Feladatuk: 
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•  kapcsolattartás a helyi termelőkkel, segítségnyújtás az országos hálózat 

szolgáltatásainak igénybevételéhez; 

•  azon hálózati értékesítési pontokra a beszállítás megszervezése ahol ezt a feladatot 

nem a termelő látja el; 

•  helyi termékek adatbázisának frissítése, adatszolgáltatás az országos adatbázisnak; 

•  országos honlap helyi al-oldalának frissítése; 

•  az országos akciókhoz kapcsolódó helyi akciók szervezése; 

•  országos hálózat által támasztott minőségi kritériumok betartatása a termelőknél, 

szükség esetén javaslattétel szankciókra a központi stábnak; 

•  minőséggel kapcsolatos kifogások kezelése (amennyiben azt a termelő nem tudja 

kezelni). 

 

A civil hálózati tagoknak az országos hálózat tevékenységének segítéséért folytatott munkáját 

a központi stáb által bevont egyéb források és a licencdíjak finanszírozzák. A díjak beszedése 

központilag, a hálózati tagok által átlátható módon történik. A központi stábot a tagok 

közgyűlése (kuratóriuma) választja, illetve hívhatja vissza, neki tartozik elszámolással. A 

központi stáb felelős az operatív irányításért, szükség és anyagi lehetőség szerint alkalmazhat 

további munkatársakat.  

Tekintettel a hálózat nonprofit gazdasági jellegű, illetve civil, közcélú tevékenységeire, az 

esetleges forrásbevonás megkönnyítése, a több lábon állás érdekében érdemes több 

szervezetet is létrehozni a hálózati működésre. Ezek közül az egyik szövetségi, a másik 

nonprofit kft. formát ölthet; a tagok alapításával. A szervezetek alapítása közül elsőbbséget 

élvez a szövetségé, míg a nonprofit kft. megalakítására a későbbiekben a hálózat 

megszilárdulása esetén van lehetőség. 
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3.2.2. Min őségbiztosítás 

 

Az értékesítési hálózat kulcsfogalmai a tisztesség, a minőség és törekvés a lehetőségekhez 

képest alacsony árakra. Mindazonáltal a termékek az áruk alapján várhatóan továbbra is a 

prémium vagy a felső középkategóriában maradnak. Kiemelten fontos, hogy ügyeljünk a 

tisztességre és minőségre, a civil image-re (és ez kifelé is látszódjék), tudatosan válasszuk ki a 

célcsoportot, igazítsuk vásárlási szokásaikhoz az értékesítési pontok működését és a kínálatot. 

Ugyanakkor a fogyasztókat is nevelni kell: meg kell „tanítani” a forgalmazott termékkör 

előnyeit és sajátosságait (pl. az évszaknak megfelelő alapanyagokból főzzünk, változó 

összetétel, kis szériák, egyediség stb.). A vásárlók újra fel kell fedezzék a homogén 

tömegtermékek után a helyi termékek egyediségének varázsát. A modern marketing 

eszközeivel kell kialakítani az életérzést, melyet valójában a piacon áruba bocsátunk.  

Nem törekszünk ezért egy új, költséges minőségbiztosítási rendszer létrehozására, hanem a 

civilek és más partnerek helyi beágyazottságára építünk. Az értékesítési rendszerbe olyan 

termékek, illetve termelők kerülhetnek be, akik a hálózatban résztvevő partnerek által 

megbízhatónak lettek minősítve, esetleg a partner védjegyét viselik. Központi minősítő 

bizottságot nem szükséges működtetni, ellenben a helyi szervezők (hálózati tag civilek) 

vállalják, hogy csak a közösen elfogadott minősítési rendszernek megfelelő termelőket, illetve 

termékeket vonják be az országos rendszerbe.  

Meg kell határozni ezért, hogy milyen paraméterek alapján minősítjük a termékeket és 

termelőket, mik a kizáró tényezők, mely jellemzők minősítése tekintetében lehetünk 

engedékenyek. A minősítés javasolt paraméterei a következők:  

•  magyar termék,  
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•  az előállítás helye szerinti településen élők többségi tulajdonában álló termelő 

készítette, 

•  hazai alapanyagokat használt, 

•  előállítása során betartották a hatályos jogszabályokat; 

•  a helyi civil partner által magas minőségűnek ítélt, tájjellegű termék (a partnerek által 

kidolgozott, egyedi minősítési feltételek – pl. környezetkímélő termék – 

alkalmazandók)20. 

•  A résztvevő termelőkkel egy egyszerű feltételeket tartalmazó, könnyen áttekinthető, 

rövid szerződést köt a hálózat, amely tisztázza a minőségi, árusítási előírásokat, a 

szavatossági, visszaváltási követelményeket stb. – a termelő jogait és kötelességeit.  

 

A termék és a termelő megfelelőségéért az a partner vállal felelősséget, akin keresztül a 

termelő belép a rendszerbe. A helyi partner felelőssége az esetleges viták és kártérítések 

rendezése is a termelővel. A vásárlói panaszokat döntően a termelő kezeli. Ha a panaszt a 

termelő nem megfelelően kezeli vagy a panasz a hálózati taghoz fut be, akkor a helyi civil 

partner intézkedik a probléma megoldása érdekében. A minőségbiztosítási kritériumok enyhe 

megsértése esetén figyelmezteti a termelőt, súlyos esetben értesíti a központi stábot, egyben 

javasolja a termelő licencszerződésének felfüggesztését vagy megszüntetését vagy kizárását a 

rendszerből. 

A központi stáb ellenőrzi a helyi civil partnernek az országos hálózat érdekében kifejtett 

munkáját. Ha a hálózati tag felróható módon nem tett eleget kötelezettségének, erre 

figyelmezteti. Hálózati civil partner tagságát minősített esetekben a központi stáb 

                                                           

20 Egy lehetséges minta az Élő Tisza védjegy rendszere: http://elotisza.hu/csatlakozas-a-
vedjegyhez/2011/02/01/elo-tisza-vedjegy 
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felfüggesztheti. A tagság megszüntetéséhez az alapítók közgyűlésének (kuratóriumának) 

többségi döntése szükséges. 
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3.3. Működési költségvetés 

A mozgalom működtetésének tervezett költségtételeit egy éves periódust vizsgálva közöljük.  

43. ábra 

Működtetési költségek 

Megnevezés 

Költség felmerülés 

gyakorisága 

évenként 

Mennyiség 

(db) 

Egység 

költség  Éves költség 

Országos koordináció nettó munkabére 12 1 163 750 Ft 1 965 000 Ft 

Országos koordinációs bérhez tartozó 

levont adók és fizetendő járulékok 

összesen 12 1 157 500 Ft 1 890 000 Ft 

Konzorciumi ülések (nettó) 4 1 100 000 Ft 400 000 Ft 

Felkészítő képzések a regionális 

koordinátoroknak, értékesítő pontoknak, 

termelőknek (nettó) 1 1 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 

Regionális koordinátorok nettó 

munkabére 12 7 163 750 Ft 13 755 000 Ft 

Regionális koordinátorok  béréhez 

tartozó levont adók és fizetendő 

járulékok összesen 12 7 157 500 Ft 13 230 000 Ft 

Területi raktárbázisok kialakítása (nettó) 1 7 3 000 000 Ft 21 000 000 Ft 

Országos logisztikai rendszer kialakítása, 

működtetése (nettó) 1 1 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 

Havi logisztikai üzemeltetés (nettó) 12 1 150 000 Ft 1 800 000 Ft 
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Általános költségek (nettó) 12 1 100 000 Ft 1 200 000 Ft 

  Összesen: 8 792 500 Ft 60 040 000 Ft 

 

44. ábra Marketinggel összefüggő költségek 

Megnevezés 
Költség felmerülés 

gyakorisága 
évenként 

Nettó egység 
költség  

Nettó éves 
költség 

Marketingterv 1 150 000 Ft 150 000 Ft 

Projekt menedzsment a megvalósítással kapcsolatban 12 150 000 Ft 1 800 000 Ft 

Kapcsolattartás: kivitelezők, résztvevők       

Grafikai arculat kialakítása 1 300 000 Ft 300 000 Ft 

logo       

termékpolc       

ajándék csomagok grafikai tervezése       

az értékesítési pontok meggyőzését segítő 4 oldalas kiadvány 
tervezése 

      

"Szeretem a helyit" pont gyűjtő füzet grafikai tervezése       

"Adj helyet a helyinek" weboldal design       

"Adj helyet a helyinek" hírlevél sablon tervezése       

"Adj helyet a helyinek" bannerek tervezése: flash, gif ; többféle 
standard méret 

      

Kvíz játék grafikai tervezése       

Tájékoztató tábla grafikai tervezése       

Szórólap grafikai tervezése       

Termelőket bemutató füzet grafikai tervezése       
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Termelői "étlap" grafikai tervezése       

Papírszatyor grafikai tervezése       

Produkció, nyomdai kivitelezés       

Kültéri tájékoztató táblák (70 db) kb. 0,5x1 méter 1 550 000 Ft 550 000 Ft 

Szórólap (500-1000 db): A5 formátum, 4+0, 100g  1 35 000 Ft 35 000 Ft 

Termelői "étlap" (70 helyszín X 20 db = 1500 - 2000 db): A4, 
4+4 (fejléc nyomott, mint a céges levélpapírnál) 

      

Termelőket bemutató füzet:        

kemény borító A4, 4+4, ofszet lakk, gerincen szorító gumi, 
1500-2000 db 

1 700 000 Ft 700 000 Ft 

A4, 4+4 (fejléc nyomott, mint a céges levélpapírnál) a 
termelői étlappal azonos, fekete fehér nyomtatóval 
nyomtatható, összesen 5000 db 

1 40 000 Ft 40 000 Ft 

Papír vagy vászon szatyor kivitelezése (1000 db) 1 400 000 Ft 400 000 Ft 

        

Szövegírás       

Szövegek írása a különböző kommunikációs anyagokra 1 175 000 Ft 175 000 Ft 

Termelők       

minőségi kritériumrendszer, mint csatlakozási feltétel 
kidolgozása 

      

termelők megkeresése       

termelők regisztrálása a termelőtől.hu adatbázisába       

        

Adj helyet a helyinek weboldal       

domain vásárlás 2 db: www.adjhelyetahelyinek.hu és 
www.adj-helyet-a-helyinek.hu 

1 5 500 Ft 5 500 Ft 
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specifikáció 1 60 000 Ft 60 000 Ft 

webdesign 1 250 000 Ft 250 000 Ft 

szoftverfejlesztés 1 350 000 Ft 350 000 Ft 

tartalom feltöltés 1 80 000 Ft 80 000 Ft 

üzemeltetés (szoftver és tartalom) 12 80 000 Ft 960 000 Ft 

termelői étel app készítése 1 60 000 Ft 60 000 Ft 

        

YouTube csatorna létrehozása       

létrehozás, feltöltés, personalizálás 1 15 000 Ft 15 000 Ft 

        

Facebook oldal létrehozása       

létrehozás, personalizálás, összekötés a weboldallal 1 15 000 Ft 15 000 Ft 

térkép applikáció létrehozása, beszúrása 1 40 000 Ft 40 000 Ft 

képgaléria applikáció (ingyenes)       

videó galéria (YouTube) (ingyenes)       

kvíz játék (megírása, fejlesztése, beillesztése) 1 250 000 Ft 250 000 Ft 

        

Twitter csatorna létrehozása       

létrehozás, personalizálás, összekötés a weboldallal 1 20 000 Ft 20 000 Ft 

        

Termékpolc gyártása       

80 db, nyomva 1 színnel 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 

        

Ajándék termék csomagok       



 

 

 

221 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Grafikai tervezés       

Nyomdai előkészítés       

Gyártás 1000 db, 2 színnel nyomva 1 550 000 Ft 550 000 Ft 

Szállítás       

        

Termelőtől.hu szoftverfejlesztés       

termelői adatbázis továbbfejlesztése: 1 150 000 Ft 150 000 Ft 

termékek feltöltésének lehetősége       

ár feltöltésének lehetősége       

Áfa tartalom kiválasztása       

Őstermelői és egyéb azonosítószám feltöltési lehetősége       

termékjellemzők kiválasztásának lehetősége: 2.8.2       

mennyiség megadásának lehetősége       

eltarthatóság kiválasztása       

minősítés logójának, logóinak feltöltési lehetősége, a logók 
kiegészíthetők magyarázattal és URL-el 

      

Ajándékcsomag összeállító szoftver (meglévő szoftverünk 
továbbfejlesztése) 

1 110 000 Ft 110 000 Ft 

feltöltött termékekből és csomagoló anyagokból 
ajándékcsomagok összeállítása 

      

kihelyező helyek regisztrálása (adatbázis létrehozás) 1 50 000 Ft 50 000 Ft 

receptek feltöltése 1 50 000 Ft 50 000 Ft 

PR (ha tud szöveget írni, a szövegírót kiválthatja)       

PR szakember munkadíja 12 150 000 Ft 1 800 000 Ft 

Sajtólista összeállítása       
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Levelezési lista létrehozása       

együttműködő weboldalak, kiadványok, szervezetek listájának 
létrehozása 

      

Téma tematika összeállítása       

 Összesen: 6 785 500 Ft 
10 965 500 

Ft 
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3.4. Árajánlati rendszer 

 

„Minden dolog reális ára megegyezik azzal a gonddal és erőfeszítéssel, amit annak az 

embernek kell befektetnie, aki birtokolni akarja.” 

/Adam Smith/ 

 

Az árképzés a helyi termék értékesítés esetében fontos kérdés a projekt szempontjából. 

Erre vonatkozóan a Pannon Helyi Termék Klaszter már működő rendszerének példája egy 

iránymutatást ad az „Adj Helyet a Helyinek” mozgalomban résztvevő értékesítési pontok 

számára a beszerzési árak tervezéséhez és az eladási árak kialakításához. 

A bevezető szakaszban szeretnénk arra buzdítani az értékesítési pontokat, hogy termelői 

vagy ahhoz nagyon közeli áron értékesítsék a termékeket. Erre a piaci bevezetés, 

tudatformálás és társadalmi felelősségvállalás hármassága miatt van szükség. Amennyiben 

a vásárlók már megszokták az adott termékeket, tudatosabban vásárolnak, abban az 

esetben már lesz lehetőség piaci árrés beépítésére. Az alábbiakban a piaci árrés 

beépítésére írjuk le a Pannon Helyi Termék Klaszter értékesítési gyakorlatát. 

A Klaszter a termelőinek termékeit tovább értékesíti, és ehhez egy árképzési stratégiát 

dolgozott ki, mely a kereslet elvű árkialakítást tartja szem előtt. Ezzel irányt mutatva 

további értékesítő partnereinek. 

Tehát az árazásnál a Pannon Helyi Termék minden egyes terméknél figyelembe veszi a 

termék eladhatóságát, melyet a termék típusa, kiszerelése és a vevőkör árérzékenysége 

határolja be leginkább. Így minden egyes bekerülő terméknél nagy figyelmet fordít a 

végső fogyasztói ár kialakítására. 

Ezen túl fontos tényező az árképzésnél az Áfa kérdése, mivel vannak klaszter tagok, 

akinek nem Áfa körös termelők. Ezért az ő termékeik esetében Áfa beépítése is fontos 

lépés. Mely jelentősen megemeli az eladási árat, így ezen esetekben a további árrés 
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beépítésénél ezt a tényezőt is kiemelt figyelemmel kell kezelni. A jelenlegi szabályozás 

miatt szükséges az ÁFA beépítése. 

Az árképzéshez fontos ismerni a beszerzési árakat. Az alábbi táblázat néhány 

termékcsoport esetében ismerteti a Pannon Helyi Termék Klaszter tagjainak árait. 

45. ábra 
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Termelő Termék megnevezés 
Kiszerel

és 

Csomag

olás     

/kivitele

zés 

Nettó 

beszerzé

si ár 

Bruttó 

beszerzé

si ár 

50 g üveg 299 Ft 380 Ft 

120 g üveg 372 Ft 400 Ft 
Fukszberger 

Gyuláné 
Termelői méz 

250 g üveg 520 Ft 700 Ft 

2,5 dl kancsó 1 710 Ft 1 710 Ft 

2,5 dl üveg 1 350 Ft 1 350 Ft Tökmagolaj 

1 dl üveg 700 Ft 700 Ft 

2,5 dl kancsó 2 610 Ft 2 610 Ft 

2,5 dl üveg 1 800 Ft 1 800 Ft Mákolaj 

1 dl üveg 900 Ft 900 Ft 

2,5 dl kancsó 2 610 Ft 2 610 Ft 

2,5 dl üveg 1 800 Ft 1 800 Ft Mogyoróolaj 

1 dl üveg 900 Ft 900 Ft 

2,5 dl kancsó 1 710 Ft 1 710 Ft 

Batha Pál 

Dióolaj 

2,5 dl üveg 1 350 Ft 1 350 Ft 
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1 dl üveg 700 Ft 700 Ft 

2,5 dl kancsó 1 980 Ft 1 980 Ft 

2,5 dl üveg 1 350 Ft 1 350 Ft Szőlőmagolaj 

1 dl üveg 700 Ft 700 Ft 

2,5 dl üveg 1 100 Ft 1 100 Ft 
Lenolaj 

1 dl üveg 550 Ft 550 Ft 

Göcseji Csuda Jó Dzsem 400 g üveg 630 Ft 800 Ft 

Simon Gézáné "Helyből Finom"                                                                         

Göcseji Csuda Jó Dzsem 

diabetikus 

220 g üveg 270 Ft 343 Ft 

110 g üveg 667 Ft 847 Ft 

115 g üveg 667 Ft 847 Ft 
Szalayné Rácz 

Adél 

"Helyből Finom"                                              

Olajban érlelt sajtkockák 

köményes-borsos 
170 g üveg 1 102 Ft 1 400 Ft 

Vaskeresztesi Merlot 0,75 l üveg 608 Ft 772 Ft 

VinoEisenberg Vaskeresztesi Kékfrankos 

Rose 
0,75 l üveg 560 Ft 711 Ft 
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0,75 l üveg 900 Ft 1 143 Ft 

0,75 l üveg 1 000 Ft 1 270 Ft 
Jagodics 

Tamás 
Kőszegi Blauburger 

0,75 l üveg 900 Ft 1 143 Ft 

Alma/Körte/Törköly 4 cl 
csatos 

üveg 
500 Ft 635 Ft 

Kajszi/Vilmos/Fürtös 

meggy/Cseresznye/Cigány 

meggy/Szilva 

4 cl 
csatos 

üveg 
600 Ft 762 Ft 

Feketeribizli/Fekete 

szeder/Bodza/Birs alma 
4 cl 

csatos 

üveg 
700 Ft 889 Ft 

Birkás Pálinka 

Köszméte/Vadszilva/Feket

e berkenye/Galagonya 
4 cl 

csatos 

üveg 
630 Ft 800 Ft 

közepes - 425 Ft 563 Ft Pannon Helyi 

Termék 
Díszgyyertya 

Nagy - 625 Ft 813 Ft 

Zölddió befőtt rumos/natur 400 g üveg 982 Ft 1 100 Ft 

Zölddió lekvár 

rumos/natur 
400 g üveg 982 Ft 110 Ft 

Márk Attiláné 

Zölddió lekvár 

rumos/natur 
212 g üveg 580 Ft 650 Ft 



 

