
 

Képző 

Intézmény 
NAK Nonprofit Kft. 

Képzés neve REL alapismeretek 

E-000372/2014/D013 

Időtartama 8 óra 

Szakterületi 

besorolás 
Rövid Ellátási Lánc együttműködés 

Fókuszterület 3A 

A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevő betekintést nyerjen, megismerkedjen a REL-

en (Rövid ellátási lánc) keresztül történő értékesítés lehetőségével, valamint az 

élelmiszerbiztonsági elvárásaival. Megismeri a helyi termékek, védjegyek 

fogalomkörét. Alapismereteket szerez a REL-okban történő értékesítéshez 

szükséges higiéniai, kereskedelmi jogszabályokról és a kistermelői rendeletről.  

A képzés célja, hogy a résztvevő rendelkezzen alapismeretekkel a különböző 

élelmiszerbiztonsági jogszabályoktól és a tevékenységhez kapcsolódó 

dokumentációról. 

Célcsoport 

A képzés elsődleges célcsoportját a Vidékfejlesztési Program 

„Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért”műveletében támogatást nyert REL csoportok 

tagjai, illetve azok működését szervező magánszemélyek alkotják. 

A program célcsoportját a mezőgazdaság, a mezőgazdasági vállalkozások iránt 

érdeklődő felnőttek alkotják. Olyan érdeklődőket vonunk képzésbe, akik 

szeretnének betekintést nyerni a REL termelő élelmiszerbiztonsági 

tevékenységekbe. Ismereteik pontosításával, felfrissítésével folyamatosan 

biztosíthatják saját maguk, családjuk és vendégeik, vásárlóik számára a 

megfelelő élelmiszerbiztonságot, valamint minőséget. Várjuk azon felnőtteket 

is, akik ilyen vállalkozások indítását tervezik és előtte szeretnének alaposabb, 

pontosabb képet kapni a vállalkozás indításának feltételeiről, lehetőségeiről és 

előírásairól. 

További célcsoportok: 

- szociális szövetkezetek, szociális farmok szervezői, 

- termelői piacok szervezői, (önkormányzat által működtetett piacok 

ügyintézői) 

- kosárrendszereket működtető termelők 

- Helyi akciócsoportok referensei 

- Vidékfejlesztési BSC, MSC szakok hallgatói 

A képzési díj: 

A képzés díja 14.580 Ft, melyből az „Együttműködések támogatása a REL 

és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért”műveletében 

támogatást nyert REL csoportok tagjai, illetve azok működését szervező 

magánszemélyek számára a támogatás mértéke 90%, így ezen csoportok és 

személyek 10% hozzájárulási díj, azaz 1.458 Ft befizetése mellett 

vehetnek részt a képzésben. Az „Együttműködések támogatása a REL és a 

helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” támogatáson kívüli 

érdeklődők a képzés díjának megfizetése mellett vehetnek részt a képzésben. 

Megengedett 

hiányzás 

mértéke: 

A képzés teljes időtartamán (8*45 perc) részt kell venni. Hiányzás esetén a 

résztvevő nem bocsátható vizsgára. 

Felkészülést Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a 



segítő tananyag: jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat, 

valamint befizette a képzési díj rá eső részét, a képzés tananyagát 

legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon elektronikusan megkapja. 

A képzés zárása:  

A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével 

történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes 

(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a 

résztvevő. 

A jelentkezéshez 

csatolandó 

dokumentumok: 

Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 

- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium 

nevében vesz részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető 

ide kattintva) 

o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a 

meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság 

nyilvántartásba vételi határozat 
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a 

meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési 

megállapodás 
 

TEMATIKA 

Tananyagegységek  Időtartam 

1. 
Rövid élelmiszerláncok nemzetközi és hazai gyakorlata, 

szervezési formái 
4 óra 

2. A REL szervezéshez szükséges módszertan, üzleti terv 4 óra 

 

Tananyagegységek  

1. Rövid élelmiszerláncok nemzetközi és hazai gyakorlata, szervezési formái 

Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a rövid 

élelmiszerláncok nemzetközi és hazai gyakorlatait, a Magyarországon szerveződő 

élelmiszerláncokat, a csatornák kialakításának lehetőségeit, feltételeit, a hazai és nemzetközi 

fogyasztói trendeket, az élelmiszerrendszerek fogalmait és változási irányait. 

 

Tartalma: 

- REL gyakorlati példákon keresztül az alapfogalmak megismerése 

- Rövid értékesítési csatornák kialakításának módszerei (hagyományos és modern értékesítési 

formák, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok) 

- Rövid élelmiszercsatornák kiválasztásának, alkalmazásának feltételei 

- Élelmiszerrendszer fogalma, részei, nemzetközi és kistérségi részei 

- Esetmegbeszélések, jó példák bemutatása / piac vagy más értékesítési csatorna 

meglátogatása 

 

2. A REL szervezéshez szükséges módszertan, üzleti terv 

Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a REL szervezéshez 

alkalmazható módszertanokat. Cél az üzleti terv részeinek és összeállításának megismerése. 

 

Tartalma: 



- REL felmérési, csatorna kiválasztási módszertanok, mérési módszerek megismerése 

- Kérdőívezés, fogyasztói és termelői igényfelmérés formái  

- Workshopok, partnertalálkozók, fókuszcsoportok szervezésének módszerei és tematikája 

- Üzleti terv részei 

 


