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. Smartchain H2020 

• Innovációk elősegítése a rövid élelmiszer 

láncokban 

• Nemzeti HUB felállítása és tudásátadási 

központkén működtetése 

• Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése és 

adaptálása 

• a REL-ek szakmai támogatásának 

megteremtése 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 773785 

 

https://www.smartchain-platform.eu/hu
https://www.smartchain-platform.eu/hu
https://www.smartchain-platform.eu/hu


Mi a REL? 
Az 1305/2013/EU (EMVA) támogatási rendelet :  

• együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint  

• a termelők, feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és  

• szoros társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett,  

• korlátozott számú gazdasági szereplő által alkotott 
ellátási lánc; (KÖZVETLEN és EGY KÖZETS SZEREPLŐ) 

 

 



REL=PIAC? 

NEM CSAK EZ! 



REL csatornák   

. 

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS 
EGY KÖZTES SZEREPLŐN 

KERESZTÜL 



REL – max. 1 köztes szereplő 
• NEM csak termelő! Nem csak magánszemély! 
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Szolgáltatások szerepe a REL-ben 

• Szállítás 

• Bérfeldolgozás 

• Logisztika, szervezés 

• Marketing … 

• Önkéntesség 



Közvetlen értékesítés 1.  
gazdaságból (együttműködésben) 

• Portapiac/faluséta 

• Nyitott porta hálózat 

• Szedd magad! 

• Falusi vendégasztal…  

 



Közvetlen értékesítés 
 

• Házhoz 
szállítás  

• Mozgó bolt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közvetlen értékesítés - értékesítési pontok 
. 



Közvetlen értékesítés - értékesítési pontok 
PIAC, vásár, rendezvény 

• Piac, vásárcsarnok 

• Helyi termelői piac 

• Rendezvény 

 

 

 

 



Egy köztes szereplő az értékesítésben 

• Bolt, üzlet, kereskedő (piacon is) 

• Feldolgozó, aki maga értékesít a fogyasztónak 

• Csomagküldő kereskedő (webshop) 

• Vendéglátás  



Mit tud egy jó REL SZERVEZŐ? 
• Jogi ismeretek (higiénia, szakmai) 
• Pénzügyi ismeretek (adózás, vállalkozási formák, 

jogviszonyok) 
• Jó gyakorlatok  ismerte,  
• Kapcsolati háló (helyi, hazai, nemzetközi) ismerete, építése 
• Trendek ismerete (fogyasztói és piaci elvárás) 
• Kommunikációs platformok ismerete, használata 
• Marketig 
• Szervezetfejlesztési, irányítási ismeretek 



Sokszínű REL: 
innovatív/hagyományos/mix 

• Értékesítési csatorna 

• Módszer 

• Termék /Élmény / Sztori 



Gasztro trend 
Az elmúlt 10 évben legnagyobb 

mértékben növekedett kulináris trendek 

Ami 10 év múlva is trendi lesz 

 Helyi beszerzési források 44% 

 Gluténmentes konyha 21% 

 A környezet fenntarthatósága 13% 

 Etnikai konyhák és ízek 12% 

 Az ételek tápláló tulajdonságai 8% 

 Egyéb 1% 

 A környezet fenntarthatósága 41% 

 A helyi beszerzési források 21% 

 Az ételek tápláló tulajdonságai 14% 

 Az etnikai konyhák és ízek 14% 

 A gluténmentes konyha 7% 

 Egyebek 3% 

 



Marketing 

• Online országos adatbázis… 

• Védjegyek sokasága … pályázatok (hitelesség, 
fenntarthatóság) 

 

 

 

https://www.kisleptek.hu/gyujto_weboldalak/  

https://www.kisleptek.hu/gyujto_weboldalak/


Részvételi garancia   
•  

 
  

Közjógazdaság    



REL képzés…. 
• TERMELŐKET 

• LÁNC tagjait 

• SZERVEZŐKET 
• adójogi  és munkajogi ismeretek, vállalkozási formák  
• higiéniai ismeretek  
• jogi ismeretek 
• jó gyakorlatok - REl csatornák, trendek, innovációk 
• módszerek, termék és szolgáltatás fejlesztések, 

élményparaszt képzés (hogyan animáljam a csoportot 
akiket várok és programon vesznek nálam részt) 

• Üzleti terv (egyedi számok végigvezetése) iskola 
• pályázatok kiírás előtt, útvesztők és lehetőségek kifejtésével  
• Online marketing képzés 



Élményparaszt/élménygazdaság 

• Komárom 2020 09 12 - ízelítő 
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 - Trendek és jó példák - vonzó, trendi programkínálathoz 
o   kertészeti ismeretek 
o   főző kurzusok, tartósítási eljárások 
o   legendáink 
o   wellness és rekreáció a birtokon 
o   csodálatos növények – más szemmel 
o   csodálatos állatok – más szemmel 
o   alternatív, népi gyógyászati ismeretek 
o   ünnepkörök 
o   szállás kialakítás 
o   kézművesség, fotózás 

-  hogyan hirdesd meg, és azonosítsd a célcsoportot 
-  üzleti tervezés, árképzés, értékajánlat 
-  kommunikációs technikák a résztvevő animálásához 
-  higiéniai és szervezési ismertetek, előkészület 
-  adózási alap ismeretek, kistermelői vendégasztal 
-  hogyan szervezz helyi termék vásárt a programokra  



Milyen jövője van a REL-nek? 

• A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
a méltányos, egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszerért (EU) 
europapont.blog.hu/2020/06/01/biodiverizasi
_strategia 
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cikksorozat 
• https://www.kisleptek.hu/bond_piacrajutas_kozos_ertekesites/ 

• https://www.kisleptek.hu/bond_kozetkeztetes/  
• https://www.kisleptek.hu/bond_ado/ 

• https://www.kisleptek.hu/higienia_bond/ 
• https://www.kisleptek.hu/higienia2_bond/  

 
folytatjuk…. 

BOND Nemzetközi jó gyakorlatok 
https://www.kisleptek.hu/regulatory_framewo

rk_bond/  
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www.kisleptek.hu 
 

 



NAK KEHO  
Kistermelői- és REL Alosztály 

• Napirenden van a kistermelői jogszabály 
módosítás!  

• Voltunk Ausztriában a kistermelői expón 
JELENTKEZÉS: szabadkaiandrea@gmail.com  

Vagy a regisztrációs íven 
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