 

 

228 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Mézes edény - cserép 950 Ft 950 Ft 

Mézcsurgató - fa 200 Ft 200 Ft 

fűszertartó - cserép 380 Ft 380 Ft 

Bögre - cserép 680 Ft 680 Ft 

Müzlis tál - cserép 650 Ft 650 Ft 

Kaspó - cserép 750 Ft 750 Ft 

Kiöntő kicsi cserép 850 Ft 850 Ft 

Kiöntő nagy cserép 1 200 Ft 1 200 Ft 

Vajtartó kicsi cserép 1 200 Ft 1 200 Ft 

Horváth Csaba                                                           

Gölöncsér BT 

Vajtartó nagy cserép 1 500 Ft 1 500 Ft 
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Akácméz vegyes 

gyümölcsökkel 
290 ml 

szöglete

s üveg 
772 Ft 980 Ft 

Akácméz 

gyümölccsel/magvakkal 
106 ml üveg 360 Ft 457 Ft 

Akácméz vegyes 

gyümölcsökkel/magvakkal 
212 ml üveg 551 Ft 700 Ft 

Akácméz 380 ml üveg 748 Ft 950 Ft 

Hársméz 380 ml üveg 748 Ft 950 Ft 

Krémméz 380 ml üveg 629 Ft 800 Ft 

Akácméz dióval 380 ml üveg 984 Ft 1 250 Ft 

Akácméz diákcsemegével 212 ml üveg 472 Ft 600 Ft 

Svedics Tibor 

Pumpás Maci Méz 380 ml üveg 1 181 Ft 1 500 Ft 

Levendulás szűrős bögre - cserép 1 200 Ft 1 200 Ft 

Levendulás gömb 

mécsestartó 
- cserép 600 Ft 600 Ft 

Levendulás mézescsupor - cserép 1 400 Ft 1 400 Ft 

Levendulás 3-as kínáló - cserép 2 000 Ft 2 000 Ft 

Bíró Brigitta 

Levendulás szappantartó - cserép 600 Ft 600 Ft 
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Levendulás peremes 

mécsestartó 
- cserép 550 Ft 550 Ft 

Kis fedeles tál - fa 4 400 Ft 4 400 Ft 

3 részes kínáló - fa 2 800 Ft 2 800 Ft 

Csanak - fa 2 000 Ft 2 000 Ft 

Játék kis traktor - fa 2 000 Ft 2 000 Ft 

Játék platós traktor - fa 2 800 Ft 2 800 Ft 

Játék helikopter - fa 1 280 Ft 1 280 Ft 

Játék repülő - fa 1 280 Ft 1 280 Ft 

Németh Ferenc 

Játék vasútállomás - fa 3 600 Ft 3 600 Ft 
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Bögre - cserép 600 Ft 600 Ft 

Müzlis tál - cserép 450 Ft 450 Ft 

Nagy leveses tál - cserép 650 Ft 650 Ft 

Kicsi mézescsupor 

mézcsurgatóval 
- cserép 800 Ft 800 Ft 

Nagy mézescsupor 

mézcsurgatóval  
- cserép 1 000 Ft 1 000 Ft 

Kávéscsésze - cserép 500 Ft 500 Ft 

Kicsi csengő - cserép 280 Ft 280 Ft 

Herman Edit 

Aromalámpa - cserép 1 000 Ft 1 000 Ft 

Zalagyöngye 0,75 l üveg 630 Ft 800 Ft 

Cserszegi Fűszeres 0,75 l üveg 630 Ft 800 Ft 

Merlot 0,75 l üveg 630 Ft 800 Ft 

Kránicz 

Borház 

Késői szüretelésű zöld 

veltelini 
0,75 l üveg 984 Ft 800 Ft 

Foki Izabella 
Csoki tallér  a Futrinka 

utcából 
10 g celofán 100 Ft 127 Ft 
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Bio-Ritmus lekvárok és 

zselék  
200 g üveg 500 Ft 500 Ft 

Bio- Ritmus szörpök ( 

mentás-citromfüves bodza, 

levendula, keleti 

virágszörp, fenyőrügy, 

citromfű, mentás 

bazsalikom, mojito, 

gyömbér, rózsaszörp) 

0,2 l üveg 455 Ft 455 Ft 

Bio- Ritmus szörpök ( 

mentás-citromfüves bodza, 

levendula, keleti 

virágszörp, fenyőrügy, 

citromfű, mentás 

bazsalikom, mojito, 

gyömbér, rózsaszörp) 

0,5 l üveg 693 Ft 693 Ft 

Bio- Ritmus fűszerolajak   üveg 950 Ft 950 Ft 

"Helyből Finom"                                           

Szépség teakeverék 
10 g doboz 375 Ft 375 Ft 

Török Rita 

Bio-Ritmus szendvicskrém  üveg 400 Ft 400 Ft 

Hómuki karácsonyi dísz - - 200 Ft 200 Ft 

Németh Viki Szalagos angyalka 

karácsonyi dísz 
- - 200 Ft 200 Ft 
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Neumeister 

Gyuláné 

Mézes díszek- 

ajándéktárgy 
- - 160 Ft 160 Ft 

Laki Edina 
"Helyből Finom"                                                    

Bon- Bon 
45 g doboz 469 Ft 469 Ft 

"Helyből Finom"                                                       

Aszalt alma 
100 g doboz 450 Ft 450 Ft 

Kovács István 

"Helyből Finom"  

Almasajt dióval 
200 g doboz 1 145 Ft 1 145 Ft 

Tomor István 
"Helyből Finom"                                         

Mézes sütemény 
200 g doboz 600 Ft 600 Ft 
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3.5. Termékminősítés, hálózati értékesítési modell és védjegy 

 

A fogyasztói felmérések az 1990-es években azt mutatták, a vásárlások során fontos szempont 

a földrajzi környezet, ahol a mezőgazdasági terméket megtermelték, és az élelmiszert 

előállították. Az elmúlt egy-két évtizedben növekedni látszik a környezettudatos fogyasztók 

tábora. Sokan úgy gondolják, hogy a helyben előállított termékek jobb minőségűek (Boyle, 

2003; Lee, 2000), frissebbek (LaTrobe, 2001), táplálóbbak, ízesebbek és biztonságosabbak 

(Seyfang, 2004).  

Az élelmiszerek előállítása és forgalmazása Európai Uniós szinten az egyik leginkább 

harmonizált terület. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió Tanácsa és Bizottsága által 

megalkotott jogszabályok szerint kell az élelmiszerlánc szereplőinek a tevékenységüket 

végezniük. Vannak azért olyan területei az élelmiszergazdaságnak, ahol a tagállamok, így 

Magyarország is tagállami szintű jogszabályok segítségével gondoskodik a biztonságos, jó 

minőségű élelmiszerellátásról. 

Ilyen terület a helyben előállított és értékesített termékek szabályozása is. 

 

3.5.1. A kistermelői élelmiszer előállítást az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 

szabályozza. 

 

Kistermelőnek minősülnek azok a természetes személyek, akik az általuk megtermelt 

alaptermékeket a rendelet I. mellékletében felsorolt mennyiségben értékesítik.  

A kistermelő  a termékét értékesítheti a végső fogyasztónak, illetve a régión belüli, vagy a 

gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon 

belüli kiskereskedelmi, vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítménynek. 
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A kistermelő szolgáltatásokat is végezhet a fogyasztók vagy más kistermelők részre. Ilyen 

szolgáltatás lehet pl. füstölés, aszalás, ételkészítés. 

A tevékenység megkezdését megelőzően a kistermelőnek írásban be kell jelentenie a 

gazdaság helye szerint illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalban az 

alábbi adatok megadásával. 

a) a kistermelő neve, címe, 

b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye, 

c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése. 

 

Az alaptermékből előállított élelmiszerről adatlapot kell készíteni a következő tartalommal: 

a) a kistermelő neve, címe, 

b) az élelmiszer-előállítás helye, 

c) az élelmiszer megnevezése, 

d) az összetevők csökkenő sorrendben való felsorolása, 

e) fogyaszthatósági időtartam, illetve minőségmegőrzési időtartam, 

f) tárolási hőmérséklet. 

 

A rendelet egyik nagyon fontos eleme, hogy definiálja és szabályozza a falusi vendégasztal 

keretében végzett szolgáltatást.  

Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és 

gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített 

élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén 
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3.5.2. Magyar Élelmiszerkönyv 

 

Az élelmiszerek ipari méretű előállítása és forgalmazásával egyidőben, a XIX. század 

második felében jelentek meg a fogyasztók védelmét szolgáló első általános jellegű élelmiszer 

jogszabályok.  

Először Ausztriában 1891-ben, majd Svájcban, végül a múlt század közepén Németországban 

és Franciaországban hozták létre az Élelmiszerkönyv nemzeti rendszereit. 1962-ben pedig az 

ENSZ két szakosított szervezete létrehozta az élelmiszerkönyv nemzetközi rendszerét, a 

FAO/WHO Codex Alimentariust. 

A nemzeti és nemzetközi példák alapján az 1976-os élelmiszer törvény írta elő a Magyar 

Élelmiszerkönyv létrehozását. Megalakult a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 

megkezdődtek a szakértői munkák.  

Az Magyar Élelmiszerkönyv jelenlegi működő rendszerét élelmiszerekről szóló 1995. törvény 

hozta létre, azzal a céllal, hogy a magyar élelmiszer szabályozás EU harmonizációja sikeresen 

megvalósuljon 

Az élelmiszertörvényt felváltó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény az élelmiszerkönyv rendszerét fenntartotta, szerepét erősítette. 

 

A 220/2008. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a kijelöli a Magyar Élelmiszerkönyv 

Bizottságot, mint a munka szakmai irányítását végző szervet. Meghatározza a Bizottság 

összetételét és nevesíti a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot a titkársági 

feladatok ellátására. A Korm. rendelet 3. §-ába került át a Magyar Élelmiszerkönyv 

kiadásának rendje az alábbiak szerint: 

„3. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak és irányelveinek tervezetét a Magyar 

Élelmiszerkönyv Bizottság dolgozza ki. 
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(2) A Magyar Élelmiszerkönyv 

a) I. kötete az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes 

csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági 

(élelmiszer-higiéniai), az Európai Unió kötelező jogi aktusainak átvételével készült, illetve 

nemzeti termékelőírásokra és rendelkezésekre vonatkozó kötelező előírásokat, 

b) II. kötete a nemzetközi szervezetek ajánlásai és a hazai adottságok figyelembevételével 

készült ajánlott irányelveket, 

c) III. kötete  - a Hivatalos Élelmiszer-vizsgálati Módszergyűjtemény - az Európai Közösség 

irányelveinek átvételével készült vizsgálati módszer előírásokat, továbbá ajánlott vizsgálati 

módszer irányelveket tartalmazza. 

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv az (1) 

bekezdés szerinti tervezete alapján a Magyar Élelmiszerkönyv 

a) kötelező előírásait rendelettel kiadja, 

b) irányelveit a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi, 

c) mindenkor hatályos szövegét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

honlapján egységes szerkezetben megjelenteti. 

(4) A 2. § (5) bekezdése szerinti szakbizottságok a szakterületük szerinti termékcsoportok 

vonatkozásában a jogalkalmazói gyakorlat kiszámíthatóságának növelése érdekében a 

szabályozás alapjait ismertető tájékoztatókat adhatnak ki, amelyeknek kötelező ereje nincs. 

Ezeket a tájékoztatókat a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.” 
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3.5.3. 74/2012. (VII.  25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető 

megjelölések élelmiszereken történő használatáról 

 

Az uniós jog adta lehetőségek között, maximálisan kihasználva a nemzeti mozgásteret, kerül 

megalkotásra az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő 

használatáról szóló VM rendelet, amely szigorúan szabályozza a termékek származására, 

valamint az átlagosnál magasabb minőségi fokozatára vagy különleges minőségi 

tulajdonságaira való utalás, mint:  

- magyar termék, 

- hazai termék és 

- hazai feldolgozású termék; 

- különleges, premium stb. jelzők; 

- kézzel történő előállításra, vagy a nem iparszerű eljárás alkalmazására utaló 

állítások. 

 

A magyar termék vagy bármilyen hasonló tartalmú állítás az alábbi esetekben lehetne csak 

használható az élelmiszereken: 

- növényi eredetű alaptermékeknél, ha a termesztés, betakarítás, begyűjtés, tisztítás, 

kezelés, csomagolás Magyarországon történik; 

- állati eredetű alaptermékeknél, ha a születés, keltetés, nevelés, elejtés, kifogás, 

haszonállat termelésbe állítása, csomagolás Magyarországon történik;  

- feldolgozatlan termékeknél, ha a termék a fenti alaptermékekből készül, és  

valamennyi alkalmazott eljárás Magyarországon történik. 
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- feldolgozott termékeknél, ha a fenti feldolgozatlan élelmiszerből készül, és  

minden művelet Magyarországon megy végbe és ennek megfelelő egyéb 

feldolgozott összetevők vannak jelen (kivétel: adalékanyagok, fűszerek, aromák, 

konyhasó). 

 

A származási helyre utaló további önkéntes megjelölések alkalmazhatóak: 

- hazai termék kifejezésfeldolgozott élelmiszerre, ha a felhasznált összetevő több 

mint 50%-a magyar termék, és a feldolgozás minden egyes lépése 

Magyarországon történt; 

- hazai feldolgozású termék kifejezés, minden feldolgozott élelmiszerre, ha az 

import összetevőkből készül, de minden de a feldolgozás minden lépése 

Magyarországon történik. 

 

Napjainkra egyre népszerűbbek a jobb minőségre, a termék különlegességére utaló állítások 

az élelmiszeren. Ilyen jelzők lehetnek például: különleges, kiváló, extra, prémium, stb. 

Nagyon fontos az, hogy ezek mögött a jelzők mögött valódi tartalom is legyen, vagyis hogy a 

termék valóban különleges és magasabb minőségű a hozzá hasonló többi termékhez képest. 

Az élelmiszer-vállalkozónak minden esetben bizonyítania kell azt, hogy a terméke magas 

minőségű. 

 

A Magyar Élelmiszerkönyv II. kötetében találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó 

olyan külön szabályok, amelyek határozzák a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott 

termékek követelményrendszerét. http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv 
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Néhány példa a szabályozásra: 

 

Különleges lekvárok 

 

Egy lekvár csak akkor nevezhető különlegesnek, ha a gyümölcstartalma magasabb, 

mint az átlagos lekváré. Továbbá a gyártó nem használhat színezéket, aromát, 

tartósító- és édesítőszert. A szabályozás még a csomagolóanyagra (üveg, cserép vagy 

porcelán) is tartalmaz előírásokat. 

 

Különleges sajtok 

 

A szabályozás jelenleg csak néhány sajttípusra, többek között a trappista, pálpusztai, 

óvári sajtokra határoz meg magasabb követelményeket. Egy különleges trappista sajt 

esetében nagyon fontos a termék alakja, formája, tömege és az érlelési idő is. 

Amennyiben egy gyártó például egy különleges, korong alakú trappista sajtot szeretne 

gyártani, akkor a sajt átmérője 14-18 cm, tömege 1,5-2,2 kg kell, hogy legyen és 

legalább 3 hétig 13-15 Celsius fokon kell érlelni. 

 

 Különleges szaloncukrok 

 

Egy vajkaramellás szaloncukor csomagolására csak akkor írható fel a „különleges” 

jelző, ha legalább 85%-ban magasabb minőségű vajkaramella felhasználásával és 

valódi ét- vagy tejcsokoládé bevonásával készül. A különleges minőségű szaloncukrot 

szemenként csomagolva kizárólag díszdobozban szabad forgalomba hozni. 
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 Pékmesterek különleges kenyere 

 

A „Pékmesterek különleges kenyere” molnárkenyér formájú, fényes, cserepesedő 

világosbarna, helyenként sötétbarnába hajló színű, sima vagy vágott felületű. A 

„Pékmesterek különleges kenyere” olyan termék, amelyet adalékanyagok és 

kovászpótló anyagok nélkül, kovászos tésztakészítési eljárással, kézi 

tésztafeldolgozással, kelesztéssel, sütéssel állítanak elő. A különleges minőséget a 

hagyományos gyártástechnológia és az anyagösszetétel biztosítja. 

 

3.5.4. Dátumjelölés 

 

A fogyasztó számára nagyon fontos információ, hogy a fogyaszthatósági és minőség 

megőrzési idő az élelmiszerek csomagolásán 2010. július 1-jétől az Európai Unióban használt 

nap/hó és nap/hó/év sorrendet kell követnünk! 

A megszokott magyar jelölés - év/hó/nap - elvetésére azért került sor, mert rajtunk kívül az 

Unió 26 tagállamában kizárólag az előző, azaz nap/hónap/év jelölési sorrend az elfogadott.  

A hónap feltüntethető arab számmal vagy betűvel. Abban az esetben, ha betűvel történik a 

jelölése, kiírható teljesen vagy rövidíthető, például így 11/aug./2010. A hónap betűvel történő 

kiírásakor elfogadható az Európai Unió más tagországának hivatalos nyelvén történő 

megjelölés is, ha az a magyar fogyasztó számára nem félreérthető. 

Az év kettő vagy négy karakterrel jelölhető például 30/08/10 vagy 30/08/2010. 

Azokban az esetekben, amikor konkrétan nem derül ki a dátum sorrendje, jelölni kell a 

fogyasztható, illetve minőségét megőrzi szövegrész után zárójelben a dátumjelölés sorrendjét. 

Például „fogyasztható (nap/hónap): 11/08 ” és „minőségét megőrzi (év/hó/nap): 10/08/11”. 
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Nem kell utalni a dátumjelölés sorrendjére abban az estben, ha egyértelmű a fogyasztó 

számára például 11/aug. vagy minőségét megőrzi: 11/aug./2011. 

 

3.5.5. Élelmiszer-minőségi rendszerekben elismert magyar termékek az Európai 

Unióban 

 

A meghatározott földrajzi területhez kötődő, illetve hagyományos magyar élelmiszerek uniós 

szintű jogi oltalmára, illetve elismerésére bizonyos – uniós jogszabályok által behatárolt – 

élelmiszer-minőségi rendszerek adnak lehetőséget. 

 

I. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek 

oltalmát a 1151/2012/EU rendelet alapján lehet biztosítani az Európai Unióban. 

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel, illetve eredetmegjelöléssel ellátott mezőgazdasági 

termékek és élelmiszerek értékeinek megőrzésére az Európai Unió elismerési rendszert hozott 

létre, amely 1992 óta működik az Unió tagállamaiban. Célja, hogy ösztönözze a 

mezőgazdasági termelés változatosabbá tételét, az elismert termékek támogatását; eszköz arra, 

hogy az agrárgazdasági szereplők számára lehetővé tegye termékeik piaci értékének 

növelését, védje a visszaélésektől a tagállamok azonosítható földrajzi eredetű termékeit, ezzel 

biztosítva fennmaradásukat, állandó minőségüket. 

