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Képzés és műhelymunka a rövid ellátási láncok (REL) 
működéséről 

A rövid ellátási láncok keretei, trendek és szabályok  
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Fogyasztói trend - Kutatások, statisztikák 
Dr. Szakály Zoltán; Pallóné Dr. Kisérdi Imola; Dr. Nábrádi András: (2010) „Marketing a 

hagyományos és Tájjellegű Élelmiszerek Piacán” és Polereczki Zsolt és Dr. Szakály 
Zoltán (Kaposvári Egyetem – Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem 
Tanszék) „Helyi termékek értékesítésének marketing jellemzői, különös tekintettel a 
kiskereskedelem elvárásaira” előadás anyagban bemutatott kutatási eredmények 
szerint:  

Mit jelent a magyar élelmiszer fogalom a fogyasztó számára? kérdésre a következő 
válaszok születtek:  

• Magyar tulajdonú cég gyártja Magyarországon (91,5%);  

• Magyar alapanyagból készül az élelmiszer (90,5%); 

• Hagyományos magyar recept alapján készül (83,9%);  

• Magyar munkaerő állítja elő (83,5%).  

A fogyasztók 50,5%-a nem tudja megkülönböztetni a hazai terméket az importtól. 

A fogyasztóknak csak 35%-a rendszeres hazai termék vásárló! 

Magyar terméket vásáról a külföldivel szemben: 

• AZONOS FOGYASZTÓI ÁR ESETÉN: 76, 8% 

• Ha a MAGYAR TÖBBE KERÜL: 25,3%  

• Ha a MAGYAR TÖBBE KERÜL, de védjegy tanúsítja, a MAGYAR EREDETET: 31,2 % 



Egészség- és környezettudatosság 

• Az európai fogyasztók 34%-a szerint a 
legfontosabb probléma az élelmiszer 
előállítás során használt vegyszerek 
egészségre káros hatása (Eurobarometer, 
2011).  



Személyesség 

• „egy hozzánk hasonló személy véleményét 
már hitelesebbnek találjuk egy 
akadémikusénál is”. Közvetlen hangnem, 
„közülünk való” emócionális sugallat 
márkanagykövetek trendje zajlik. (Edelman 
kutatás ) 



Piacok jellemzői fogyasztói és termelői 
szemmel (Szabó D. – Juhász A.; AKI 2012) 

A BEVÁSÁRLÁS HELYSZÍNE megválasztásában 
fontos (5-1)     / (642 válasz)  

• Bankkártyás fizetési lehetőség (3,76) 

MIÉRT NEM VÁSÁROL SOHA PIACON? (67 válasz) 

• Nem lehet bankkártyával fizetni (20 válaszadó) 

 



. 

. 



Digitális jelen 

A Visa 19 ország, 36 000 online vásárlójának 
válaszai alapján  kiadott 2016-os Digitális Fizetések 
tanulmánya szerint: 
• 3 X nőtt azok száma, akik gyakran fizetnek 

mobileszközükkel - okostelefonról, tabletről vagy 
viselhető eszközökről).  

• A megkérdezett fogyasztók 54 %-a gyakran 
használja mobilkészülékét fizetésre.  

Jelenleg 165 millió érintőkártya és 3,4 millió NFC 
technológiával rendelkező terminál van 
használatban Európa-szerte. 

 



Idő 

• Óriási üzletté vált az otthon elkészíthető  
ételek összeválogatott, konyhakész 
hozzávalóinak házhoz szállítása. Az USA-ban 
ma évi 1,5 milliárd dollár forgalmú, növekvő 
iparág. (trademagazin.hu) 

 

• Gyorsan mindent, vagy szórakozva… 

 



A vendéglátóhelyek által felismert problémák a helyi termékek 
beszerzése terén, Kujáni – Szabadkai 2015 
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Gasztro-trendek 2016 

• Helyi eredetű húsok és tengeri 
alapanyagok használata 

• Helyben termesztett termékek 
használata 

• Hiper-lokális beszerzési források 
(például az étterem kertjéből)  

• Természetes alapanyagok/ minimálisan 
feldolgozott élelmiszerek 

• A környezet fenntarthatósága 
• Egészséges gyermek ételek 
• Új metszésű húsok 
• Fenntartható tengeri élelmiszerek 
• Házi/ kézműves fagylaltok  

• Etnikai ízesítők, fűszerek  
• Autentikus nemzetiségi konyhák 
• Márkázott tanyasi és birtok-termékek 
• Kézműves mészárszék 
• Ősi gabonafélék 
• Nemzetiségi konyha inspirálta reggelik 
• Friss/ házi kolbászok (új) 
• Házi/ kézműves savanyúságok 
• Az élelmiszer-veszteség csökkentése/ 

kezelése 
• Street food/food trucks 

 

FOOD & WINE – National Restaurant Association  



ÉLELMISZERKÖNYV, Önkéntes jelölés 

Példák a megnevezésre 

 

Különleges minőségű szilvalekvár,  

100g termék 350g szilva felhasználásával készült 

. Összes cukortartalom: 55g/100g 

 

Prémium szeder lekvár,  

100g termék 80g szeder felhasználásával készült,  

Almasűrítménnyel és cukorral édesítve 

. Összes cukortartalom: 25g/100g.  

