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A hagyományos és tájjellegű
 

élelmiszerek hármas 
dimenziója

Idő

(Történetiség

Kultúra

(Hagyományosság)

Hely (Földrajzi 
kötődés)

A hagyományos és tájjellegű
 

termékek különleges minőségének három 
dimenziója: hely, idő

 
és kultúra. 

Source: KISÉRDI-PALLÓ, I.(2003):PhD Thesis, Corvinus University, Budapest  
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A hagyományos és tájjellegű
 

termékek és a 
fogyasztói elvárások

Módszer: Faktoranalízis


 
Minőségi faktor
Minőségi
Biztonságos
Egészséges



 
Közgazdasági faktor
Exportképesség
Versenyképsesség



 
Bizalmi faktor
Földrajzi kötődés (Hely dimenzió)
Történetiség (Idő

 
dimenzió)

Hagyományok (Kulturális dimenzió)
Source: NÓTÁRI, M (2008) and POPOVICS, A (2008)
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A hagyományos/helyi termékekre 
épülő

 
gazdaságfejlesztésfejlesztés

 eredménypiramisa

 
Ország

arculatának
erosítése

Választékbovítési 
lehetoség a kereskedelemben, vendéglá t á sban
A helyben megtermelt termékek helyben val ó 

nagyobb arányú felhasználása 

Gyártmányfejlesztési lehetoség az ipar sz á m á ra;
Kis-és középvállalkozások beindítá sa;  

Az elmaradott térségekben munkahely-teremt é si lehetoség 

Vidékfejlesztési
programokban felhasználás; 

Turizmus fellendítése, a borutak 
mintájára ízutak szervezése 

Ország
arculatának
erosítése

Választékbovítési 
lehetoség a kereskedelemben, vendéglá t á sban
A helyben megtermelt termékek helyben val ó 

nagyobb arányú felhasználása 

Gyártmányfejlesztési lehetoség az ipar sz á m á ra;
Kis-és középvállalkozások beindítá sa;  

Az elmaradott térségekben munkahely-teremt é si lehetoség 

Vidékfejlesztési
programokban felhasználás; 

Turizmus fellendítése, a borutak 
mintájára ízutak szervezése 



A hagyomA hagyomáányos/helyi termnyos/helyi terméékek kek 
iriráántnt……

…a fogyasztók preferenciái és attitűdjei 
nagyon kedvezőek!

HagyomHagyomáányosnyos KKöözelizeli
TermTerméészetes szetes 

frissfriss
VVááltozatosltozatos

Nincs szNincs szüükskséég a tg a téényleges nyleges úújrapozjrapozíícioncionáálláásrasra

Bizalmi termBizalmi terméékk
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Ennek ellenEnnek ellenéére van tennivalre van tennivaló…ó…

A helyi termékek a mai vásárlási 
szokások miatt nehezen 

elérhetők.    

PszicholPszicholóógiai giai úújrapozjrapozíícioncionáállááss

Globalizáció LokalizLokalizáácicióó

TÖMEGTERMÉK Helyi termHelyi terméékk

CCéélcsoport: Eglcsoport: Egéészsszséég g éés ks köörnyezettudatos, rnyezettudatos, 
ttáársadalmi felelrsadalmi felelőősssséégvgváállalllalóó fogyasztfogyasztóókk
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KKöözzééppontban az ppontban az úúj fogyasztj fogyasztóói ri rééteg teg 

ŐŐket tekinthetjket tekinthetjüükk azaz úúj fogyasztj fogyasztóóknakknak

ÚÚj fogyasztj fogyasztóó

FFüüggetlenggetlen

AktAktíívv

JJóól informl informááltlt

Individualista Individualista éés s 
alakalakííttóó

EgEgéészsszséégg-- éés ks köörnyezettudatos, rnyezettudatos, 
ttáársadalmi felelrsadalmi felelőőssssééget get éérzrzőő

 
fogyasztfogyasztóókk

KKéényelem helyett hiteless

nyelem helyett hitelesséégg
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ÚÚj stratj stratéégigiáákk

„Egészséges életmód”
stratégia

„Természetes életmód”
stratégia

„Hagyományok és ízek”
stratégia

Helyi gazdasHelyi gazdasáágok, vgok, váállalkozllalkozáásoksok
fejlesztfejlesztéésese

ÉÉrtrtéékeskesííttéési lehetsi lehetőősséégek bgek bőővvííttéése,se,
prompromóócicióó

Helyi/ Helyi/ 
hagyomhagyomáányos nyos éés ts táájjellegjjellegűű

éélelmiszereklelmiszerek
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Szokványos -
 

helyi termékek 



 

Modern


 

Feldolgozott


 

Tömegtermék


 

Nagyléptékű


 

Hosszú

 
élelmiszerlánc



 

Környezetterhelés


 

Racionalizált


 

Standard


 

Intenzív


 

Monokultúra


 

Homogenizált


 

Hipermarketek


 

Kemikáliák


 

Gyors ételek


 

Mennyiségi



 

Posztmodern


 

Természetes/friss


 

Kisipari vagy kézműves


 

Kisléptékű


 

Rövid élelmiszerlánc


 

Környezetbarát


 

Hagyományos


 

Differenciált & diverz


 

Extenzív


 

Biodiverzitás


 

Tájegységi változatosság


 

Helyi piacok


 

Organikus és fenntartható


 

Slow Food-Komótos étkezés


 

Minőségi

1010
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A helyi termékek minőségi 
ciklusa
Helyi erőforrásokHelyi erőforrások