Olyan mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerése biztosított ebben a rendszerben, 

amelyek esetében kapcsolat áll fenn a termék vagy az élelmiszer jellemzői és annak földrajzi 

eredete között, azaz ezek a termékek csak azon a földrajzi területen belül állíthatóak elő, 

amely az elfogadott termékleírásokban meghatározásra kerültek. Az uniós szinten elismert 

termékekről az Európai Bizottság nyilvántartást vezet. 
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Az uniós szimbólumok jelenléte valamennyi európai fogyasztó számára egyértelművé teszi, 

hogy a termék sajátos jellege annak földrajzi származásából fakad, ezáltal a termék nagyobb 

bizalmat élvez. 

 

A földrajzi árujelző kifejezés két kategóriát takar: az eredetmegjelölést és a földrajzi jelzést, 

amelyek alapesetben egy földrajzi egység (helység, táj stb.) nevéből és 

egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer nevéből állnak. A két 

fogalom közti lényeges különbség abban áll, hogy 

míg az eredetmegjelölés esetén a termék-előállítás 

minden lépésének a meghatározott földrajzi területen 

kell történnie, addig a földrajzi jelzés esetén elegendő, ha a termék 

előállításának egyetlen lépése történik az adott földrajzi területen. További 

különbség az, hogy az eredetmegjelölés esetében a termék minőségére vagy jellemzőire 

vonatkozó adatokat kell bemutatni, amelyek alapvetően a földrajzi környezetnek köszönhetők, 

míg a földrajzi jelzés esetén a földrajzi terület és a termék hírneve közti kapcsolatot kell 

igazolni. 

A tagállami feladatokat a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 

törvény és a 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg. 

A bejegyzés iránti kérelmet az előállítók, illetve feldolgozók csoportosulásának részletes 

termékleírást és egy ún. egységes dokumentumot kell elkészíteniük. A benyújtott 

dokumentumokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a Magyar Eredetvédelmi Tanács 

bírálja el, és a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) egyetértésével a kérelmet az Európai 

Bizottsághoz továbbítja. 

Az Európai Unió Bizottsága, majd az Unió tagállamai is megvizsgálják a kérelmeket.  
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II. A hagyományos különleges termékként (HKT) oltalmát is az 1151/2012/EU rendelet 

alapján lehet biztosítani az Európai Unióban. Olyan termékek kerülhetnek oltalom alá, 

amelyek elnevezésükben, vagy összetételükben, vagy előállítási módjukban hagyományosak. 

A HKT esetében nem szükséges, hogy valamely földrajzi területtel kizárólagos kapcsolatban 

legyenek a termékek.  

 

 

A különleges tulajdonság vonatkozhat a mezőgazdasági termék, illetve élelmiszer lényeges 

jellemzőire vagy előállítási módszerére vagy az előállítás során érvényesülő egyedi 

feltételekre. A terméknek legalább 30 év óta bizonyítottan jelen kell lennie az 

élelmiszergazdaságban, hagyományos alapanyagból kell készülnie, vagy hagyományos 

összetételűnek kell lennie, vagy hagyományos jellegű előállítással és/vagy feldolgozással kell 

készülnie. 

Ahhoz, hogy egy termék hagyományos különleges termékként uniós szinten elismerésre 

kerüljön az eredetvédelemhez hasonlóan eljáráson kell keresztül esnie. 

 

III. A szeszes italok földrajzi árujelzőire 110/2008/EK rendelet előírásai vonatkoznak. 

Hazánk Uniós csatlakozása óta öt, meghatározott földrajzi területen előállított pálinka áll az 

Európai Unió területére kiterjedő földrajzi árujelző oltalom alatt, ezek a következők: Szatmári 

szilvapálinka, Szabolcsi almapálinka, Kecskeméti barackpálinka, Békési szilvapálinka, Gönci 

barackpálinka. A 2007-es év folyamán az Újfehértói meggypálinka, 2008-ban a Göcseji 
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körtepálinka, 2010-ben pedig a Pannonhalmi törkölypálinka került be az MSZH által vezetett 

nemzeti lajstromba; ezek a termékek uniós oltalmat még nem élveznek. A 110/2008/EK 

rendelet hatályba lépése óta már önmagában a „pálinka” és „törkölypálinka” elnevezés is 

oltalmat élvez az Európai Unióban.  

 

IV. A szőlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzőinek közösségi oltalma 

A 2009. augusztus 1-jén hatályba lépett új eredetvédelmi rendelkezései vezették be a borászati 

termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek uniós oltalmát.  

A tagállami hatáskörbe utalt feladatok ellátásáról a borok esetében is a védjegyek és földrajzi 

árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezik. A nemzeti végrehajtási 

szabályokat a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi 

oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) 

Korm. rendelet állapítja meg. 

Az Európai Bizottság által összeállított elektronikus (E-Bacchus) nyilvántartás tartalmazza a 

jelenleg már uniós oltalom alatt álló magyar bor eredetmegjelöléseket és földrajzi jelzéseket. 

Az E-Bacchus nyilvántartásban a Badacsony, Balaton, Balatonboglár, Balaton-felvidék, 

Balatonfüred-Csopak, Bükk, Csongrád, Debrői hárslevelű, Duna, Eger, Egerszóláti 

Olaszrizling, Etyek-Buda, Hajós-Baja, Izsáki Arany Sárfehér, Káli, Kunság, Mátra, Mór, 

Nagy-Somló, Neszmély, Pannon, Pannonhalma, Pécs, Somlói, Somlói Arany, Somlói 

Nászéjszakák bora, Sopron, Szekszárd, Tihany, Tokaj, Tolna, Villány, Zala 

eredetmegjelölések és az Alföldi, Balatonmelléki, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Duna melléki, 

Dunántúli, Duna-Tisza közi, Észak-dunántúli, Felső-magyarországi, Nyugat-dunántúli, Tisza-

melléki, Tiszavölgyi, Zempléni földrajzi jelzések szerepelnek. 
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3.5.6. 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

 

A törvény a magyar piacgazdaság fejlődésének előmozdítása, a megkülönböztetésre alkalmas 

árujelzők használatán alapuló verseny feltételeinek javítása, a fogyasztók tájékozódásának 

elősegítése érdekében, összhangban Magyarországnak a szellemi tulajdon védelme terén 

fennálló nemzetközi és európai közösségi jogi kötelezettségeivel jött létre. 

E törvény alapján védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható 

megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen 

mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet 

különösen: 

a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; 

b) betű, szám; 

c) ábra, kép; 

d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; 

e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram; 

f) hang; valamint 

g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele. 

A védjegy jogi oltalma azt illeti meg, aki a megjelölést az ebben a törvényben előírt 

eljárás útján lajstromoztatja. A védjegyre oltalmat szerezhet bármely természetes és jogi 

személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy 

folytat-e gazdasági tevékenységet. Ha többen közösen kérik a megjelölés lajstromozását, a 

védjegyoltalmat közösen szerzik meg. Több igényjogosult esetén - ellenkező megjelölés 

hiányában - a védjegyoltalmi igény részarányát egyenlőnek kell tekinteni. 
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A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy 

használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben 

felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ 

a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal 

kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; 

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a 

megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve 

szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy 

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében 

szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal 

kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos 

ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy 

megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét. 

A szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen 

a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán; 

b) a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint 

forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása; 

c) szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt; 

d) a megjelölést hordozó áruknak az országba történő behozatala vagy onnét történő 

kivitele; 

e) a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban. 

Ha a védjegynek szótárban, lexikonban, enciklopédiában vagy más kézikönyvben való 

megjelenítése azt a benyomást kelti, hogy a védjegy az árujegyzékben szereplő áru vagy 

szolgáltatás fajtaneve, a kiadó a védjegyjogosult kérésére köteles - legkésőbb a következő 

kiadás alkalmával - feltüntetni, hogy a védjegyet lajstromozták és az oltalom alatt áll. 
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Ha a képviselő, illetve az ügynök - a jogosult engedélye nélkül - saját nevében 

lajstromoztatja a védjegyet, a jogosult felléphet a képviselő vagy az ügynök engedély 

nélküli védjegyhasználatával szemben, kivéve, ha a képviselő vagy az ügynök igazolja, 

hogy eljárása helyénvaló volt. 

A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági 

tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja 

a) saját nevét vagy címét; 

b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, 

értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére 

vonatkozó jelzést; 

c) a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, 

különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében. 

A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát 

olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett 

hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. 

Ha a védjegyjogosult öt éven át megszakítás nélkül eltűrte egy későbbi védjegynek az 

országban történő használatát, noha tudomása volt e használatról, a továbbiakban nem 

léphet fel e későbbi védjegynek az országban történő használatával szemben, valamint 

korábbi védjegyére hivatkozva nem kérheti a későbbi védjegy törlését sem. 

Ezen rendelkezés csak azokra az árukra, illetve szolgáltatásokra alkalmazható, 

amelyekkel kapcsolatban a későbbi védjegyet ténylegesen használták. Nem alkalmazható, 

ha a későbbi védjegyet rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra. 

A rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a korábbi jó hírű védjegyre, az 

országban korábban közismertté vált védjegyre. 
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Ha a védjegyjogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg 

belföldön a védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő árukkal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül 

elmulasztotta, a védjegy oltalmára alkalmazni kell az e törvényben előírt 

jogkövetkezményeket, kivéve, ha a védjegyjogosult a használat elmaradását kellőképpen 

igazolja. 

A védjegy tényleges belföldi használatának minősülnek a következők is: 

a) a védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a 

megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el; 

b) a védjegy elhelyezése a belföldön lévő árun vagy annak csomagolásán kizárólag az 

országból történő kivitel céljából. 

A védjegynek a védjegyjogosult engedélyével történő használatát a védjegyjogosult 

részéről történő használatnak kell tekinteni. 

 

A védjegyoltalom megszűnik, ha 

a) az oltalmi idő megújítás nélkül lejárt, az oltalmi idő lejártát követő napon, 

b) a védjegyjogosult az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, 

illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban, 

c) a védjegyet törölték, keletkezésére - a bejelentés napjára - visszaható hatállyal, 

d) a védjegyjogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta, a megszűnés 

megállapítására irányuló eljárás megindításának napjára, vagy - ha ez korábbi - az ütköző 

későbbi védjegybejelentés elsőbbségének napjára visszaható hatállyal, 

e) a védjegy elveszítette megkülönböztető képességét vagy megtévesztővé vált, a 

megszűnés megállapítására irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, 
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vagy - ha ez korábbi - az ütköző későbbi védjegybejelentés elsőbbségének napjára 

visszaható hatállyal, 

f) a védjegyjogosult jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

jogutód nélkül megszűnt, e megszűnés napjára visszaható hatállyal. 

 

 

Az Európai Unió mezőgazdasági termelésének minősége és változatossága fontos részét 

képezi a kulturális és gasztronómiai örökségének. A vidék gazdasága szempontjából jelentős 

előnyökkel járhat, ha a termelők a különböző minőségrendszerek alkalmazása révén a jó 

minőségű agrártermék előállítását célzó erőfeszítéseikért ellentételezésben részesülnek. Ily 

módon a minőségrendszerek mind a vidékfejlesztési politikához, mind pedig a Közös 

Agrárpolitikán (KAP) belül a piac- és jövedelemtámogatási politikához hozzájárulhatnak. 

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet jelentése alapján a nemzeti HÍR program és védjegy célját, 

intézményi környezetét és a használat jellemzőit mutatjuk be.21 

                                                           

21 Jelentés. A földrajzi jelzős élelmiszerek helyzete Magyarországon külön tekintettel a Hagyományok-Ízek-
Régiók (HÍR) programra. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 2012. 
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3.5.7. A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program Magyarországon 

 

A gyűjtemény kialakítása és célja 

Szakály (2008) megfogalmazása szerint hagyományos és tájjellegű terméknek, élelmiszernek 

tekinthetők azok a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, amelyeket hagyományos módon 

állítanak elő egy adott tájegységhez köthető módon, történelmi múltjuk van, ugyanakkor ma 

is létező, az adott térségben ismert és forgalmazott termékek. 

Nyugat-Európában a 90-es évek elején már működött az Euroterroirs (Európa Vidékei) 

program, mely közösségi kezdeményezésnek az alapvető célja az volt, hogy az unió minden 

tagállama egységes kritériumrendszer alapján számba vegye a hagyományos és tájjellegű 

mezőgazdasági termékeit. Pallóné (2003) megfogalmazásában ez a program az élelmiszer 

minőségét újszerű módon megközelítve, a számszerűsített kémiai, fizikai, paraméterek mellett 

a termékhez kötődő hagyományokat, tájat és kultúrát is a termék fontos minőségi 

jellemzőjének tekintette. 

Az Európai Gyűjtemény 1998-ban már 129 régióból összegyűjtött 4000 termékből – 

Franciaország (890), Olaszország (800), Spanyolország (526) – állt. Ennek mintájára indította 

el hazánk a Hagyományok-Ízek-Régiók programot. Korábban ebben a témában ilyen átfogó 

jellegű, az ország egész területére és a teljes élelmiszer-gazdaságra kiterjedő kutatómunkát 

nem végeztek (Pallóné, 2003). A gyűjtőmunkában és a termékleírások elkészítésében a hazai 

szakemberek széles köre részt vett: iparági szakemberek, iparági kutatók, egyetemi, főiskolai, 

szakközépiskolai oktatók, agártörténészek, néprajzkutatók, muzeológusok. A programba 

bevont szakemberek munkájának szakmai irányítását és ellenőrzését Tudományos Bizottság 

végezte. A program az európai gyűjtemény összeállításáért felelős francia szakértők szakmai 

segítségével zajlott. 

A kétéves gyűjtőmunka eredményeként 2000-re 300 magyar termék szakmai, történeti leírása 

készült el 7 régióban, ágazati bontásban (zöldségek és gyümölcsök, húsipari és halászati 
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termékek, sütőipari termékek; italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati, és malomipari 

termékek, fűszerek, száraztészták, kiegészítve a méz és a tájjellegű ételek csoportjával. A 

gyűjteménybe bekerülhetett minden olyan mezőgazdasági termék és élelmiszer, amelyet egy 

adott tájegységhez köthetően hagyományos módon állítanak elő, történelmi múltja van, 

ugyanakkor ma is létező és forgalmazott. 

A termékkör bővítése és gazdasági hasznosítása terén 2009-ben előrelépés történt, ugyanis 

azóta a termelők a gyűjteményben nem szereplő termékekkel is pályázhatnak a HÍR védjegy 

használati jogára. A HÍR programnak célja nem csak a hagyományos és tájjellegű 

mezőgazdasági termékeink gyűjteményének létrehozása volt, hanem ezen túlmenően a 

gazdasági hasznosításuk és elősegítése is. Ezek a sajátos, csak nálunk fellelhető termékek 

nagy eséllyel pályázhatnak európai szintű védelemre is, gazdagítva a hagyományos európai 

élelmiszerek választékát. A program eredményeként összegyűjtött termékleírások nemzeti 

kincsként kezelendők. A HÍR gyűjtemény nyomtatott formában, valamint elektronikusan is 

kiadásra került, továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján keresztül bárki számára 

elérhető. 

 

A védjegyet meghatározó jogszabályok 

A magyarországi HÍR program elindításakor a Közös Agrárpolitika 1992. évi 

reformprogramja részeként megjelent, már említett, két alapvető – az eredetvédelemről és a 

hagyományosan különleges tulajdonság tanúsítási rendszeréről szóló 2081/92 és 2082/92 

EGK számú – rendeleteket kellett alapul venni. A HÍR programban szereplő termékek 

előállítói és azok csoportosulásai ezekkel az EU rendeletekkel konform jogszabályok alapján 

élhetnek az iparjogvédelem eszközével is. Ilyen a 87/1998 a mezőgazdasági termékek és 

élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 

kormányrendelet, továbbá az 1/1998 rendelet a hagyományosan különleges tulajdonság 

tanúsításáról, az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. Törvény rendelkezése alapján. A hazai 

rendeletek szigorú minőségellenőrzési és tanúsítási előírásainak garanciát kell nyújtaniuk a 
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követelményeknek való megfeleléshez. A HÍR gyűjtemény megjelenése óta úgy uniós, mint 

nemzeti szinten is jelentek meg új jogszabályok, rendeletek, melyek fentebb kifejtésre 

kerültek, és melyeket alapul kell venni a védjegy használatakor. 

 

A védjegy nemzeti eljárása 

A termelők folyamatosan pályázhatnak a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett 

pályázati felhívásra, a HÍR védjegy használati jogának elnyerése végett. A pályázatokat 

szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, a HÍR gyűjtemény 

követelményrendszerét alapul véve. A beérkezett pályázatok szükség szerint, de évente 

legalább két alkalommal kerülnek bírálatra. A nyertes pályázókkal a VM védjegyhasználati 

szerződést köt, ezáltal a pályázati felhívásnak megfelelő termék esetében jogosulttá válnak a 

HÍR védjegynek az általuk előállított terméken, annak csomagolásán, továbbá a kapcsolódó 

reklámanyagokon való feltüntetésére. Egy termékre több termelő is megszerezheti a védjegy 

használati jogát, és a HÍR gyűjteményben nem szereplő, de a kritériumoknak megfelelő 

termékekkel is lehet pályázni 

A Hagyományok-Ízek-Régiók elnevezés, rövidítve HÍR védjegy tulajdonosa a 

Vidékfejlesztési Minisztérium, a védjegyet a nyertes pályázó díjmentesen használhatja. 

 

46. ábra A HÍR védjegy logója 
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A védjegy használata 

A HÍR gyűjteményben szereplő 300 hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék és 

élelmiszer közül 110 a zöldség-gyümölcs, 55 a húsfélék, 31 a pékáruk, 22-22 az italok és a 

tejtermékek kategóriában szerepel. Jelenleg 41 termelő 95 terméke nyerte el a HÍR védjegy 

használati jogát. A pályázat meghirdetésének első évében, 2009-ben 50 termékkel indult, 

2010-2011-ben további 35, a tavalyi évben pedig további 10 védjegyes termékkel bővült a 

rendszer. 

Pallóné már 2003-ban megállapította – melyek napjainkban is érvényesek –, hogy a 

gyűjtemény létrehozásán túl további hasznosítási lehetőség rejlik a programban, ezeket fel is 

vázolta: 

 

•  A gyűjtemény gazdasági hasznosítási lehetőségei: 

o választékbővítési lehetőség a kereskedelemben és vendéglátásban; 

o az elmaradott térségekben munkahely-teremtési lehetőség; 

o a régiók-, és az ország arculatának erősítése; 

o falusi turizmus fellendítése, így pl. agrárturisztikai jelentőségű élelmiszer-térkép 

elkészítése és a borutak mintájára ízutak szervezése. 