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-elelmiszerkonyv 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-az-

elelmiszerek-jelolesehez 



4. Kézműves Élelmiszer 
KÉZMŰVES ÉLELMISZER megnevezés szempontrendszerét, az 
Élelmiszerkönyvben 2014-ben rögzítettek (2-109 és a    2-105 
számú irányelv). 

• kézműves pálinka, 

• kézműves étolajok, 

• kézműves ecetek, 

• kézműves lekvárok, gyümölcsszörpök, 

Kézműves termék előállítása során törekedni kell a felhasznált 
adalékanyagok, segédanyagok csökkentésére, valamint a 
természetes anyagok felhasználására. Nem használhatók fel az 
alábbi csoportokba tartozó összetevők:  

• ·pótanyagok, imitátumok, mesterséges színezékek, aromák, 
édesítőszer, ízfokozók. 

 



Jelölés, cimkézés 

• Jelölés - 1169/2011/EK;  

• 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes 
rendelet-  

• 36/2014 FM rendelet 

 

ALLERGÉNEK! 

(másik képzési napon részletesen) 

 



. 
Nettó 

Nettó 



"a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítési 
célból /KISTERMELŐI/  magánházi élelmiszer előállítás  

Jó Higiénia Gyakorlat útmutató"  

Értékesítési célból, a magánlakóházi szintű élelmiszer-előállítókra 
vonatkozóan, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. melléklet, III. fejezet alapján. 

hagyomány által már bizonyított, rugalmas módszerek, feltételek 

 



CIVERTÁN Bt.    www.civertan.hu    
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Ki értékesít?  

• HOL? (Bolt, termelői piac…? Kis/nagy település, 
…? Hely, km, közlekedés, eszközök, 
internet/telefon….?) 

• MIKOR? (Szombat? Reggel-este? Heti-havi? Tél? 

• MIT, mennyit? (közétkeztetés, pótlás, 
romlandóság, HACCP-GHP?…) 

• JOG: (tevékenységi forma - bizonylatolás, 
adózás…; nyilvántartások; ….) 

• KOMPETENCIA: (beszéd készség, stílus, tisztaság, 
rend, proaktivitás) 

 

 



 



Számla, gyűjtőszámla - NAV válasz 
• Ha az egyesület kizárólag ingyenes letéti szolgáltatást nyújt a 

termelő számára, úgy a termék értékesítőjének az termelőt kell 
tekinteni. Bizonylat kiállítási kötelezettség a termelőt érinti.  

• Készpénzzel történő fizetés esetén a számlát legkésőbb az 
értékesítéssel egyidejűleg ki kell állítani [ 

• Az egyesület az ingyenesen nyújtott letéti szolgáltatásról nem 
köteles számlát kiállítani, az átvett termékről illetve a készpénzről , 
de indokolt a letevőnek átvételi elismervényt (letéti jegyet/bevételi 
pénztárbizonylatot) adni. 

• A gyűjtőszámla (Áfa tv. 164.§) abban az esetben alkalmas az egyes 
értékesítések alkalmával kiállítandó számla helyettesítésére, ha az 
őstermelő rendelkezik a szükséges valamennyi -, a 169.§-ban felsorolt 
- adattal (pl. a vevő neve, címe).  

• A gyűjtőszámla legalább havi időszakra adható. A gyűjtőszámlát -  
készpénzes fizetési mód - az adott naptári hónap utolsó napján, 
illetve ennél hosszabb számlázási időszak esetén legkésőbb a 
számlakibocsátóra irányadó adómegállapítási időszak utolsó napján 
ki kell állítani. 



Végfogyasztók 
• CÉLCSOPORT (kor, család, munkahely, ingázás, 

réspiac, főzési/étkezési szokás…, mikor, hol) 

• MIT, miért? (célja - egészség, 
környezettudatosság, személyesség; 
gyakorisága, időtartama, hol ) 

• VÁSÁRLÓ ERŐ (lakosság, intézmény, 
munkahely, réspiac, turisták, mikor, mit) 

• Lakó terület (raktározás, háztáji,  közlekedés, 
INTERNET) 

 



Szervező 
• Szervezés, fejlesztés (adat gyűjtés, rögzítés, 

marketing, tudás…) Pályázati segítés (internet, 
bizonylati és dokumentációs fegyelem?) 

• HONNAN LESZ AKTUÁLIS INFORMÁCIÓ? 

• Kapcsolati háló bevonása (tehermentesítés) 

• Érdekeltségek, önjáró piaci mechanizmusok 
kialakítása. 

• MIBŐL? Mennyiért? 



VP REL pályázat 

• 2004. évi XXXIV. törvény 
• 3.§ (2)5 A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 

amelynek 
• a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
• b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 
• (3)6 A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 

amelynek 
• a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
• b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg. 
• (4)7 Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy 
szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-
ot.  

   (kapcsolt vállalkozás 4§ (3-6)) 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400034.tv#lbj4idd13a
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400034.tv#lbj5idd13a
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400034.tv#lbj6idd13a
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