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Forrás Chaffotte és Chiffoleau (2007)

Röviden a fogalmakról – I. REL





Miért pont Magyarországon?

HIÁNYZÓ TŐKE:

• A REL-ben jelenleg résztvevő termelők jellemzően a legkisebbek 
(őstermelők, egyéni, vagy mikro-vállalkozások), 

• Az egyedi fejlesztések kisléptékűek, nagy kockázatúak és magasabb 
végrehajtási költségűek.

NEM KOMMUNIKÁLT ÉRDEKEK

• A célcsoport önszerveződési, érdekérvényesítő és pályázati versenyképessége 
gyenge.

• Nehézkes jogszabályok

HIÁNYZÓ TUDÁS

• Értékesítés

• Feldolgozás

• Innováció



Komplex stratégiai gondolkodás

Forrás: www.helyboljobb.hu

Bizalomvesztés: 

Termelő – Fogyasztó

Termelő – Szervező

A vásárlók 

megtévesztése 

és elvesztése: 

mit eszek és 

kitől vehetem?

Kidobott pénz 

infrastruktúrára

Lelkes fiatalok 

elvesztése



Miért konzorcium?

Az együttműködés lehetővé teszi:

• A termékalap növelését: nagyobb mennyiséget igénylő fogyasztók 
kiszolgálása pl.: közétkeztetés, vendéglátás – raktározás, adatbázisok kezelése, 

szállítás

• Erőforrások megosztását: eszközök, feldolgozó kapacitás, logisztika a 
költségek csökkentése érdekében. Tudásmegosztás pl.: kompetenciák fejlesztése, 

humánkapacitás növelése – képzés, szaktanácsadás

• Fenntartási költségek megosztását: pl.: vágóhíd esetében – REL2 
beruházások

• Érdekképviselet erősítését – közös arculat kialakítása

• Verseny csökkentését: pl:  sok szervezetlen REL csoport között egy régión belül 
– hálózatépítés és konzorcium fenntartási költségei

• Kölcsönös támogatást: elszigeteltség csökkentése a kistermelők esetében, fiatal 
gazdák belépésének megkönnyítése, információ áramlás – új kommunikációs eszközök, 

tanulmányutak, nyílt napok



Mit jelenthet az együttműködés
Többek között: 

• Piacot szervezők közössége

• Közös promóció

• Nagyobb árualap létrehozása

• Közös feldolgozás

• Higiéniai követelmények közös teljesítése

• Logisztika szervezése

• Szaktanácsadók, élelmiszer-higiénikusok megfizetése

• Innovatív tevékenységek pl.: termékfejlesztés, modern marketing 
eszközök, új értékesítési csatornák
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Milyen eszközökkel lehet ezen segíteni?

Olyan REL fejlesztési programra lenne szükség területi szinten meghatározva, 
amely

• Teljes körű és alapos helyzetelemzésen alapul, ezért komplex és 
gyakorlatorientált szemléletű. [piackutatás]

• Egy kiírást alkalmaz, amely így egy adminisztrációs terhet és kockázatot jelent 
az ügyfeleknek. [projektmenedzsment költségei]

• Folyamatos szakmai mentorálást és ellenőrzést biztosít [szakértők, 
szaktanácsadó pl.: marketing, feldolgozás, minőségbiztosítás]

• A helyi szervezőt (személyes-emberi hitelesség, tudás és elkötelezettség) 
helyezi a fókuszban. [REL szervező költségei]

• Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a közös eszköz 
alkalmazásának lehetőségét kívánja biztosítani, tekintettel a kicsi és 

tőkeszegény célcsoportra [új eszköz, berendezés beszerzése pl.: haszongépjármű, 
kerékpár, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál]



Forrás: Szabó Tibor, ECOSYAL projekt

Nemzetközi példák, gyakorlatok: Graines de Terroir dobozrendszer





Tájház, közös termelői boltok





REL szervező fontosabb feladatai

Termelő

Fogyasztó

Civil háttér Önkörmányzat

Kontroll

Környezet

Az értékesítési lánc teljes átlátása és szervezése: 
Termelői igények: Bottom-up szemlélet
Termelői adottságok, termékek, adatbázisok 
Helyi adottságok: Felmérések, workshopok
Többi szereplő bevonása: civilek, önkormányzat, iskolák stb.
Oktatás, tudásátadás megszervezése a termelők igénye szerint
Promóció megszervezése
Fogyasztói programok, oktatás, nyílt napok megszervezése



Mit kell felismernie egy REL szervezőnek?
Azonosított problémák a helyi termékek beszerzése terén
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Saját kutatás, 2015.



Hogy is néz ki egy kész 
REL csoport

Eredetvédett 
termékek

Saját termékek

Piacok és más 
csatornák

Termelőtől való 
vásárlás előzetes 

egyeztetés alapján



• Termelők

• Közös termelői 

pontok/boltok

• Piacok

• Kiskereskedők

• Éttermek

• Szupermarketek helyi 

termék polcai



Közös sajtérlelő

Közös imázs

Gasztro rendezvények



Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet!
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Származási 
hely: 

Hollandia

REL