•  A gyűjtemény oktatás-kutatási célú hasznosítása:  

o a program eredményeként létrejövő gyűjtemény szakmai anyagának beépítése a 

szakirányú közép- és felsőoktatási intézmények tananyagába; 

o gyűjteményben szereplő termékleírások tudományos szempontok szerinti 

vizsgálata szakdolgozatot, vagy doktori dolgozatot készítő hallgatók által. 

A több mint tíz éve kialakított, világos tervek ellenére a HÍR gyűjtemény és védjegy 

hasznosítása messze elmaradt a remélttől. Az alacsony szintű elismertség legfontosabb okai a 
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program koordinálására és a védjegy marketingjére szánt igen szűkös anyagi és emberi 

erőforrások voltak. A HÍR program további fejlesztési terveinek kidolgozásához először a 

védjegyhasználó élelmiszer-előállítókat kérdeztük a védjegy használattal kapcsolatos 

tapasztalataikról és a programmal kapcsolatos fejlesztési igényeikről. Az on-line kérdőív 

segítségével lebonyolított megkérdezés eredményeit a következő fejezet tartalmazza. 

 

Néhány fogalom magyarázata e témakör megismeréshez 

 

Min őségi gasztronómiának nevezzük a minőségi alapanyagból, korszerű technológiával 

készülő, újragondolt ételeket. Minőségi gasztronómia lehet egy teljesen hétköznapi étel ennek 

megfelelő elkészítése is! Csúcsgasztronómián ugyanakkor az újszerű, kreatív, ritka 

anyagokkal is dolgozó, inkább művészet kategóriába sorolható éttermeket értjük. 

 

A fair trade  mozgalom célja, hogy a termelőknek egy garantált, méltányos árat biztosítson és 

nem engedi az emberi és munkavállalói jogokkal ellentétes termelést. 

 

A közvetlen értékesítés (direct trade) a terméket közvetlenül juttatja el a termelőtől a 

fogyasztóig, ill. a végső értékesítőig. Ennek során általában a fair trade-hez képest magasabb 

árat garantálnak a termelőnek, és a termelők egyedileg is azonosíthatók a fogyasztó számára. 

 

Min őségi jegyek alatt a termék fajtájára, külső jegyeire, beltartalmára és ízére vonatkozó 

jellemzőket értjük. A különböző minőségügyi és eredetvédelmi szabályok összességükben 

eredményezik azt, hogy egy termék a gasztronómia minőségi követelményeinek végül 

megfelel. 
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Biotermelés: a szintetikus műtrágya és a szintetikus növényvédő szer nélkül, a természetes 

biológiai cikluson, szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen alapuló gazdálkodási 

formát értjük, amely a tanúsítására jogosult szerv által bevizsgált és tanúsított termék is 

egyben. 

 

Extenzív, organikus termelés:biotermeléssel lényegében megegyező, de bio tanúsítvánnyal 

nem rendelkező termelés. 

 

Tájjellegű termék: az adott tájegységre, régióra jellemző növény vagy állatfajta, feldolgozott 

alapanyag, étel, vagy egyéb termék. A tájjelleget minősítési rendszer garantálhatja 

(legkifinomultabb rendszer a borászat esetében létezik – vin du pays, AC, AOC, DOC). 

 

Autentikus fajta:  nem hibrid, mesterséges úton előállított fajta. Jellemzője, hogy egy adott 

térség adottságaihoz illeszkedik, a tájjellegű ételekhez és táplálkozástani szempontból is 

optimális. 

Alapvető alapanyag: az ételek elkészítése során leggyakrabban használt alapanyagok, pl. 

burgonya, répa, stb. Az alapvető alapanyag minősége ugyanúgy lényeges, mint a speciális 

anyagoké, hiszen Meghatározzák az étel minőségét. Az ipari termelés ugyanakkor jellemzőbb. 

 

Speciális alapanyagnak azokat az alapanyagokat tekintjük, amelyek jellemzően egy adott 

étterem menüsorából csak egy-egy különleges étel elkészítéséhez szükségesek. 

 

Integrátor:  olyan szervezet, amely önálló mezőgazdasági kis- és közepes termelők számára 

biztosítja az általa meghatározott termékek átvételét és ennek érdekében számukra 
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vetőmagot/tenyészanyagot, szaktanácsadást, technológiai előírásokat biztosít, ezek 

alkalmazását ellenőrzi és gondoskodhat a termelők tőkeellátottságának biztosításáról is. 

 



 

 

 

258 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

 

3.6. Marketing 

 

A magyar, illetve helyi termékek piaca – legalábbis látszatra – felfutóban van. A 

piackutatások azt mutatják, hogy a vásárlók megszólíthatók azzal, hogy egy termék magyar 

vagy helyi, illetve összekapcsolódnak e fogalmak a jobb minőség képzetével, továbbá 

gyakran felbukkan ezzel kontrasztba állítva az „import élelmiszerhulladék” fogalma is.  

A kasszánál azonban a nemzeti érzület lelankad: a tényleges vásárlásoknál az olcsóbb ár 

dominál, és ez a válság mélyülésével egyre inkább így lesz. Ennek következtében egyre több 

piros-fehér-zöld, de gyenge minőségű termék jelenik meg a polcokon, de az import 

termékeket is sokszor magyarnak hamisítják a kereskedők. Kifinomult módszerekkel néha 

még a piacon is igyekeznek megtéveszteni a vásárlókat (pl. fejkendős nénikék árusítják 

nepperek megbízásából a szomszéd standon is kapható zöldségeket). A komoly tőkével és / 

vagy politikai kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók ezen a piacon is nagyobb eséllyel 

hódítják el a vásárlókat.  

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a termelői piacok, a termelői termékekkel foglalkozó 

weboldalak és portálok valamint termelői termékeket bemutató alkalmi fesztiválok száma, 

ami az érdeklődés és a kereslet növekedését jelzi. 

Az elmúlt 1-2 évben a kereskedelmi láncok is nagy hangsúlyt fektetnek a hazai termék kínálat 

hangsúlyozására, azonban a nagyipari módon előállított hazai termék nem egyenlő a termelői 

termékekkel. 

 

A kereslet lassan, de folyamatosan növekszik, azonban a fogyasztók egy szűk rétege 

engedheti csak meg magának a prémium árba tartozó termelői termékek vásárlását, a 

fogyasztók nagyobb részének - az általánosan romló gazdasági helyzetnek köszönhetően 

(deviza hitelek, infláció, munkanélküliség) – a termelői termékek egyre inkább elérhetetlenek. 
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A fogyasztók általánosan egyet értenek a hazai termékek előnyben részesítésével, de konkrét 

érintettség esetén már nem így gondolkodnak. 

A fogyasztók 95%-a kedveli a hazai élelmiszereket, de csak 35% rendszeres vásárló! 

Két „tulajdonságaiban megegyező” élelmiszer közül azonos ár esetén megkérdezettek 76,8%-

a a magyar terméket vásárolná meg a külföldivel szemben, ha a magyar termék drágább, 

akkor ez az arány már csak 25,3%, a gyakorlati tapasztalat azonban ennél is rosszabb. 

Amennyiben viszont a magyar termék drágább, de VÉDJEGY TANÚSÍTANÁ a magyar 

eredetet, a vásárlási hajlandóság 31,2%. 

A kereskedelemben kapható termékek csak nevükben, beltartalmi értékükben sok esetben 

nem azonosak a helyi termelők által készített termékekkel, azonban a fogyasztó ezt a 

különbséget nem érzékeli, viszont az árkülönbséget igen: a kistermelői szörp 100% 

gyümölcsből készül, nem sűrítményből, hozzáadott színezékek nélkül, így az alapanyag 

mennyisége miatt is jelentősen drágább a nagyipari módszerekkel készült termékeknél. 

A termelői jellemzően termék drágább, mint a tömegtermelésben előállított termék. 

A fogyasztók egy szűk rétege engedheti meg magának rendszeresen a termelői termékek 

vásárlását. 

 

  Óriási fogadókészség van a "nemzeti" marketingre 

 

Hoffmann Márta, a TNS Hoffmann piackutató vezérigazgatója szerint nagy igény van a 

nemzeti önazonosságot támogató üzenetekre, termékekre, kommunikációra- erre pedig 

számos márka biztosan alapozhat.  

 

„  „  
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A többnyire személyes és csoportos beszélgetéseket alkalmazó kutatócég tapasztalatai szerint 

a magyarok fele, ha teheti, hazai terméket vásárol, bő harmada pedig állítása szerint némi 

felárat is hajlandó fizetni a hazai termékekért.  

Hoffmann Márta, az Országos Marketing Konferencián elmondta, hogy a kizárólag hazai 

terméket kereső fogyasztók nincsenek többségben (21%) és csak 14%-uk ragaszkodik 

biztosan a hazaihoz, akkor is, ha az többe kerül. Ugyanakkor a válaszadók többsége (30%) 

egyetértett abban, hogy Magyarországnak csak olyan termékeket szabadna importálnia, 

amelyek itthon nem elérhetőek. 

Bár sokan kedvelik és keresik a hazait, az identitások és a fogyasztói motivációk terén nagy 

különbségek mutatkoznak. A többséget az etnocentrikus fogyasztók alkotják 28%-os 

aránnyal: ők azok, akik erős nemzeti büszkeséggel elsősorban a hazai ipar védelmében 

vásárolnának magyar terméket. Hozzáállásuk azonban nyitott és akár külföldön is élnének. 

20%-os az elkötelezett nemzeti-patrióta fogyasztók aránya, ők azok, akik legkevésbé 

engednek a 48-ból. Ennek a csoportnak sokat mond a haza, az összetartozás, és a büszkeség 

fogalma és a magyar termékeket, akár drágábban is megvásárolnák. Jellemző rájuk, hogy 

életüket nem tudnák elképzelni külföldön- mutatott rá a cégvezető. 

 

Valamivel kevesebben vannak (17%) az ellenpólust képviselő globalista fogyasztók, akik 

nagyon nyitottak a külföld és a külföldi termékek felé, ugyanakkor a legkevésbé nemzeti-

patrióták nem igazán etnocentristák. Jelentősebb csoportot alkotnak még a pragmatikus 

patrióták és a világra nyitott patrióták (12-12%). Előbbiek számára a haza és a nemzeti 

összetartozás világnézet szintjén sokat jelent ám nem vennének drágábban magyar terméket 

és nyitottak az importcikkek iránt. Utóbbiak pedig, bár hazafias gondolkodásúak, nem 

figyelik az általuk keresett termék származási helyét. 
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Miben több a magyar termék?  

Eltérő megfontolások mutatkoznak abban is, hogy a fogyasztók miért keresik a hazait- vázolta 

Hoffmann Márta. Elsősorban az élelmiszereknél fontos szempont a megbízhatóság az 

egészségesség, jó minőség. Nemzetközileg hódító trend a természetesebb, egészségesebb, bio- 

alapanyagokból készült termékek iránti kereslet, és szintén az a sugalmuk a fogyasztóknak, 

hogy a hazai termék a hatóságok szigorúan ellenőrzött lehet. Erre a trendre építi -sikeresen- 

marketingjét például a Lipóti Pékség és a Cserpes Sajtműhely. 

A "Miénk" - a hazai adhat egy otthonos érzetet a fogyasztónak- ismerős - így hiteles gyártóval, 

hagyományokkal és elismert minőséggel. Ennek része a lokalista megfontolásokat szem előtt 

tartó marketing- amelyre Hoffmann szerint jó példa az Auchan módszere, amely egyes 

üzleteinél az adott helység címerét és jelképeit használja fel. 

 

A hazai nosztalgia mint "love branding" szintén egy bevált stratégia- a szakértő kiemelte a 

trendet meglovagoló Lidl láncot, amely retro akciói keretében például mogyorós csokit és téli 

fagyit árult. 

A magyar termék a nemzeti identitás, a politikai irányultság kinyilvánításának eszköze is 

lehet, bár ez a trend nem tud a fogyasztók többségének körében éket verni. A "büszke" 

fogyasztóközönséget célozzák meg például a szkíta könyves- és kézműves boltok. 

A tudatos fogyasztás tendenciája- az egészséges és fenntartható életmódnak való hódolás 

nálunk egyelőre gyerekcipőben jár, bár e trend térhódítására a jövőben jobban építhetnek a 

márkák. A "tudatos" pozicionálás elsősorban a kisüzemi jelleget és a kínált termék autentikus, 

házilag készített mivoltát hangsúlyozza. 

 

A felszín már egyre kevésbé számít  

"A hazait előnyben részesítő gondolkodás 2008-tól kezdett erősödni, a csúcsát talán 2011-ben 

érte el, de mindenképp nagyobb jelentőséggel bír ma, mint 5 évvel ezelőtt. A nagy 
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nemzetközi márkák közül azonban egyelőre egynek sem sikerült ezt a fogyasztói igényt, 

érzést egyértelműen lefedni"- emelte ki. "A nemzeti szimbólumokon és kommersz 

azonosítókon túl rengeteg eszköz van ennek az önazonossági vágynak a kielégítésére. A 

klasszikus eszközök - így zászló, színek, folklór- gyorsan el fogják veszíteni megkülönböztető 

erejüket"- tette hozzá. 

A TNS Hoffmann vezérigazgatója szerint a hazai iránti hatalmas igényre továbbra is lehet 

építkezni.  

 

Forrás: 

http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=28568&referer_id=newsletter&utm_source

=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2013-06-14 

 

A magyar fogyasztók ma szinte mindent felülértékelnek, ami magyar, és mindent 

elutasítanak, ami külföldi, vagy import.  

 

Olcsó legyen vagy magyar? 

A magyarok vásárlási preferenciái 

A közvélemény elméletben a magyar árukat preferálja a külföldiekkel szemben, ám a 

gyakorlatban az ár és a termékek közti választás szabadsága felülírni látszik a patriotizmust. 

http://www.median.hu/object.7e7a6d29-ceb0-477d-b29a-3195f172ae15.ivy 

 

Sorra zártak be a magyar boltok: nem jönnek be a nemzeti üzletláncok 

http://penzugyihirek.creditco.hu/2013/02/sorra-zartak-be-a-magyar-boltok-nem-jonnek-be-a-

nemzeti-uzletlancok/ 
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Az elmúlt években jelentősen megnőtt a termelői piacok, a termelői termékekkel foglalkozó 

weboldalak és portálok, valamint termelői termékeket bemutató alkalmi fesztiválok száma, 

ami az érdeklődés és a kereslet növekedését jelzi.4 

Az elmúlt 1-2 évben a kereskedelmi láncok is nagy hangsúlyt fektetnek a hazai termék kínálat 

hangsúlyozására, azonban a nagyipari módon előállított hazai termék nem egyenlő a termelői 

termékekkel. 

 

 

Célcsoport jellemzői 

A célcsoport meghatározásánál az AKI termelői piacokat felmérő tanulmányát vettük alapul, 

mert úgy gondoljuk, hogy a termelői piacot látogatók nagy mértékben megegyeznek a projekt 

célcsoportjával. 

 

Demográfiai tényezők 

Nem: nő és férfi, de a beszerzésekben a nő a döntéshozó (70% felett) 

Életkor:  

•  30-39 év közötti legmagasabb arány (38%) 

•  29 év alatt és 59 év felett: az átlagnál több 

•  50-59 év: ritkábban 

•  40-49 év: legalacsonyabb 

Iskolai végzettség: Felsőfokú végzettséggel rendelkezik (72%) 
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Átlagos háztartás nagyság: 2,6 fő 

Gazdasági aktivitás: 72% aktív 

Egy főre jutó havi jövedelem: magasabb az országos átlagnál (51e-100e 34%) 

Lakhely régió szerint: Közép-Magyarország (61%) 

Budapesti lakhely: 41,5% 

 

A beszerzést befolyásoló kockázat 

Jó minőségű a termék? 

Érdemes a termékért magasabb árat fizetni? 

Jó ízű a termék? 

Helyi termelői termék? 

 

A célpiac leírása 

•  gasztronómiai érdeklődés 

•  tudatos fogyasztás 

•  környezettudatosság 

•  egészségtudatosság 

•  minőség iránti igény 

•  belföldi turizmus: belföldi nevezetességek, fesztiválok, kulturális rendezvények 

látogatása 

•  lokálpatriotizmus 

•  közvetlen kapcsolatteremtés a termelővel 
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•  a vásárlás, mint közösségi élmény 

•  a nagy élelmiszerkereskedelmi láncok „érzelmi” elutasítása 

 

A fenti felsorolásból következik, hogy az „Adj Helyet a Helyinek” kampányban elérhető 

termékek vásárlói köre nem a helyi lakosokból, hanem a turisztikai céllal utazó belföldi és 

külföldi turisták közül kerül ki, mivel a helyi lakosok a fenti feltételeknek nem tudnak 

megfelelni. 

Médiafogyasztási szokások 

Témák: 

•  Magas internet használat, 

•  Közösségi portálok használata magas, 

•  Gasztronómiai témájú weboldalak, újságok, TV műsorok, 

•  magyar termékekkel kapcsolatos hírek, műsorok, oldalak, 

•  vidéki élettel kapcsolatos hírek, műsorok, oldalak, 

•  gasztronómiai fesztiválok, kiállítások. 

 

Konkrét média 

Szövetség az Élő Tiszáért: weboldal és hírlevél 

Termelőtől.hu: weboldal és hírlevél 

Magyartól Vedd a magyart! 

Natúrháló.hu weboldal 
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Vásárlói szokások 

A nagy élelmiszervásárlások helyszínei: 

•  hiper- és szupermarketláncok üzletei: 58,4% 

•  diszkontok: 14% 

•  piacok: 9,6% 

•  magyar tulajdonú láncok: 9,4% 

Kis élelmiszerboltok és szaküzletek: 5,6% 

Hétköznapi vásárlások helyszínei: 

•  kis élelmiszerboltok és szaküzletek: 33% 

•  magyar tulajdonú láncok: 25% 

•  hiper- és szupermarketláncok üzletei: 23% 

A pályázat során megvásárolható termékek beszerzése üzlettípusonként: 

•  hiper- és szupermarketláncok üzletei: 55% 

•  diszkont:10% 

•  magyar tulajdonú láncok: 10% 

•  piac: 2% 

•  közvetlen vásárlás termelőtől: 6,8% 

 

Az AKI termelői piacokat érintő felmérése szerint a megkérdezettek az alábbi termékeket 

vásárolták a legkevésbé (kevesebb, mint 10%) a piacokon:  

- befőttek, 
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- konzervek, 

- alkoholos és alkoholmentes italok. 

Ha valamit sosem vásárol piacon, azt miért nem vásárolja? 

Bizalmatlanság (minőség, eredet): 29,2 

 

A válaszadók szinte közel azonos százalékot adtak a bizalmatlanságra, mint a széles 

választékra, tehát elmondható, hogy a bizalmatlanság egy kezelendő probléma. 

