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Az ellátási lánc megváltozott természete
Időhiány, tudásvesztés, kényelem és a spórolás ördögi köre

Input szolgáltatók Mezőgazdasági 
termelés

Élelmiszer 
feldolgozás

Élelmiszer-
kiskereskedelem Fogyasztó

Közigazgatás
Hatóság

Alapanyag Háztartás Étel

LÁNC 2-3 GENERÁCIÓVAL EZELŐTT: RÖVID, EGYSZERŰ

„HÁBORÚS ERÉNYEK”
•Takarékosság

•Újrahasznosítás
•Közvetlen kapcsolat 

(BIZALOM!!!)
•Alapanyag ismeret

•Őszinte ételek

Hátrányok
•Időigényes

•Munkaigényes

LÁNC MA: HOSSZÚ ÉS BONYOLULT

A jelenünk 
reneszánszát 
hozta a fenti 

értékeknek DE 
hátrányok nélkül 

akarjuk!

A régi kulcsszereplő: Legalább 1 „főállású élelmezés menedzser”

Kapuőr: az új kulcsszereplő 
teljes funkció átvétele

Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály



A REL fogalma az uniós vidékfejlesztési támogatási 
rendeletben*

A REL a 3A fókuszterület és  a 35. együttműködés intézkedésben tervezhető ( 16.4. kód)
A cél indikátor pedig az együttműködésben résztvevő gazdálkodók száma
*Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU Rendeletének 2 cikk m) pont 

„„Rövid Ellátási Lánc”:

- korlátozott számú gazdasági szereplő alkot, 

- akik elkötelezettek az együttműködés, 

- a helyi gazdasági fejlesztés, 

- valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt



A REL-ek fogalma a gyakorlatban

Termelő és Termelők csoportosulása

Közvetítők
Hagyományos: 

Közvetlenül értékesítő 
feldolgozó 
Újszerű: 

Vendéglátás, 
Intézményi étkeztetés, 

Kiskereskedelem

Értékesítési 
pontok

Hagyományos: 
Piac, Vásár, Ideiglenes 

kitelepülés
Újszerű:

Termelői piac, Fesztivál, 
Gazdabolt településen, 

Automata

Fogyasztó és Fogyasztók csoportosulása   

Nyitott 
gazdaság

Hagyományos: 
Bolt a gazdaudvaron,  
Szedd magad,  Falusi 

vendégasztal
Újszerű: 

Közösségi 
Mezőgazdaság

Házhoz
Hagyományos: 

Házaló 
értékesítés, 
Mozgó bolt

Újszerű: 
Doboz rendszer, 

Internetes 
házhozszállítás

•

A termelők 
csoportosulása ne 

legyen köztes szereplő!



HOL ADJÁK-VESZIK?



A REL lehetőségei a kínálat oldaláról

Forrás: NÉBIH (2012, 2013)

A piacok száma és megoszlása típus szerint (2012-2013)

2012 2013

Változás (%)Kategóriák
Piacok 

száma (db) Megoszlás (%)
Piacok száma 

(db) Megoszlás (%)
Hagyományos piac 335 74,0 360 68,0 8,4

Helyi termelői piac 118 26,0 171 32,2 44,9

Összesen 453 100,0 531 100,0 17,9



A REL lehetőségei a kínálat oldaláról

Fesztiválok
helyi termék fesztiválok,
népi hagyományokon alapuló rendezvények,
tematikus fesztiválok

ELTE TáTK - NÉBIH adatgyűjtése 2013-ban: 327 rendezvény



A REL lehetőségei a kínálat oldaláról

Közösség által támogatott mezőgazdaság – kb. 16

Bevásárló közösségek – kb. 10

Dobozrendszer – kb. 4

Online termelői adatbázisok és rendelési lehetőség –
kb.17 weboldalon keresztül 2500 termelő érhető el



A REL lehetőségei a kereslet oldaláról

Forrás: Csíkné Mácsai (2013)
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Piac: 71%

A vásárlás gyakorisága az egyes közvetlen értékesítési típusok keretében 



A REL lehetőségei a kereslet oldaláról
Az üzlettípusok választásának aránya élelmiszertermékek szerint
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Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Piac és egyéb közvetlen értékesítés



KI VESZI?