Termelő, mint célcsoport 

A termelőtől.hu és a partnerek adatbázisából kereshető termelők, akik: 

- a megjelölt termékkörrel foglalkoznak 

- van termékük 

- megfelelő minőségű a termék 

- elfogadják a minőségbiztosítási kritériumokat 

- szolgáltatnak magukról elegendő és megfelelő minőségű adatot 

 

Termékpolcot kihelyező partnerek, mint célcsoport 

A termékpolcot kihelyező partnerek olyan partnerek, akik 

- a termelői termékekkel kapcsolatban hozhatóak 

- vállalják, hogy kihelyezik a polcokat 

- vállalják, hogy kínálják a termékeket 

- vállalják, hogy részt vesznek a marketing tevékenységben 

- a fizetőképes fogyasztók látogatják 
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- szálláshelyek, amik rendelkeznek étteremmel is: hotel, motel, szálloda 

- vendéglátó ipari egységek: étterem, csárda 

- szűkített termékkörrel (elsősorban italokkal): büfék 

- fesztiválokon jelenlévő büfék, ételt kínálók 

Termékjellemzők 

A termékekkel kapcsolatos jelenlegi gazdasági és üzleti feltételek 

- helyben, 40 km-es körzetben és Budapesten értékesíthet 

- alanyi adó mentes (0% áfa) 

- direkt értékesítés 

- nyugtaadási kötelezettség 

Termékjellemzők 

- szezonális 

- limitált mennyiség 

- kézműves termék, 

- hagyományos ízek. 

Termékek köre 

Csomagolt, hosszú távon, 6-12 hónapig eltartható élelmiszer:  

- méz, méhészeti különlegességek,  

- lekvárok,  

- befőttek,  

- zöldségkészítmények (savanyúság, zöldség krémek),  

- szörpök,  
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- gyümölcslevek,  

- szárított gyümölcsök,  

- száraztészták,  

- lisztek,  

- fűszerek, gyógynövények,  

- teák,  

- olajok,  

- borok, pálinkák;  

- ajándék csomagok: kisebb értékű 1-2000 Ft és nagyobb értékű 10 000 Ft 

Termékminősítés 

A vásárlási szokásoknál látható, hogy a termékekkel szemben fennáll egy bizalmatlanság, 

vagy legalább is szükséges a fogyasztó megerősítése, hogy tudja, ellenőrzött terméket vásárol. 

Ez nagy mértékben csökkenti a vásárlást befolyásoló kockázatot. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a helyi termékek többnyire kisszériás, egyedi, gyakran 

szezonális jellegű, különleges termékek. Nem jellemző rájuk – amit a magyar fogyasztók már 

a hipermarketekben már megszoktak –, hogy homogén minőségben, gyakorlatilag állandóan 

elérhetők.  A helyi / hazai termékek vonatkozásában szokásos hozzátenni, hogy „kiváló 

minőségű” vagy „magas beltartalmú”, de ez koránt sincs mindig így. A helyi termékek 

minősége is lehet ingadozó és ezen a piacon sem mindenki tisztességes és jóhiszemű. Sok 

esetben a kistermelők is ugyanazokat az intenzív technológiákat alkalmazzák, mint a nagyok 

(csak kicsiben, ezért drágábbak).  
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A jelenlegi projekt nem igényli külön védjegy létrehozását, mivel a kommunikáció során 

kiemeljük a minőséget, annak ellenőrzését, többek között a termék polcokon, a 

termékeket tartalmazó polc pedig kijelöli, azonosítja a termékeket. 

Politikai tényezők 

A jelenlegi politikai környezet kedvez a termelői termékeket népszerűsítő kampánynak, jelen 

pályázat is ennek köszönhető. 

Törvények és szabályozások 

A termelők egy közvetítőn keresztül történő értékesítése nem megoldott, az alanyi adómentes 

helyett 27% Áfával terhelődik az ár, ami tovább ront a versenyképességen. 

Pénzügyi környezet 

A középosztály folyamatos elszegényedése, a növekvő árak, az un. pénzügyi válság szűkíti a 

potenciális célcsoportot, azok vásárlóerejét. A termelői, minőségi termékek helyett az 

olcsóbb, hiper- és szupermarketekben megvásárolható termékek irányába mozdulnak el a 

vásárlások. 

Média környezet 

Divat lett a termelői piac és a termelői környezet, portálok, TV műsorok foglalkoznak 

rendszeresen a témakörrel, tehát a média környezet kedvez a projekt megvalósításának. 

Verseny környezet 

A termelői termékek árai több ok miatt általában magasabbak, mint a szuper- és 

hipermarketekben megszokott hasonló termékeké. Ezek közül itt csak a lényegesebbeket 

említjük:  

- a szuper- és hipermarketek erőfölényükkel visszaélve irreálisan alacsonyra 

szoríthatják a beszállítói árakat;  

- a nagyüzemi, nagy szériás termelés fajlagosan olcsóbb, mint a kistermelői előállítás;  
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- a kistermelők a feldolgozás, piacra lépés aránytalanul magas költségeivel 

szembesülnek, a hitelezés hiánya / rossz feltételei miatt pedig gyors megtérülésre 

vannak szorítva;  

- a nagyüzemi termelés a „valódi” összetevőket gyakran olcsóbb, vegyipari 

alapanyagokkal és technológiákkal helyettesíti;  

- a zöldség- és gyümölcskereskedelemben uralkodó szerepe van a 

feketekereskedelemnek, mely közterheket nem visel és sokszor tisztességtelen 

módszereket alkalmazva, irreálisan olcsón veszi meg a termelőktől az árut; 

- a kistermelők sokszor nincsenek tisztában az árképzés és a marketing hatékony 

módszereivel. 

Röviden: a magasabb ár nem feltétlenül a magasabb minőség következménye, de összefügg 

vele. Fontos lenne, hogy a termelőkkel együttműködve törekedjünk az árképzés 

ésszerűsítésére minden lehetséges eszközzel.  

Jelenleg a valódi minőséget jelentő termelői termékeknek nem a hipermarketekben kapható 

nagyüzemi termékekkel kellene versenyezniük, hanem a prémium szegmensben elérhető 

külföldi termékekkel, melyeket a hazai fogyasztók ilyen termékekre specializált üzletekben 

vásárolnak meg. 

A későbbi cél lehet a termelői termékek árainak lejjebb szorítása elsősorban a gyártási 

folyamatok, költségek, logisztika és marketing optimalizálásával. 



 

 

 

272 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

 

3.6.1. SWOT elemzés 

Erősségek 

•  népszerű, felkapott téma, 

•  növekvő érdeklődés, 

•  növekvő égészség tudatosság, 

•  növekvő vásárlói tudatosság, 

•  a magyar termékek iránti növekvő érdeklődés, 

•  gasztro forradalom, 

•  növekvő termelői réteg, 

•  a minőségi termékek számának növekedése, 

•  a termelői termékek iránt elkötelezett szervezetek összefogása, 

•  magas látogatottságú, a célcsoportot elérő weboldalak, 

•  a legnagyobb termelői adatbázis, 

•  marketing kompetencia 

•  logisztikai kompetencia, 

•  a termék csomagolás javulása. 

Gyengeségek 

•  magas ár, 

•  rossz pozícionálás, 

•  gyenge marketing, 
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•  a termelők összefogásának hiánya, 

•  ismeretlen vásárlói igények, 

•  korlátozott mennyiség, 

•  nem vásárlási szándékkal érkeznek a vevők, 

•  információ hiány, 

•  bizalmatlanság, 

•  a helyi értékesítő személyzet nem elkötelezett, 

•  egysíkú termékkínálat, 

•  kevés termelő, 

•  nem érdekelt a kihelyező, vagy nem ismert a motiváció, 

•  üzleti modell hiánya, 

•  magas bürokrácia: szállító levelek, elszámolás, lejárt termékek nyilvántartása, 

•  pénzügyi folyamat bonyolultsága: minden termelővel egyénileg kell szerződni, 

elszámolni, nevükben nyugtát adni 

•  rendszeres kommunikáció, érdeklődés fenntartásának hiánya. 

Lehetőségek 

•  országos mozgalom kialakítása, 

•  országos minőségbiztosítási rendszer kialakítása, 

•  országos logisztikai, raktár és kereskedelmi rendszer kialakítása, 

•  termelők motiválása az összefogásra, minőség javításra, termékfejlesztésre, 

•  a kihelyezők fogyasztóvá történő konvertálása. 
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Veszélyek 

•  a kampány lezárását követően a projekt nem fenntartható, a termelői termékeket nem 

keresik, nem vásárolják, csalódnak az kihelyező pontok és a termelők valamint az 

értékesítési ponthoz hozzászokó vevők is. 

Célok 

•  A termelői termékek piaci részesedésének növelése: az országot egyenletesen lefedő 

70-80 értékesítési (népszerűsítő) pont kialakítása, amelyek lehetőséget adnak arra, 

hogy a 140 termelő 40 km-es körzeten belül, helyben  el tudja adni termékeit;  

•  A termelői termékeket kihelyező pontok érdekeltté tétele a programban történő 

részvételre; 

•  A termelői termékek újrapozícionálása, hogy ne a hipermarketekben kapható 

termékkel hasonlítsa össze a fogyasztó. 

Versenyelőny 

A helyi termelői termékek versenyelőnye 

•  csak itt elérhető a termék, 

•  magas minőségű, prémium termék, 

•  hagyományos technológiával készült, régi ízeket idéz fel, magas beltartalmi értékkel 

bír, 

•  ellenőrzött, válogatott termékek, 

•  a termék kapcsolható a helyben szerzett élménnyel, 

•  a termék kapcsolható a helyben kóstolható ételekkel, 
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•  a termék szuvenírként, ajándékként, emlékként megvásárolható, 

•  a termékhez „sztori” kapcsolható. 

3.6.2. Marketing taktika 

Termék 

A termék elnevezés alatt most a kihelyezési pontokon kapható termelői termékek összességét, 

a termelői polcot értjük, ennek népszerűsítése a feladatunk, de van teendőnk az értékesítendő 

termelői termékekkel is. 

Termelői termékekkel kapcsolatos feladatok 

•  Minőségi kritériumok meghatározása: egy rövid és költséges vizsgálatoktól mentes 

minőségi követelményrendszer kidolgozása; 

•  Termelők kiválasztása: elsősorban a kapcsolati hálón keresztül a termelők 

megkeresése és a minőségi kritérium rendszer alapján történő kiválogatása. 

•  Termelői termékek pozícionálása 

•  A termelők, a termelői termékek nem kezelhetőek egységesen. 

Vannak azok a termelői termékek, amik kis mennyiségben állnak rendelkezésre, elsősorban 

saját részre kerültek előállításra és minimális felesleg keletkezett. Ez a felesleg 

kiszámíthatatlan, vagy van, vagy nincs. A minősége nem bizonyított, és mivel kis 

mennyiségben áll elő, bevizsgálásuk gazdaságtalan, az előállítás során a személyes 

tapasztalat, a hagyomány dominált, a piaci igényeket nem vették figyelembe. Elsősorban szűk 

ismertségi körben, helyi piacon értékesítenek. Piaci részesedésük alacsony, nem kimutatható. 

Vannak olyan kis- és őstermelők, akik kifejezetten piacra gyártanak termékeket. Az előállítás 

során törekednek arra, hogy hagyományos eljárással, hagyományos recepttúrával, az a 

hagyományos receptúrák továbbgondolásával készítsék el termékeiket. Az előállítás során 

figyelembe veszik a piaci igényeket, van bio, cukormentes, xilites, tartósítószer mentes 
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termék, nagyobb tétel áll rendelkezésre, minőség ellenőrzésük megoldható, piaci részesedésük 

sokkal magasabb, mint az előző csoporté. 

 

3.6.3. A Helyi termék polccal, mint termékkel kapcsolatos feladatok 

 

Egységes arculat kialakítása: a projekt célja, hogy az ország minden részében kerüljenek 

elhelyezésre Helyi termék polcok. A költségek leszorítása érdekében mindenhol egységes 

grafikai elemeket kell tartalmazzon a helyi termékek kihelyezésére szolgáló polc, nem lesz 

lehetőség a helyi sajátosságok grafikai megjelenítésére. 

Az arculatnak tükröznie kell a helyi termelői termékekhez kapcsolható vizuális elemeket, fel 

kell tűntetni a polcon jól láthatóan, hogy helyi termékek találhatóak rajta, valamint a bizalom 

erősítése érdekében érdemes feltűntetni a projektben résztvevő szervezeteket és logóikat, 

hogy a célcsoport lássa, hogy komoly civil szerveződés áll a helyi termékek kihelyezése 

mögött. 

A Helyi termék polc arculatának szimbólummal rendelkező logót nem javasolunk, mivel ez a 

téma már meglehetősen elcsépelt, és hozzáadott értéket nem ad.  

 

A helyi termék polcokon elérhető termelői termékeket mint láttuk, elsősorban 

áruházláncokban vásárolják, a vásárlási gyakoriság a fogyasztó családjának méretétől és 

fogyasztói szokásaitól függ, de elmondható, hogy nem napi és heti rendszerességgel vásárolja 

ezeket a termékeket. 

 

Az országos helyi termék polcok egyetlen közös jellemzője az, hogy a helyi termelői 

termékek kerültek benne kihelyezésre. A termelőtől.hu márka tulajdonosa nyitott arra, hogy 
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megfelelő minőségbiztosítási kritériumok leírása és ellenőrzése esetén a „termelőtől” 

márkanevet egyeztetett feltételekkel rendelkezésre bocsássa. 

 

 

 

Termelői ajándékcsomagok 

A helyre jellemző termékek különböző értékű ajándékcsomagként értékesíthetőek. Érdemes 

készíteni 1-2000 Ft-os ajándékcsomagot, ahol a csomagolás olcsó (celofán, rafia, stb.) és 

készíteni 5000, 10000 Ft értékű ajándékcsomagot. Az ajándékcsomagnak egyedi csomagolás 

szükséges, ami magába foglalja a doboz és a dobozban elhelyezett termékek rögzítésére 

szolgáló stancformát. Ezek a belehelyezendő termékek előre kivágott formái, ezért az 

ajándékcsomagok termékeinek alakja közel azonos kell legyen, azon belül lehet variálni. Csak 

így oldható meg, hogy a termékek ne mozogjanak a csomagoláson belül.  

A termelőtől.hu készített már ilyen ajándékcsomagot, a neve vidék íze. 

Hely 

A termelői termékek több csatornán keresztül is elérhetőek a fogyasztók számára. A helyi 

termékpolcok azonban olyan helyszíneken kerülnek kihelyezésre, ahová a fogyasztó nem 

azzal a szándékkal érkezik, hogy helyi terméket vásároljon. A vásárlási hajlandóság tehát 

alacsony lesz, kivév,e ha a fogyasztónak okot szolgáltatunk a vásárlásra.  

 

A helyi termék polcot kihelyező helyszíneknek nem lesz kapacitásuk, erőforrásuk a saját 

üzleti tevékenységeiken felül a helyi termelői termékek népszerűsítésére, kivéve, ha az 

összefüggésbe hozható a saját értékesítésük növelésével. 
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Ezért javasoljuk, hogy a helyi termék polcok elsősorban vendéglátóipari egységekben 

(éttermekben, csárdákban, büfékben), olyan szállodákban, hotelekben kerüljenek 

kihelyezésre, hol van konyha, a vendéglátó ipari egység pedig vegyen fel a menüjébe a helyi 

termék polcon kihelyezett termékekből készített ételeket, desszerteket, italokat. Véleményünk 

szerint így a helyi termék és a vendéglátó ipari egység értékesítése egymást segítik, hiszen a 

fogyasztónak lehetősége van a terméket megkóstolni, a fogyasztónak a termék helyhez és 

történethez lesz köthető, a vendéglátó ipari egység pedig rendelkezni fog olyan menü 

kínálattal, ami csak rá jellemző, mivel helyi termékekből készült. További előny, hogy a 

termelői termékek már a vendéglátó ipari egységekben azonnal piacra találnak. 

 

Véleményünk szerint a kommunikáció sikere ezen múlik, hogy sikerül-e olyan vendéglátó 

ipari egységeket találni, ahol: 

•  népszerű, látogatott 

•  nyitott a termelői termékek feldolgozására 

•  rendelkezik a megfelelő kreativitással a termelői termékek feldolgozása terén 

 

Rövid távon megoldandó feladatok 

•  Az értékesítő helyek nem akarnak vesződni a termékek beszerzésével, 

•  A termelők szervezésével, 

•  A dokumentációval (átvétel, visszáru, KSH statisztika, elszámolás, riportok, 

utánrendelés), 

•  Elszámolással, 

•  Minőség ellenőrzéssel, 

•  Raktározással. 
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Ezért kell egy szervezet, ami felvállalja a termelői termékek beszerzését, a nyilvántartással, 

raktározással kapcsolatos feladatokat. 

 

Ár 

A termelői termékek ára magasabb, mint az élelmiszerkereskedelmi láncokban kapható 

termékek ára. Amennyiben a termelő nem direkt értékesíti a terméket, hanem a helyi termék 

polcot kihelyezőn keresztül értékesít, vagy a kereskedelmet megkönnyítendő egy közvetítőn 

keresztül értékesít a végfelhasználónak, a jellemzően alanyi adómentes termelői árra még 

rákerül a 27% Áfa, azaz ennyivel kerül többe a termék, mintha közvetlenül a termelőtől 

vásárolná meg. Ez jelen törvényi szabályozás szerint megkerülhetetlen. Így a termelői 

termékek árát szerintünk úgy kell meghatározni, hogy azt később, egy piaci bevezetést 

követően ne kelljen megváltoztatni, mivel nem tudunk magyarázatot adni a fogyasztónak az 

árnövekedésre, valamint a projekt akkor lesz fenntartható, ha már a kezdeti, promócióval 

támogatott fázisban is olyan feltételekkel lehet vásárolni, mint később, amikor az érdeklődés 

már enyhül.  

A termelői termékeket egy kereskedelmi szereplőn, közvetítőn keresztül érdemes hosszú 

távon kínálni, azaz a helyi terméket kihelyező egységnek csak egy partnerrel kelljen 

elszámolnia, a partner pedig elszámol majd a termelőkkel. Csak így csökkenthetőek a 

termékeket kihelyező egységek adminisztratív terhei, csak így követhető a termékek mozgása, 

a pénzügyi forgalom. 

A termelői termékek kereskedelmével foglalkozó szervezet tevékenységét a termelőktől 

beszedett csatlakozási díjból és a forgalommal sávosan növekedő értékesítési jutalékból 

üzemelteti az értékesítést elősegítő rendszert. Az esetleges külső segítők a rendszert 

működéséhez járulhatnak hozzá, hogy segítsék a rendszer indulását. 
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A termelői termékek ára egybeesik a külföldi prémium élelmiszerek árával., viszont jóval 

gyengébb csomagolással rendelkeznek. A csomagolás, valamint az a tény, hogy a termelői 

termékeket elsősorban piacokon lehet megvásárolni, amely piacokon egyéb, 

tömegtermelésben is előállított árut lehet vásárolni, nagyon alul pozícionálja a termékeket. 

Ezen javítani úgy lehet, ha a projekthez kapcsolódó kommunikációs anyagok jó minőségűek, 

és olyan termékek kerülnek kiválasztásra, amiknek jó a csomagolása. 

 

Promóció 

Személyes eladás 

A helyi termékeket kihelyező vendéglátó ipari egységek személyzetének támogatására 

korlátozottan számíthatunk, holott hatékony közreműködésükkel a helyi termékek értékesítése 

nagymértékben növelhető. Szerepük hasonló lenne, mint a sommelier szerepe, megfelelő 

mennyiségű és minőségű információval látja el a fogyasztókat a kihelyezett helyi 

termékekről, vagy a belőlük készült ételekről. Fontos szerepet kell kapjon a termékekkel és a 

termelővel kapcsolatos összes történet, ami személyesebbé teszi a terméket. Ezért a 

személyzet tagjainak előadást kell tartani a helyi termékeket érintő főbb témákról és lehetőség 

szerint el kell látogatniuk a termékeket előállító gazdákhoz, hogy a gazdáról és a termékről is 

személyes élménnyel rendelkezzen. 

Értékesítés ösztönzés 

Termékminta: az éttermek, büfék a termelői termékeket dolgozzák fel, legyen az étlapon 

olyan étel és ital, ami a kihelyezett termelői termékekből készült, legyen az akár egy 

bodzaszörp, vagy egy fő fogás. Minden héten változni kell ezeknek az ételeknek, mert ez ad 

apropót a kommunikációra (hírlevél, PR közlemények, hírek). Fesztiválokon is hasonló 

megállapodást kell kötni a vendéglátó ipari egységekkel, szervezőkkel.  Akár szűkített termék 

szortimenttel is érdemes megjelenni, például csak szörpökkel és az abból készült frissítőkkel. 
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Kuponok: Minden regisztrált/lájkoló felhasználó kap egy kupont (10-20%) amit 

termékvásárlásra használhat fel; kuponos céggel együttműködés: mindig más étterem kínálata 

legyen kedvezménnyel elérhető 

X Ft felett lehessen termelői terméket választani 

Árengedmény: mindig más-más helyszínek kínáljanak engedményeket a termelői 

termékekből (kiderül mennyire motiváló) 

Szeretem a helyit füzet: minden egyes helyszínen tud pecsétet kérni, gyűjteni, és előre 

meghatározott pecséthelyeken előre meghatározott kedvezmények érhetőek el: 1000 Ft értékű 

termelői termék kupon, árengedmény ételből, italból, plusz szolgáltatás, stb. 

Facebook check-in jutalmazása: apró ajándéktárggyal vagy csak felhívással vegyük rá a 

látogatókat egy Facebook check-in-re vagy, hogy készítsenek egy fotót és töltsék fel a 

Facebookra. Ez utóbbit elősegíthetjük valamilyen mókás kellék kihelyezésével, amivel 

szívesen fotózkodnak, és töltik fel a felhasználók. Ilyen lehet például egy papír álbajusz, vagy 

kivágott arc egy mókás képen. 

•  Reklám 

•  Projekt weboldala 

•  a projekt leírása 

•  hírek 

•  a projekttel kapcsolatos hírek 

•  új kihelyező helyek bekapcsolódása 

•  a kihelyező helyek által készített heti receptek 

•  a heti recepthez kapcsolódó termelő bemutatása 

•  a kihelyező helyek hetente változó akciója 

•  gasztronómiai fesztiválok 
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•  heti kihelyező hely TOP lista 

•  válogatás a beérkezett leírásokból 

•  hírlevél feliratkozás 

•  a híreknél meghatározott témák rövid kivonatának hírlevélben történő elküldése, a 

hírlevélben szereplő linkre kattintva tekinthető meg a teljes hír 

•  a termékpolcokat kihelyező helyek keresése: név és helyszín szerint, valamint 

térképen megjelenítve 

•  a kihelyező helyek adatlapja: 

•  név 

•  megye 

•  település 

•  cím 

•  a hely szöveges bemutatása 

•  séf bemutatása 

•  elérhetőségek: e-mail, telefon, saját weboldal 

•  étlap 

•  termelői termékekből készült ételek: hetente frissül, kép, szöveg, recept, link a termelő 

adatlapjára / minősítés 

•  a helyi termék polcon kihelyezett termékek, termékek neve, leírása, ára, termelők 

(kattintható) 

•  a hely minősítése csillaggal 1-5 

•  hozzászólások (összekötve a Facebookkal) 
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•  hivatalos képgaléria 

•  a helyről készült videó 

látogatói képek 

összekötve a Googlemaps-el, útvonalat tervez 

termelők 

termelő neve 

termelő leírása 

termelői termékek és árak 

elérhetősége: cím, telefon, e-mail, weboldal 

termelő távolsága a kihelyező helytől 

melyik helyi termelői polcon érhető el: a kihelyező hely neve, elérhetősége, kis kép, link a 

helyre 

receptek 

ételek, melyek a termelő termékeiből készültek / minősítés 

aktuálisan megkóstolható ételek 

képgaléria 

a termelő bemutatkozó videója 

termelő minősítése 

hozzászólás a termelő adatlapjához 

Akciók: hol, melyik helyen van akció 

Játék: írja meg élményeit, amit közreadunk és a beküldők között havonta/hetente értékes 

termelői ajándékcsomagot vagy kupont sorsolunk ki. 
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Kupon letöltése:  

Kihelyező hely TOP lista 

Termelői termékek TOP lista 

Termelői termékekből készült ételek TOP lista 

Termelői ajándékcsomagok listája 

Kapcsolat 

partner szervezetek weboldala 

termelőtől.hu portál 

a leglátogatottabb portál 

a legnagyobb termelői adatbázis 

az adatbázist bővíteni lehet a kihelyező helyekkel, a helyekhez köthetőek a termelők és 

viszont, a termelőkhöz is köthetőek a helyek 

hírekben, hírlevélben megjelennek a projekt hírei 

E-mail marketing: hírek átadása a partnereknek, akik hírleveleikben leközlik azt 

Banner hirdetések 

Weboldalakba történő integráció: 

a termelői termékekből készült étel automatikusan megjelenik képpel, rövid leírással 

(valamilyen plugin) 

étterem ajánlat 

YouTube csatorna: saját YouTube csatorna létrehozása, a helyek és a termelők videóinak 

feltöltése, a projekt weboldalába integrálás. 

Facebook 
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saját Facebook oldal létrehozása 

a hírek megjelenése a hírcsatornában 

helyek keresése, mint a weboldalon 

képgaléria: a hivatalos képgaléria 

látogatók képei 

videó galéria: a YouTube csatorna beillesztése 

Postok a témához kapcsolódó egyéb Facebook oldalakon 

Kvíz játék indítása: helyi termékkel kapcsolatos 10 kérdés 

Twitter: a projekt weboldalán megjelenő hírek jelennek meg itt automatikusan. 

Tájékoztató táblák: a vendéglátó ipai helyek bejárata előtt, annak környékén: tartalmazza a 

projekt leírását  

 

A termelőtől.hu oldal nyitott az együttműködésre, és rendelkezik: 

•  magas látogatottság: havi 30 000, 78 000 e-mail cím, 78 000 FB like, 1500 termelő 

•  a média együttműködései folyamatosan fejlődnek 

•  együttműködése a helyi piacokat folyamatosan fejlődik 

•  reklámkiszolgáló szerverrel rendelkezik hamarosan 

•  rendelkezik marketing kompetenciával 

•  rendelkezik egy termelőtől.hu Kft-vel, ami képes lenne felvállalni a kereskedő 

szerepet 

•  átlátható módon fejlesztené a Kft vezetését partnerek bevonásával 

•  megbízható, 3 éve non profit működik 
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•  ismert, kifejező márkanév, lefedi a tevékenységet 

•  a weboldal képes magába integrálni a projekt oldalát önálló arculattal rendelkező 

oldalként 

 

 

Szóróanyagok 

•  szórólap: az adj helyet a helyinek programról ad tájékoztatást és tartalmazza a projekt 

weboldalának címét. A programban résztvevő termelők terjesztik. 

•  termelői étlap: a kihelyező helyek étlapjába behelyezett lap, ami hetente változik, a 

termelői termékekből készült ételeket, leírásukat és a termelő nevét tartalmazza. 

•  termelőket bemutató füzet: a helyi termék polcon kihelyezett termékek termelőinek 

bemutatása: név, leírás, termékek, weboldal. Kemény borító amit nyomdai eljárással 

kell elkészíteni és belül A4-es, fekete-fehér vagy színes nyomtatóval készített, 

pótolható lap. 

•  receptek: a kihelyezett helyi termékekből készített ételek receptjei: ez elvihető A4-es, 

fekete-fehér vagy színes nyomtatóval készített, pótolható lap.  

•  papírszatyor vagy vászonszatyor: a megvásárolt termékek elvitelére szolgáló, újra 

papírból készült tartós papírtáska. 

PR 

Sajtólista összeállítása (mezőgazdaság, vidék, életmód, kultúra, gasztro): 

termelőtől.hu lista 

Szimpla piac sajtó lista 

Gaia Alapítvány lista 
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Hír tematika 

A projekt indulásáról 

A hetente változó menükről tájékoztató (nagy szerepe van a jól eltalált receptnek és a 

hangzatos névnek) 

A hetente változó akciókról 

Fesztiválokról 

Eseményekről: cseresznye szüret van, ezért a helyi termelők cseresznyéjéből készül a 

desszert… 

Termelői estek: csak termelői termékekből készített menüsor, a termelők meghívásával, ahol 

az eseményre a felhasználóknak jelentkezniük kell 
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3.6.4. Összefoglalás 

A korábbi kampányok, a termelői termékek piacra juttatása nem volt sikeres, mert: 

•  nem volt egy egységes kereskedelmi szervezet a termelők mögött 

•  mert nem volt egy jól működő logisztikai, raktárnyilvántartó rendszer 

A MOL-os projekt végül egy olyan szervezettel valósult meg: aki felvásárolta a termelőktől a 

terméket és egykapus rendszerben értékesítette a MOL-nak, aki rátette a nyereséget és az Áfa-

t a termékekre. 

A termelők MOL kutakon történő jelenléte nem kereskedelmi, hanem PR okokkal 

magyarázható, de sok tanulsággal szolgál. 

A jelenlegi kampányban lehetőség volna meglépni azokat a lépéseket, amik hosszú távon 

sikeressé tehetnek egy rendszert. Azt a rendszert, ami piacképessé teheti a vidéket, ami 

nyilvántartja a termelői termékeket, nyilvántartja az igényeket, amiket a termelők helyben ki 

tudnának elégíteni. 

Elsősorban egy szervezet kell a projekt mögé, aki kereskedik a termékekkel és egy szoftver, 

ami segíti őt ebben.  

Ezt követi a kommunikáció, de az előző két feltétel teljesítése nélkül a projekt nem lesz 

fenntartható, jó, ha néhány helyen szállítanak be a termelők a kezdeti lelkesedés után. 

 

 

 

 

 



 

 

 

289 

A TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉT A HELYIPIAC.HU EGYESÜLET A „VIDÉKFEJLESZTŐK FÓRUMA – 

ORSZÁGOS CIVIL HÁLÓZAT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT” CÍMŰ, A VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTJE IS SEGÍTETTE 

(PTKF/1639/2012) 

 

 

Kihelyező helyek 

Termelőtől.hu portál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékpolc 

Termelőket bemutató 
füzet 

Termelői "étlap" 

Termelőket bemutató 
füzet 

Kültéri tájékoztató 
táblák 

Pontgyűjtő füzet 

Adj helyet a helyinek weboldal 

Szórólap 

Facebook oldal 

Twitter oldal 

Hírlevél 

adatbázis kapcsolat 

Termelői adatbázis  

Termékek adatbázis 

Receptek adatbázis 

Kihelyező helyek 
adatbázis 

Hírlevél adatbázis 

Regisztrált felhasználók 
adatbázis 

térképes megjelenítés 

letölthető „Szeretem a 
helyit” kupon füzet 

Szatyor 

YouTube oldal 

Bannerek 

Partner weboldalak 
hírlevél, banner, 

Facebook bejegyzései 

Fizetett Facebook 
hirdetések 

Fizetett Adwords 
hirdetések 
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3.6.5. Adj Helyet a Helyinek! mozgalom- Arculat és logó 

 

A mozgalom során fontos volt kialakítani egy egységes arculati megjelenést, mely a program 

koncepcióját tükrözi vissza. Ennek kialakításában korábbi üzleti partnereinket hívtuk 

segítségül. Február 14-i és április 29-i partnertalálkozóinkon kikértük a mozgalomban 

résztvevő partnereink véleményét, valamint saját tapasztalatainkat vettük figyelembe, 

amelyeket a helyi termékek értékesítésekor szereztünk. 

 

3.6.6. Az arculat 

 

A mozgalom arculatát meghatározza az a szemlélet, hogy a helyi értékeknek helyben kell 

elkelniük. Olyan értékesítési felületet kellett ezért találni, amely egységes, az ország bármely 

részén felállítva ugyanazt az üzenetet hordozza: „Itt megtalálod a helyit!” 

 

Az „Adj Helyet a Helyinek” szlogen írásmódja a nagy „H” betűkkel szintén a figyelem 

felkeltés, a szavak jelentésének hangsúlyozását hivatott szolgálni. 

 

A logó készítésénél, egy a programra kialakított újrahasznosított papírból készített helyi 

termékpolcnak is szerepe volt, hiszen ennek koronájára kerülnek fel az arculati elemek. A 

polc paramétereit a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. termékpolcos értékesítésének 

többéves tapasztalata alapján dolgoztuk ki. Fontos volt olyan polcozatok kialakítása, melyek 

mobilak, könnyen mozgathatók, és a környezettudatosság jegyében készültek. Ezen polcok 

kihelyezése egy opcionális lehetőség az értékesítési pontoknál. Méretüket tekintve is inkább a 

mobil, inkább pultra helyezhető szekrényben, mint nagyobb helyigényű polcrendszerre 

gondoltunk. 
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A képen látható Pannon Helyi Termék 

értékesítési polc tömör fából készült, főként 

éttermekben helyeztük el, népszerűsítve a 

környék termelőit. A zárt rész a „raktározást” 

hivatott szolgálni, míg a felette lévő polc 

kimondottan az üvegek (borok, szörpök stb.) 

bemutatására lett kialakítva. A szekrény tetején 

a Pannon Helyi Termék logója látható fa táblába 

marva. 

 

 

 

47. ábra Pannon Helyi Termék fapolc 
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Az Adj Helyet a Helyinek mozgalom értékesítési polcának anyaga kartonpapír, ezért könnyen 

mozgatható, kialakítása mégis stabil. Összeállítása egyszerű, szállítása könnyen megoldható. 

Ennek megfelelően rendeltük meg a termékpolc méretét, formáját. A polc korpusza felett lévő 

félköríves koronára olyan logót képzeltünk, amely követi a félkör ívét, és több logó 

(partnerek, támogatók stb.) is jól illeszkedik hozzá.   

 

 

A polc koronájára kerülnek a 

logón kívül a támogatók, 

partnerek.  

 

 

 

 

 

 

Mivel a szekrényt pulton, 

frekventált helyen, oldalról is 

megközelíthetően tervezzük 

kihelyezni, ezt a felületet is 

szerettük volna kihasználni. 

 

A szekrénytest oldalára az adott térségre jellemző leírás, illetve a mozgalmat összefoglaló 

tájékoztató került az alábbi tartalommal: 
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3.6.7. A logó 

 

A logótervek kivitelezésre a Mauz Kft. és a Logomotív Kreatív Kft. is ötlet-javaslatokat adott 

be. A megrendelésnél figyelembe vettük az általános szempontokat is. 

A logóval szemben támasztott általános elvárások: 

•  egyszerű 

•  egyedi 

•  emlékezetes 

•  időtlen 

•  flexibilis 

•  arculathoz illő 

 

Az első ötletterv egy olyan logó volt, amely stilizáltan egy ház és az udvarán lévő termékeket, 

szimbolizáló dobozok együttesét mutatta be az „Adj Helyet a Helyinek” feliratot ölelve  

Az 1. logótervet sok szempontból jónak véltük, ám 

ennél általánosabb logót képzeltünk, amelybe a 

partnerek szimbólumai is beilleszthetőek. A 

nemzeti színek alkalmazása felmerülő szempont 

volt, ám nem direkt módon és nem mindenáron 

akartuk ezt érvényesíteni. A betűtípus (Theorem) 

az első alkalommal már megtetszett. 

1. logóterv 
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Más irányként a népi motívum merült fel, ez a 2. logótervben köszönt vissza. Ebben azonban 

némi díszharmóniát éreztünk. Ez a betűtípus nem alkalmas népi motívumokkal való 

díszítésre. 

2. logóterv 

 

A ház-motívum vissza-visszatért, ám a 

leegyszerűsített forma (első általános szempont) 

ebben az ötletben nem köszönt vissza. Ráadásul 

a betűtípusban ekkor már megegyeztünk. 3. 

logóterv 

A leegyszerűsített formára is 

kaptunk ötletet, ám ezt a 

szimbólumot túl közhelyesnek, 

elcsépeltnek láttuk. Ugyanakkor a 

színvilágban ez a logó nyerte el 

leginkább a tetszésünket. A betűtípus 

viszont nem tetszett igazán a logót 

elbírálóknak.  
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4. logóterv 

 

 

 

 

 

A logótervezők ötleteiből merítve egy kezdetleges tervet készítettünk, amelyet aztán a 

Logomotív Kreatív Kft szakemberei véglegesítettek. Az elfogadott logót a partnerekkel 

kiegészítve és a papírbútorra kasírozva a szombathelyi piacon készített fotó mutatja be. 

5. logóterv 
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6. végleges logó 

 

Úgy gondoljuk, hogy a végleges logó megtestesíti azokat az elvárásokat, amelyet a 

mozgalommal kapcsolatos jelképtől elvártunk. A pirosba hajló Nap és a dombon futó utak a 

vidék hangulatát adják vissza, az utak a partnerekhez „futnak”. Mégsem direkt módon utal a 

helyi értékekre, a környezettudatos világnézetre. A letisztult felirat jellegzetes és 

figyelemfelkeltő. 

 

Összességében elmondható, hogy sikerült egy egységes arculatot kialakítani, az értékesítési 

pontokra kihelyezhető polcok és a logó együttes összhangjával. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az értékesítési pontok esetében nem kötelező előírás a kartonpolc 

kihelyezése, hiszen az adott hely biztosíthat a környezetébe illeszkedő polcot, melyet a 

mozgalom logójával lát el, ezzel tanúsítva az „Adj Helyet a Helyinek” programhoz való 

csatlakozását. 
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4. MELLÉKLETEK  

4.1 Termelői adatbázis 
Az adatbázisban szereplő termelők hozzájárultak személyes adataik felhasználásához az „Adj Helyet a Helyinek” hálózati mozgalomban.  