A REL-ben résztvevő fogyasztók

A REL-ek vásárlói köre jól elhatárolható és leírható klasztereket alkot
Egyre növekvő igény mutatkozik a szorosabb termelői-fogyasztói
kapcsolat iránt Magyarországon is
A ténylegesen kistermelői termékeket vásárlók köre még mindig
szűk

Magas iskolai 
végzettségű

Átlagnál magasabb 
jövedelmű

CsaládosFővárosi



A piacok fogyasztói megítélése

Piac választás  okai:
- megfelelő minőségű termékek

- személyes kapcsolat az eladóval
- megbízhatóság

Negatív értékelés okai:
- időigényes vásárlás

- termékek és termelők iránti bizalmatlanság
- kicsi áruválaszték

Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály 



Dimenziók Elvárt 
(N=648)

Tapasztalt 
(N=517)

Különbség
(tapasztalt –

elvárt)

Termék 4,51 3,98 -0,63

Kényelem 3,91 3,80 -0,11

Környezet 3,43 3,29 -0,14

Szolgáltatás 1,98 1,72 -0,26

Összes 3,46 3,20 -0,26

Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Szolgáltatás minőség fogyasztói megítélése a 
piacokon

Legfontosabb elvárás és a itt a legnagyobb a „csalódás”   



KI ADJA EL?



Külső fenyegetettség Belső fenyegetettség

•Nyugtaadási kötelezettség
•Fogyasztói szokások változása 

(árérzékenység és időhiány 
növekedése)

•Időjárásnak való kitettség
•Növekvő input árak

•Idő- és  munkaigényes 
•Korlátozott mennyiség

•Folyamatos jelenlét
•Munkaszervezést az 

értékesítéshez kell igazítani
•Ellenállás az 

együttműködéssel szemben

Megéri?
A közvetlen értékesítők közös gyengeségei és veszélyei 

Forrás: AKI, Mácsai Éva



Gazdasági státusz 
(összes alkalmazott száma, gazdaság 
éves nettó árbevétele, gazdaság által 

művelt terület nagysága)

Értékesítési csatornatípusok Átlag Elemszám

Közvetlen értékesítés -0,39 15
Közvetlen+rövid értékesítés 
lánc -0,29 8

Hosszú értékesítési lánc 0,15 52

Vegyes 0,04 31

Összesen 0,004 106

Megéri?
Értékesítési csatornatípusok szerint

Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály 



Akkor miért?
A közvetlen értékesítés előnyei és hátrányai

Gazdasági előnyök Társadalmi előnyök

•Azonnali árbevétel
•Magasabb elérhető ár

•Ármeghatározás lehetősége
•Törzsvásárlói réteg stabil 

felvásárló erőt jelent 
•Csökkenő kiszolgáltatottság 

felvásárlókkal szemben
•Nincs állandó mennyiségű 

árualap elvárás

•Szoros emberi kapcsolatok
•Bizalom

•Fogyasztói igények jobb 
megismerése

•Egészséges élelmiszerek
•Magyar termékek 

népszerűsítése
•A helyi és a közösségi érzés 

erősödése

Forrás: AKI, Mácsai Éva



MIVEL SZERETNÉNK SEGÍTENI?



Elvárások a REL-ben

A REL  legyen hiteles, elérhető, keresett és jövedelmező 
Termelői oldalon: Vevői oldalon:

Megfelelő élelmiszerbiztonság

Fogyasztói bizalom

Egyedi termékek

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nIMRN21wTfmsPM&tbnid=bc8X0NLS3QN0zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://maszol.ro/index.php/gazdasag/9309-gyarapodik-a-fiatal-falusi-gazdak-szama&ei=dEIyUuKiD4mWtQbr8oCIBA&bvm=bv.52164340,d.Yms&psig=AFQjCNHptYzh9IPfK-xBMD6PXopGY54ffA&ust=1379111834652088
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mdDqRFtiIqALVM&tbnid=MmRWnW7HqOSj2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jmvk.compunet.hu/szoveg/kiadvany_new/szalontay.htm&ei=OkQyUqSaJMGXtQaviYDoAw&bvm=bv.52164340,d.Yms&psig=AFQjCNGJ_cV8ZCs5G857LQLSWqUnKDd3Aw&ust=1379112364595891
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=izikYzwxx8fVrM&tbnid=x-BwRIXu3sPtiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iltreno.hu/&ei=Q0YyUsDtDMXJtQbtz4DAAg&bvm=bv.52164340,d.Yms&psig=AFQjCNEjnnexqeuFJ8QrihuWreEmD5MOyQ&ust=1379112883129569


A REL tematikus alprogram indoklása

Miért van szükség a REL fejlesztésére 
•Növekvő a termelői és fogyasztói igény
•Jogszabályi feltételek változása pozitív
•Jogalkalmazás nem egységes
•Termelők értékesítési felkészültsége javítandó
•Vásárlói és fogyasztói szokások alakítása 

Miért van szükség külön alprogramra
•Termelők jellemzően a legkisebbek.
•Ezért speciális pályázati feltételeket igényelnek.
•Ezért kiszorulnak, ha nincs elkülönített pályázati keretük.
•Erőteljes szervezői/támogató munkát igényelnek.



Kérdések?
Köszönöm a figyelmet!

http://www.youtube.com/watch?v=qIvX_pQyeIo

Egy kis móka és zene a REL-ről
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