TERMEL Ő NEVE CÉG NEVE CÍM TELEFON E-MAIL CÍM, HONLAP CÍM T ERMÉKEK 
 

RÉGIÓ 

Ambrus Zoltán Ambrus Zoltán Sándorfalva 30/225-5637     DA 

Ancsinné Domokos Anita 
Ancsinné Domokos 
Anita Újkígyós 30/370-2724   

savanyú kápozta, vegyes vágott 
zöldségek, lekvárok 

DA 

Bakó Attila Bakó Attila Tivadar 20/994-56-13 TIVADARIKFT@GMAIL.COM 100%-os naturgyümölcs levek 
ÉA 

Balatoni Pál Balatoni Pál Szarvas 66/216-118   
alma, aszalvány, paprikaörelmény, 
szilvalekvár 

DA 

Balogh Gábro Balogh Gábro Gyula 70/624-9194 BALOGHGABOR78@YAHOO.COM zöldésg, gyümölcs, savanyúkáposzta 
DA 

Bozó Gábor Bozó Gábor Békéscsaba 30/2062885 BOZOGABOR1@GMAIL.COM 
fűszerpaprika, gyümölcs, 
húskészítmények 

DA 

Bulik Géza Bulik Géza Fajsz 30/352-7733 BULIKGEZA@FREEMAIL.HU 
bio zöldségek, homoktövis, 
paprikaörlemény 

DA 

Békési Zoltán Békési Zoltán Békés 70/946-8387 BEKESIA@DIGIKABEL.HU szilvalekvár 
DA 

Dudás Mihály Dudás Mihály Békés 70/516- 2205 DUDASMISI55@FREEMAIL.HU mézeskalács 
DA 

Fáskerti László Fáskerti László Gyula 20/943-8768 FASKERTI@GLOBONET.HU mézeskalács 
DA 

Halla Tibor Halla Tibor Tiszakécske 30/9656723 TIBOR.HALLA@GMAIL.COM lekvár, bef őtt 
DA 
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Harangozó Attila Harangozó Attila Újkígyós 30/655-0873 HARIBA01@FREEMAIL.HU f űszerpaprika, húskészítények 
DA 

Kovács László Kovács László Lajosmizse 70/224-6571 biokovacs@selcom.hu 
bio vegyes gyümölcs,  olajok, 
szárítmányok, szörpök, őrlemények 

DA 

Liker Pál Liker Pál Békéscsaba 66/637-652   tojás, zöldségfélék, zöldségkészítmények 
DA 

Lévai Ildikó 
Viharsarki 
Lekvárium Gyula 30/415-3766 

gyula@viharsarkilekvarium.hu, 
www.viharsarkilekvarium.hu dzsemek, lekvárok 

DA 

Morva Ágnes Morva Ágnes Békéscsaba 20/568-0022   lekvár, húskészítmények 
DA 

Nagy Tibor Nagy Tibor Gyomaendrőd 30/558-3083 NAGYNE.PINTERAGNES@GMAIL.COM mézeskalács 
DA 

Farkas János 
Farkas Méhészet 
Bogács Bogács 

49/334-096                                            
30/635-1257 farkas.janos@omme.hu méz és más méhészeti termékek 

ÉM 

Selmeczi László Selmeczi László Békéscsaba 30/279-9419   gombakészítmények, kelvárok 
DA 

Szászné Nemcsók Erzsébet 
Szászné Nemcsók 
Erzsébet Kiskunmajsa 06/20 513-7004   savanyúságok 

DA 

Perneki Lajos Perneki Lajos Kiskunmajsa 06/30 380-2297 MEZESLAJCSI@FREEMAIL.HU mézeskalács 
DA 

Bencsik Pál Bencsik Pál Tószeg 30/535-4211 PALBENCSIK@FREEMAIL.HU méz 
ÉA 

Csapó Attila Csapó Attila Téglás 20/3211-503 19710208@INDAMAIL.HU húskészítmény 
ÉA 

Pecznyik Béla 
Pecznyik Tanya 
Ökofarm Páhi '70/5295480 info@pecznyiktanya.hu, www.pecznyiktanya.hu fűszerpaprika 

DA 

Orosz Pálné Orosz Pálné Nyíregyháza 20/3874973 orsika_orosz@freemail.hu tejtermék 
ÉA 

Rádiné Ary Ilona Rádiné Ary Ilona Cégénydányád 30/373-67-55 radicsalad@gmail.com lekvárok, aszalványok 
ÉA 
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Tóth Angéla Tóth Angéla Jászivány 30/929-4784 TOTHANGI82@FREEMAIL.HU méz 
ÉA 

Tóth Katalin Tóth Katalin Lónya 30/3900435 TOTHKATA LIN.LONYA@FREEMAIL.HU lekvárok, bef őttek, szörpök 
ÉA 

Kovács Zoltán Kovács Zoltán Fehérgyarmat 20/5479112 KOMOLY20@GMAIL.COM lekvárok, azalványok 
ÉA 

Borbély Aranka Borbély Aranka Szatmárcseke 20/251-61-84 borbely.aranka@freemail.hu lekvárok 
ÉA 

G. Nagy István G. Nagy István Nagykörű 30/742-0569 FUZIO7@GMAIL.COM zöldségek 
ÉA 

Nagy Szabolcs Nagy Szabolcs Nagykörű 70/426-0624 NAGYSZABI1982@GMAIL.COM húskészítmény 
ÉA 

Pravda Ferenc Pravda Ferenc Nagykörű 20/365-9568 CSERI2010@GMAIL.COM gyümölcs, lekvár 
ÉA 

Sári Krisztián Sári Krisztián Nagykör ű 30/450-9539 SARI.KRISZTIAN@MAILBOX.HU méz 
ÉA 

Ivanics Istvánné Ivanics Istvánné Balatonkeresztúr 30/5301-520 ivanicsgitta@gmail.com, www.mezesmazas.hu 
mézeskalács, lekvárok, borízesítésű 
lekvárok 

DD 

Fekete Zsolt Fekete Zsolt Tarpa 20/917-2540 FEKETEZSOLTBURKOL@CITROMAIL.HU bioméz, lekvár, aszalvány 
ÉA 

Radics László Radics László Debrecen 20/9420-739 
info@radicsmezeskalacs.hu, 
http://www.radicsmezeskalacs.hu/index.php mézeskalács 

ÉA 

Zsákai Ildikó Derecskei Fenséges Derecske  30/367 5387 sapi.zsakai@gmail.com, http://www.fenseges.hu/ lekvárok, zöldségkrémek 
ÉA 

Asztalos Sándor Asztalos Sándor Gulács 70/3122-596 GULACS@FREEMAIL.HU szilvalekvár, méz, dió 
ÉA 

Báthori Gábor Báthori Gábor Cserkeszőlő 70/3307658 BATHORIGABI@CITROMAIL.HU méz 
ÉA 

Fekete Zsóka Fekete Zsóka Hajdúböszörmény 70/9433344 FEKETE.ZSOKA@GMAIL.COM húskészítmény 
ÉA 
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Bakos Jenőné Bakos Jenőné Mátészalka   BAKOSJENO@FREEMAIL.HU szilvalekvár 
ÉA 

Forgó István Forgó István Tiszaszalka 30/427-0003 FORGOISTVAN@CITROMAIL.HU húskészítmény 
ÉA 

Babka Tivadar Babka Tivadar Nagykeresztúr 20/576-9876   méz 
ÉM 

Horváth Judit Horváth Farm Tabajd 20/4247435 judit@horvathfarm.hu, www.horvathfarm.hu   
KD 

Szerencsés Miklós Szerencsés Miklós Gyöngyöspata 30/284-66-70 SZER17@FREEMAIL.HU lekvárok 
ÉM 

Farkas Sándor Farkas Sándor Salgótarján 20/803-0041   csonttárgyak 
ÉM 

Fejes János Fejes János Eger 20/256-9832   sajt 
ÉM 

Grenács Ágnes Grenács Ágnes Nógrádsáp 20/483-3350 GN.AGNES@FREEMAIL.HU lekvárok, szörpök, ivólevek 
ÉM 

Győrffí Dezsőné Győrffí Dezsőné Salgótarján 30/580-8001   mézeskalács 
ÉM 

Kanyó Alfonzné Kanyó Alfonzné Litke 20/527-4754 KANYO.ALFONZNE@GMAIL.COM 
csuhé, gyékény, fa alapú iparművészeti 
termékek 

ÉM 

Király András Király András Varsány 30/463-3958   méz 
ÉM 

Jávor Károly Jávor Károly Herencsény 20/9164-548 JAVORCSALAD@T-ONLINE.HU bio vadon term ő gyógynövények 
ÉM 

Kövesdi Csaba Kövesdi Csaba Lőrinci 30/275-5032   
gyalult káposzta, paradicsom, uborka, 
burgonya 

ÉM 

Sváb László Sváb László Baktakék 30/2382-913 svablaszlo@t-online.hu szőlő, kajszibarack, cseresznye, meggy 
ÉM 

Szegedi Zoltán Szegedi Zoltán Nyírtass 30-2076-790 zoltan_szegedi@tvn.hu 
alma, cseresznye, szilva, őszibarack, 
bodza 

ÉA 
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Szász László Szász László Sajószentpéter 30/2843021   paradicsom, paprika 
ÉM 

Takács Béla Takács Béla Szécsény 32/371-011   mézeskalács 
ÉM 

Csósza István Csósza Manufaktúra Drégelypalánk 20/3640496 CSOSZA1@T-ONLINE.HU lekvárok, szzörpök 
ÉM 

Hajas Pál Hajas Pál Kozárd 30/2104308 HAJAS@KOZARD.HU 
lekvárok, gyümölcslevek, mangalica 
termékek 

ÉM 

Lóczi-Bárdi Mária Lóczi-Bárdi Mária Orgovány 20/4490089 bardimaria@citromail.hu   
DA 

Gál Ferenc GÁL FERENC Drégelypalánk   GALFERI@IS.HU bogyós gyümölcsök, szörpök, lekvárok 
ÉM 

Veres János Veres Méhészet Mezőcsát 20/3180-214 
SEBSIKATALIN@FREEMIAL.HU, 
http://www.veresmeheszet.hu/ méz, viaszgyertyák 

ÉM 

Gyurgyák András Gyurgyák András Balassagyarmat 30/9607-469 http://www.gyurgyak-herb.hu/index.html szárított gyógynövények 
ÉM 

Gál Róbert Döngicse Méhészet Poroszló 30/2073104 DONGICSE74@FREEMAIL.HU 
méz, propolisz, mézes csemegék, 
viaszgyertyák 

ÉM 

Szőllősi Ervinné Szőllősi Ervinné e.v Gyöngyös 30/545-2423 
ildi.szollosine@freemail.hu, 
www.mezeskalacsfantaziak.hu mézeskalács 

ÉM 

Alt Zoltán Alt Zoltán Komló 20/661-5702 ALTZOLI@FRE EMAIL.HU méz, mézes csemegék 
DD 

Balogh Barna Balogh Barna Somogyaszaló 70/3869-855 balogh_barna@hotmail.com zöldség, gyümölcs 
DD 

Bózsa Sándor Tibor Bózsa Sándor Tibor Pécs 30/2236794 passat16@citromail.hu húskészítmény 
DD 

Búsné Fokvári Katalin 
Búsné Fokvári 
Katalin Kaposszerdahely 70/4535-684 FOKVARI.KATI@GMAIL.COM 

bio gyümölcsök, aszalványok, lekvárok, 
gyümölcslevek, befőttek 

DD 

Dobai Attila Dobai Attila Köblény 20/9225220 attila@totta.hu kézműves sajtok 
DD 
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Fődiné Takács Éva Fődiné Takács Éva Szilvás 30/4290305   húskészítmény 
DD 

Glacz Róbert Glacz Róbert Kiskorpád 30/6504773 glaczrobert@gmail.com goma, lekvárok, zöldségek, méz, nyúl 
DD 

Alapi Attila Alapi Attila Dinnyés-Gárdony 20/4783552 ALAPIATTILA@ROCKSINGERS.HU f űszerpaprika, húskészítények 
KD 

Angermayer János Angermayer János Ajka 70/372-9407   méz 
KD 

Benke György Benke György Ajka 20/451 5931   zöldség, gyümölcs 
KD 

Borbély Dávid Borbély Dávid Komárom 70/935-0568 DVDARC@FREEMAIL.HU méz 
KD 

Csattos Krisztina Krisztina Lekvárja Noszvaj 30/8464310 
krisztinalekvarja@gmaillcom, 
https://www.facebook.com/KrisztinaLekvarja   

ÉM 

Böjte Tiborné Böjte Tiborné Sümeg 30/509-6728   húskészítmények, zöldségkrémek 
KD 

Varga István Varga István Iregszemcse 30/277-2567 VARGAISTVAN@T-ONLINE.HU   
DD 

EsztónéPettenkoffer 
Viktória 

EsztónéPettenkoffer 
Viktória Káptalantóti 30/2846920 

pettenkoffer.viki@gmail.com, 
https://sites.google.com/site/bacshegyikecskefarm/ kecske-tejtermékek 

KD 

Ivácson Attila Ivácson Attila Veszprém 30/608-7162 IVACSON.A@GMAIL.COM tejtermékek 
KD 

Kecskés Tamás Kecskés Tamás Ságvár 30/9220134 TKECSKES@FREEMAIL.HU 
kecskesajt, kecsketejes szappan, 
mézeskalács 

DD 

Hótay Béláné Hótay Béláné Berhida 30/357-4210 GRETA.HOTAY@GMAIL.COM lekvár, gyümölcslé, medvehegymakrém 
KD 

Litter Beáta Litter Beáta Zirc 30/653-2926 LITTERBEATA@GMAIL.COM kerámia, csuhé 
KD 

Nagy László Nagy László Ugod 30/5849-617   lekvár, szörp, ecet 
KD 
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Kun Lászlóné Kun Lászlóné Öskü 20/287 07 93 kuneva2@freemail.hu savanyúság, kemencés finomságok 
KD 

Patakyné Lesznik Angéla 
Patakyné Lesznik 
Angéla Budapest 30/372-6133 lesznikangela@gmail.com   

KM 

Patkós Attila Patkós Attila Pálfa 30/3197392 PATKOS101@FREEMAIL.HU alma, almalé, szőlő. Bor 
DD 

Szabó János Szabó János Kapolcs 20/427-1283 SZJANO74@T-ONLINE.HU gyógy-és fűszernövény alapú szörpök 
KD 

Decsi-Kiss Jánosné Decsi-Kiss Jánosné Decs 20/414-2845   gyöngyfűzés, népiipar művész 
DD 

Boda Mihály Boda Mihály Kovácshida 30/282-4903   húskésztmények 
DD 

Kovács Levente Kovács Levente Szakály 70/9676-517 KOVACS.LEVENTE@TOLNA.NET zöldség 
DD 

Vikidár Alfonz Vikidár Alfonz Herend 20 /589-7767 vikidar@freemail.hu kézzel festett kerámia 
KD 

Babarczi Norbert Babarczi Norbert Bábolna 20/9111939   méz 
KD 

Cseresznye Bálint Cseresznye Bálint Vértessomló 20/518-8563   hagyományos és különleges fajta mézek 
KD 

Veresné Antel Ágnes Veresné Antel Ágnes Szigetvár 70/292-5868 GORBICE56@CITROMAIL.HU kosárfonás 
DD 

Tíber Mihály Tíber Mihály Hosszúhetény 20/9455-845 
TIBERMISI@GMAIL.COM, 
TIBERISZ.MINDENKILAPJA.HU  méz, méhészeti termékek 

DD 

Vizi Szabolcs őstermelő Eger 70/310-2853 klarinda@digikabel.hu   
ÉM 

Göndöcs Szilvia Göndöcs Szilvia Zalaszántó 30/2842-541 bbalazs@gmail.hu 
kecskesajt, kecsketejes szappan, 
arckrém 

NYD 

Bánfalvi Andrea Bánfalvi Andrea Muraszemere 30/514-7437   mézeskalács 
NYD 
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Csalló Erika Csalló Erika Zalaegerszeg 30/9790 291   zöldség, tojás 
NYD 

Deák István Györgyné 
Deák István 
Györgyné Pethőhenye 30/8286 145 DEAKNEJUDIT@FREEMAIL.HU tejtermékek, alma 

NYD 

Farkas Klára Farkas Klára Nagykanizsa 70/5799455 TABLAKEP@GMAIL.COM 
szörp, aszalvány, levendulazsák, 
lekvárok 

NYD 

Görög Ildikó Görög Ildikó Zalakoppány 30/253-1403 BIOGARTEN.ZALA@GMAIL.COM 
paradicsom, paprikakészítmények, 
lekvárok 

NYD 

Tárnoky Csaba Tárnoky Csaba Bóly 20/346-6103 TARNOKY@VIPMAIL.HU mézeskalács, gyertya 
DD 

Sudár Ferencné Sudár Ferencné Bárdudvernok 20/567-4703     
DD 

Ortó János Ortó János Szakálypető 30/447-5874 LILI1@TOLNA.HU   
DD 

Kovács Zoltán Kovács Zoltán Dinnyeberki 20/973-3102 KOVACSMEHESZ@GMAIL.COM   
DD 

Kiss Zoltán Kiss Zoltán Mindszentgodisa 20/457-7547 INFO@KISS-MEZESKALACS.HU   
DD 

Kiss Péter Pál Kiss Péter Pál Újvárfalva 30/93-90-530 KISSMAGDI55@GMAIL.COM 
savanyúság, lekvár, mangalica zsír, 
pálinka 

DD 

Izerné Kiss Helga Izerné Kiss Helga Zalaszentgrót 70/3616559 
KISSHELGA@NUBIASAJTHAZ.HU, 
http://www.nubiasajthaz.hu/ kecskesajt, túró, joghurt 

NYD 

Kincses József Kincses József Csorna 30/2658956 KINCSES16@CITROMAIL.HU zöldségek 
NYD 

Kovács Ártádné Kovács Ártádné Németfalu 30/493 1975   káposzta, málna 
NYD 

Haszonicsné Sárvári 
Mária 

Haszonicsné Sárvári 
Mária Rábatamási 70/298-6028 VIKIMACI@GMAIL.COM 

befőttek, lekvárok, szörpök, 
savanyúságok 

NYD 

Németh Imre Németh Imre Kópháza 30/5694317   zöldségek 
NYD 
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Palkovicsné Salamon 
Kinga 

Palkovicsné Salamon 
Kinga Németfalu 30/ 4704 539 23.KINGA@GMAIL.COM zöldség, gyümölcs, savanyúság 

NYD 

Pappné Erős Judit Pappné Erős Judit Balatonfenyves 30/372 6507 
CREATIV@VIPMAIL.HU, 
http://kezmuveskeramia.hu/ kerámia 

DD 

Reicz Szilvia Reicz Szilvia Kisvásárhely 30/4895709 REICZSZILVIA@FREEMAIL.HU tejtermék, húskészítmény 
NYD 

Bognár László Bognár László Kapuvár 70/386-2381 BOGNAR84@FREEMAIL.HU méz 
NYD 

Farkas Tamás Farkas Tamás Kehidakustány 30/332-6566 MEZESTAMAS@FREEMAIL.HU méz 
NYD 

Pataki Ágnes Pataki Ágnes Letenye 30/497-2266 patakia@freemail.hu kecsketej, kecsketejes szappan 
NYD 

Ott Zoltánné Ott Zoltánné Tótszerdahely 30/947-0587 OTTZOLTANNE@GMAIL.COM 
lekvárok, szörpök, olajok, palánták, 
zöldség, lisztek, savanyúságok, méz 

NYD 

Szabó Gyula Szabó Gyula Nárai 30/530-6436   méz 
NYD 

Miklós Balázs   Vasboldogasszony 30/3325426 

miklosb@zelkanet.hu; 
miklosmeheszet@gmail.com, 
www.miklosmeheszet.com 

méz, különböző mézfajták, propoliszos 
méz 

NYD 

Bacskai József Házhozmegy Dunavarsány 30/206-3661 info@hazhozmez.hu, http://www.hazhozmez.hu/ méz, propolisz, méhpempő 
KM 

Szemánné Galzó Erika 
Szemánné Galzó 
Erika Ócsa 29/378295 SZEMANNE.GALZOERIKA@UPCMAIL.HU chili paprika 

KM 

Osgyáni Elvira Osgyáni Elvira Cegléd 20/369-3663   zöldség, gyümölcs, tej, tejtermékek 
KM 

Holl László Holl László Dömsöd 20/3228859 HOLL2@FREEMAIL.HU tejtermékek, zöldség, gyümölcs, tojás 
KM 

Herczog Anita Herczog Anita Törökbálint 20/390-8906 info@kecskevilag.hu, http://www.kecskevilag.hu/ kecsketejből tejtermékek 
KM 

Bedi István Bedi István Pannonhalma 30/3915139 BEDI.ISTVAN@GMAIL.COM méz 
NYD 
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Lipokátics Péter Lipokátics Péter Tök 70/949 0410 LIPOKATICS.PETER@GMAIL.COM húskészítmény 
KM 

Czakó Tivadar Czakó Tivadar Tardona 30/3286-858   méz 
ÉM 

Schváb Tímea Schváb Tímea Egerbakta 20/9549-702 SCHVABTIMEA@GMAIL.COM húskészítmény 
ÉM 

Bagaméri Anikó Bagaméri Anikó Kóny 20/222 69 88 MERIDIENN@FREEMAIL.HU népi és iparm űvészeti ruhák 
NYD 

Horváth Lajos Horváth Lajos Szilaspogony 30/359-5143   
kosarak, kasok, fürdőszobai kiegészítők, 
dízstárgyak fűzfából 

ÉM 

Szita Józsefné Szita Józsefné Sitke     zöldség gyümölcs, lekvár, gomba 
NYD 

Soós Lajosné Soós Lajosné Gellénháza 30/2857 699 ' húskészítmény, grillázstorta 
NYD 

Tornyos Ferencné Tornyos Ferencné Neméshetés 92/362-196   húskészítmények 
NYD 

Tóth Piroska Tóth Piroska Tapolca 70/4260715 piroska@zelkanet.hu húskésztmények 
KD 
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4.2 Megállapodás minták 

 

Együttműködési megállapodás 

az „Adj Helyet a Helyinek” konzorcium megalapításáról és működtetéséről 

 

I. Preambulum 

Jelen megállapodás aláírói és az ahhoz csatlakozó partnerek konzorciumot hoznak létre a 
helyi termékek népszerűsítése-, és ezen keresztül a helyi értékek megőrzése és a vidék 
megmaradásának segítése érdekében. 

II. Az Adj Helyet a Helyinek Konzorcium célja 

A mozgalom közvetlen célja a helyi alapanyagokból, - helyi tudással és munkával - előállított 
élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott szerepük 
növelése. Ennek középpontjában áll: 

•  a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének 
növelése, értékesítési lehetőségeik bővítése,  

•  értékesítési (népszerűsítő) pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak 
arra, hogy a termelő 40-50 km-es körzeten belül el tudja adni termékeit, 

•  bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül 
egymásra találjon. 

•  Az értékesítési helyeket a termékekkel és a termelőkkel szervesen összekapcsoló 
komplex marketing tevékenység  

Mindezen keresztül a mozgalom, elindítói hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a termékek 
változatossága és minősége javuljon, a vásárlók a termelőtől közvetlenül, vagy termelői áron 
juthassanak hozzá a termékekhez, csökkenjen a termékek által megtett távolság, és a hazai 
vásárlók a terméken keresztül megismerjék a termelőt, és annak a tájnak az értékeit, 
turisztikai lehetőségeit is, ahonnan a termék származik. 
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A konzorcium nem törekszik önálló jogalanyiságra, működésének alapját a tagok és a 
partnerek között fennálló megállapodások adják. Ezek a megállapodások tételesen:  

- a mozgalom működtetését végző szakmai szervezetek közötti megállapodás (jelen 
megállapodás) 

- a mozgalomba bekapcsolódó termék-előállítókkal kötött megállapodás 

- értékesítési helyekkel kötött szerződések 

- külső szakmai partnerekkel, médiatámogatókkal, szponzorokkal kötött eseti szerződések 

III. Az együttm űködés tartalmi elemei: 

A konzorcium által vállalt feladatok:  

- A mozgalom koordinálása, ennek érdekében az értékesítési pontok, termék-előállítók 
bevonása, hálózati értékesítési és logisztikai rendszer működtetése.  

- Hálózati portál működtetése 

- Termék-előállítók bevonása 

- Termelői adatbázis folyamatos frissítése 

- Hálózati regionális koordinátorok kiválasztása, képzése, munkájának szervezése, folyamatos 
nyomonkövetése, minőségbiztosítása 

- Népszerűsítő akciók szervezése, médianyilvánosság biztosítása partnerek (elsősorban 
termék-előállítók és bevásárló pontok) számára 

- Egységes arculat kialakítása, arculathordozó elemek biztosítása a tagok számára (pl.: tábla, 
igény esetén értékesítési polcok kihelyezése, stb.) 

- Szponzorok, támogatók bevonása 

- Általános információnyújtás az Adj Helyet a Helyinek mozgalmat érintő jogszabályi 
változásokról, szakmai kérdésekről. 

- Forrásteremtés a hálózati mozgalom működtetése, kiterjesztése érdekében. 
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A konzorcium tagjai: 

Az Adj Helyet a Helyinek konzorcium tagságát a mozgalom országos vagy regionális szintű 
szervezésében részt vállaló szervezetek alkotják. Az induló konzorciumi megállapodás 
aláírását követően tagja lehet a konzorciumnak az, akit valamennyi meglévő konzorciumi tag 
elfogad, és meghatározó jelentőségű feladatot vállal, vagy erőforrást biztosít a mozgalom 
céljainak elérése érdekében. 

Az országos szintű koordinációt a konzorciumi tagok közül választott programkoordinátor 
végzi. Jelen megállapodás aláírásától induló időszakban ezt a szerepet a Pannon Helyi Termék 
Nonprofit Kft. látja el. Megbízatása 1 évre szól.  

Programkoordinátor feladata: 

- A mozgalom működését megalapozó segítő és támogató szakmai találkozók előkészítése, 
szervezése 

- Kapcsolattartás a mozgalomban résztvevő partnerekkel 

- Együttműködési megállapodások, szerződések előkészítése, megkötése 

- A mozgalom hivatalos képviseletének ellátása 

- Elkülönített alszámla és pénzügyi nyilvántartás vezetése a mozgalom számára 

- Konzorciumi találkozó összehívása minimum 3 havonta, ahol megtárgyalják a 
munkaprogrammal kapcsolatos kérdéseket, és döntéseket hoznak. 

- A tagok és partnerek által végzett munkáról külön nyilvántartás vezetése 

A konzorcium tagjai vállalják: 

- az általuk vállalt feladatokat lehető legnagyobb gondossággal elvégzik 

- aktívan részt vesznek a konzorciumi találkozókon, valamint a mozgalom működtetése és 
népszerűsítése érdekében szervezett országos, regionális vagy térségi rendezvényeken. 

- saját partnerségi körükben népszerűsítik a mozgalom céljait, lehetőség esetén erőforrásokat 
vonnak be. 

- közreműködnek a mozgalom munkatervének összeállításában, fejlesztésében. 
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A tagok jogosultak az önként vállalt feladataikon túlmenő tevékenységek végzéséért 
költségtérítésben, illetve külön díjazásban részesülni, amennyiben ehhez a konzorciumi tagjai 
hozzájárulnak, és ehhez a konzorcium rendelkezik megfelelő forrásokkal. 

A tagszervezet a mozgalom céljaihoz illeszkedően jogosult külön projektet megvalósítani. 
Köteles annak tartalmát a konzorciumi tagokkal egyeztetni. A tagok jogosultak önállóan is a 
mozgalmat képviselni, továbbá a mozgalom által biztosított arculati elemeket használni. 

A szervezésben minimum 7 regionális koordinátor működik közre, akiket a konzorciumi 
tagok delegálhatnak. Személyüket a konzorciumi ülés hagyja jóvá. A konzorcium döntéseit a 
konzorciumi ülés keretében hozza. Lehetőség szerint konszenzussal, amennyiben erre nincs 
mód, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás keretében.  

IV. A megállapodás létrejötte, hatálya:  

•  A megállapodás a felek általi cégszerű aláírás napján lép hatályba, és határozatlan 
időre köttetik. 

•  A megállapodást bármely fél 30 napos felmondási idő mellett, bármikor, indoklás 
nélkül, írásban felmondhatja.  

Kelt.. ………………………………………………………….. 

……………………………… 

Konzorciumi tag 

 ……………………………. 

Programkoordinátor 

……………………………… 

Konzorciumi tag 

  

 

……………………………… 

Konzorciumi tag 

  

 

……………………………… 

Konzorciumi tag 

  

 

……………………………… 

Konzorciumi tag 
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MEGÁLLAPODÁS ÉRTÉKESÍTÉSI PONTTAL 

 

Amely létrejött egyrészről  

A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (Székhely: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4., adószám: 
13935483-2-18), képviseli: Inzsöl Renáta Orsolya, cégvezető továbbiakban 
Programkoordinátor , 

másrészről 

 

a/az ……………………………………………………………………………………………... 

(Cím:………………………………………………………., adószám: 
…………………………….....) 

képviseli: ………………………………………………………………………………………., 
továbbiakban Szakmai partner 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

A megállapodás célja: 

A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, valamint 
regionális partnerszervezeteik hálózati mozgalmat indítanak „Adj Helyet a Helyinek”  
címmel. 

 

A mozgalom közvetlen célja a helyi alapanyagokból, - helyi tudással és munkával - előállított 
élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott szerepük 
növelése. Ennek középpontjában áll: 

- a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének 
növelése, értékesítési lehetőségeik bővítése,  
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- bevásárló és népszerűsítő pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak 
arra, hogy a termelő közvetlen környezetében el tudja adni termékeit, 

- bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül 
egymásra találjon. 

- A bevásárló és információs pontokat a termékekkel és a termelőkkel szervesen 
összekapcsoló komplex marketing tevékenység. 

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy Szakmai partner székhelyén vagy telephelyén közösen 
előkészítenek, kialakítanak és működtetnek egy „Adj Helyet a Helyinek” bevásárló és 
információs pontot.  

 

Programkoordinátor vállalja, hogy szakmai segítséget, információt nyújt, illetve szükség 
esetén infrastruktúrát biztosít a bevásárló és információs pont előkészítéséhez, 
működtetéséhez. Programkoordinátor Szakmai partner részére megjelenési lehetőséget 
biztosít a projekt keretében lefolytatandó médiakampányban.  

Szakmai partner az „Adj Helyet a Helyinek” bevásárló és információs funkciók közül az 
alábbiak kialakítását és működtetését vállalja (Megfelelő aláhúzandó, több válasz is 
lehetséges!): 

- Helyi termék polc kialakítása 

- információs pont kialakítása 

- bevásárló közösség létrehozása 

- helyi termék átvevő ponthoz helyszín biztosítása. 

Szakmai partner továbbá vállalja, hogy a fenti funkciók ellátásához minimum egy fő 
kapcsolattartót biztosít, illetve a működtetéshez szükséges mértékig kapcsolatot tart a helyi 
termék-előállítókkal. 

 

A megállapodás létrejötte, hatálya:  
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•  A megállapodás a felek általi cégszerű aláírás napján lép hatályba, és határozatlan 
időre köttetik. 

•  A megállapodást bármely fél 30 napos felmondási idő mellett, bármikor, indoklás 
nélkül, írásban felmondhatja.  

 

Kelt.. ………………………………………………………….. 

 

 

……………………………… 

Szakmai partner 

 ……………………………. 

Programkoordinátor 
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MEGÁLLAPODÁS TERMÉK-EL ŐÁLLÍTÓVAL 

 

Amely létrejött egyrészről  

a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (mint az „Adj Helyet a Helyinek” hálózati mozgalom 
koordinátor szervezete) 

(Székhely: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4., adószám: 13935483-2-18), képviseli:Inzsöl Renáta 
Orsolya cégvezető, továbbiakban koordinátor  

másrészről 

 

a/az ……………………………………………………………………………………………... 

(Cím:………………………………………………………., adószám: ……………………) 

képviseli: ………………………………………………………………………………………., 
továbbiakban Termelő 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Előzmények: 

A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, valamint 
regionális partnerszervezeteik hálózati mozgalmat indítottak „Adj Helyet a Helyinek”  
címmel. 

 

A mozgalom közvetlen célja a helyi alapanyagokból, - helyi tudással és munkával - előállított 
élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott szerepük 
növelése. Ennek középpontjában áll: 

- a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének 
növelése, értékesítési lehetőségeik bővítése,  
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- értékesítési (népszerűsítő) pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak 
arra, hogy a termelő közvetlen környezetében el tudja adni termékeit, 

- bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül 
egymásra találjon, 

- Az értékesítési helyeket a termékekkel és a termelőkkel szervesen összekapcsoló 
komplex marketing tevékenység elindítása, 

- Széles körű szakmai partnerségi hálózat szervezése, a célokat segíteni kívánó 
szervezetek és magánszemélyek, valamint a média bevonásával 

 

1. A megállapodás célja: 

A megállapodás közvetlen célja a termelő bekapcsolódásának lehetővé tétele az „Adj Helyet a 
Helyinek’ hálózati mozgalomba. Ezen keresztül a termelő termékeinek és szolgáltatásainak 
népszerűsítése, értékesítési lehetőségeinek bővítése. Cél továbbá a termelő közreműködése 
révén a hálózati mozgalom megerősítése, fenntarthatóságának segítése.  

 

2. Koordinátor által vállalt kötelezettségek: 

- Termelő számára új, közeli értékesítési pontok felkutatása. Az értékesítési pont 
minden esetben az előállítás helye szerinti megyében, vagy 40 km-es körzetben, 
illetve Budapesten található.  

- Helyi termék bemutató és értékesítő sarkok kialakítása turisztikailag frekventált, 
illetve magas látogatottsággal, ügyfél-forgalommal rendelkező helyszíneken, 
lehetőség szerint a Termelő közelében.  

- A termék kihelyezéséről koordinátor, Termelő és az értékesítési pont tulajdonosa 
külön szerződésben állapodik meg. 

- Országos médiakampány megvalósítása a kezdeményezésről és a programban 
résztvevő termékekről, termelőkről, értékesítési pontokról. 

- Piaci visszajelzések közvetítése a termelő termékeivel kapcsolatosan, igény esetén 
szakmai segítő tevékenységek szervezése a termelő számára. 
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- A koordinátor által vállalt kötelezettségek teljesítése során a termelővel való 
kapcsolattartás, értékesítési, logisztikai támogatás, valamint a szakmai segítségnyújtás 
megvalósulhat a hálózati partnerségben részt vevő, és ezt külön megállapodásban 
felvállaló szakmai partner közreműködésével is. (a továbbiakban szakmai partner).  

 

3. Termelő által vállalt kötelezettségek: 

- Termelő vállalja, hogy rendelkezik az adott termék értékesítéséhez szükséges 
valamennyi engedéllyel.  

- Vállalja, hogy a koordinátor számára megadja a hálózati mozgalomban való 
részvételhez szükséges információkat (termékről, előállításról, kapcsolt 
szolgáltatásról, a 2. számú mellékletben foglaltak szerint). Hozzájárul az adatlapban 
publikusként megjelölt információk nyilvánossá tételéhez a hálózati mozgalom által 
használt információs- és média-felületeken. 

- Hozzájárul a termékek helyszíni minőségi szemléjéhez, és vállalja az esetlegesen 
felmerülő minőségi kifogások orvoslását, az emiatt eladhatatlanná vált termékek 
cseréjét, amennyiben az a Termelő hibájából következett be. A Termelő termékei 
előzetes minősítés után kerülhetnek az adott értékesítési pontra. Amennyiben az 
előzetes minősítés alapján a termék nem megfelelő minőségű, a termék nem kerül 
kihelyezésre. 

- Vállalja, hogy a koordinátor (szakmai partner) által felvett megrendelést határidőre 
teljesíti a termék helyszínre szállításával.  

- Termelő a megrendelt termékekről szállítólevelet állít ki bizományosi megállapodás 
esetén. Értékesítés esetén számlát állít ki a kiszállított termékekről. 

- Termelő együttműködik koordinátorral (szakmai partnerrel) a termékek 
árváltozásának tekintetében. Koordinátor (szakmai partner) megkeresése esetén 
Termelő információkat szolgáltat az aktuális termékkínálatról, illetve az esetleges 
árváltozásokról. 

- Termelő vállalja, hogy az 1. számú mellékletben szereplő termékeket a 2013. május 
hónapban meghatározásra kerülő értékesítési pont(ok)ra megfelelő minőségben és 
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mennyiségben eljuttatja, vagy a terméket átadja szakmai partnernek. 1. számú 
melléklet tartalmát a felek havi rendszerességgel felülvizsgálják.  

- Termelő a koordinátor szolgáltatásait 2013. december 31-ig térítés nélkül veheti 
igénybe. Ezen időszak lejárta után felek kölcsönösen felülvizsgálják a 
megállapodásban foglaltakat, és megállapodnak - a rendszer fenntarthatósága 
érdekében meghatározott – rendszerhasználati díjban.  

 

4. A megállapodás létrejötte, hatálya:  

•  A megállapodás a felek általi cégszerű aláírás napján lép hatályba, és határozatlan 
időre köttetik. 

•  A megállapodást bármely fél 30 napos felmondási idő mellett, bármikor, indoklás 
nélkül, írásban felmondhatja.  

 

 

Kelt.. ………………………………………………………….. 

 

 

 

……………………………… 

Koordinátor 

 ……………………………. 

Termelő 
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1. számú melléklet 

Termék- és értékesítési pont adatlap 

 

Termelő által megoldott logisztika 

Termék neve Kiszerelés 
1. 

Gya
k. 

2. 
Gya
k. 

3. 
Gya
k. 

4. 
Gya
k. 

5. 
Gya
k. 

            

            

            

            

            

            

Gyak.=szállítási gyakoriság
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