TermékTermék

TársadalomTársadalom

PiacPiac

1. Azonosítás1. Azonosítás

2. Minősítés2. Minősítés3. Megtérülés3. Megtérülés

4. Reprodukció4. Reprodukci4. Reprodukcióó

Cél: A fenntartható
 

helyi boldogulásCél: A fenntartható
 

helyi boldogulás
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A helyi termékek jövője
 A megközelítés két szintje

 

A helyi termékek jövője
 A megközelítés két szintje

Helyi szinten
Helyi és kollektív 
kezdeményezések
Önkéntesség 
Saját kezdeményezések

Jó

 

Eljárási Gyakorlat
Minőségrendszerek 
menedzsmentje
Csoportosulások létrehozása

Nemzeti szinten
Jogi és intézményi keretek
Hivatalos elismerés

Felmérés, regisztráció, 
védelem
Támogató

 

politikák:

 promóciós. fogyasztói 
információs

 

stb.
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A hazai jogszabályi környezet 
kedvező

 
változása

4/2010 (VII.5.) VM rendelettel módosított 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítésről
bővülő

 
piaci  lehetőségek (termékkör, mennyiség, hely)

falusi vendégasztal szolgáltatás 
Közbeszerzési törvény -

 
közétkeztetés

Jövedéki törvény –

 
házi pálinkafőzés

Helyi piacok, helyi gazdaságok támogatása –

 
pályázati lehetőségek 

2012. évi XXX. törvény 
a nemzeti értékekről és a hungarikumokról.

védelem + minősítés + támogatás

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet 
a megkülönböztető

 
önkéntes jelölésekről

Származás –minőség-önkéntes jelölés

Nemzeti Vidékstratégia 2020 –
 

helyi gazdaságfejlesztés
www.videkstrategia.kormany.hu



Kedvező
 

nemzetközi környezet

UNESCO EgyezmUNESCO Egyezméény a szellemi kulturny a szellemi kulturáális lis öörröökskséég megg megőőrzrzéésséérrőőll
 

2003/20062003/2006
IAMA Agrárgazdasági Világfórum, Budapest, 2009. Globális kihívások és 

lokális válaszok  
FAO regiszter felállítása a

 
hagyományos

 
termékekre, 2009

EU Minőségpolitikai Zöld Könyv társadalmi vita 2008-2009
IV. Európai Fórum az élelmiszer minőségről (Brüsszel, 2009 )
Qualigeo Atlasz  www.qualigeo.eu

EU minőségpolitikai jogalkotása 2011 
A „KAP jövője 2020”

 
stratégia

Civil kezdeményezés: Beépíteni a kisléptékű
 

élelmiszer –
termelést és értékesítést segítő

 
célokat 

és programokat –
 

rövid élelmiszerlánc
Zöld Könyv Európa hagyományos tudásának kiaknázásra (Európai 

Bizottság, 2014. 07.15)
Az EU minőségpolitikájának felülvizsgálata a földrajzi árujelzők 

rendszerének egyszerűsítése tekintetében  2014. október 9.
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Gönc
 esetpélda

Gönci kajszi 

 barack

Gönci barack 

 pálinka

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zl4sl0saAsgCGM&tbnid=xocS0F2MHMiUEM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.bestillo.hu%2Fgonci-barackpalinka%2F&ei=kj83UpbINIzDtAaLpIHYBw&psig=AFQjCNF8gxLsVY0e6ztuAwfGEz6ZTG723Q&ust=1379438866923976
http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TES1MUolIgOQUM&tbnid=SEY-OvcTX8zfoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fpalinka-futar.hu%2Fspd%2Funas_869426%2F&ei=Qz83UqTIMMWAtAai7YGwCg&psig=AFQjCNEIDoEzB0RZEXv040FeBBJ0F3NQ_A&ust=1379438787857510
http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=W-Y-vDYR0B-CVM&tbnid=KauCUugwJulkIM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestillo.hu%2F&ei=7z43UuXkIMTCtAbqtYGwDA&psig=AFQjCNHYEeD7ELxaw5mMlWjZeLFE_gIhFw&ust=1379438703593227


Magyar Szikvíz Esetpélda
•

 
A Szikvízkészítő

 
Szakmai Ipartestület 

1901-ben alakult. Jelenleg 500 tagja 
van,1200 üzem,10 000 alkalmazott

•
 

Hagyományos know-how (180 éves)
•

 
Innovatív termék (szifonfejjel ellátott 
műanyag palack, szabadalom 1991)

•
 

Környezetbarát, újratölthető
 

palack 
•

 
HACCP élelmiszer-biztonsági 
előírásoknak megfelelés

•
 

Változatos értékesítési csatornák 
(B2B, B2C, locavore) 

•
 

Garantáltan Hagyományos és 
Különleges Termék 2004 óta

•
 

HÍR védjegy 2010 óta

I. Kisérdi-Palló – G.Baker: Banffi 
Soda Water Case, IFAMR, 2010 16



Szikvíz Ipartörténeti Gyűjtemény, Szeged
 Bánffi István gyűjtemény
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Jedlik Ányos természettudós, bencés szerzetes,  
az MTA tagja, a dinamit feltalálója (1800-1895)
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A szódavíz életciklusa
 2000-2008


 

A termék életciklusa 2004 óta hanyatlik


 
Termék innovatív fejlesztése szükséges


 

A hagyományokra építve a marketing 
stratégia megújítása 
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A szódagyártás és az innováció

Aquamarin 
szűrt víz

Vízadagoló
 automata

Rozsdamentes, nyomásálló
 acél ballonok
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A hagyományos termékek érdekében kiemelkedő
 tevékenységet folytató

 
közösségek elismerésére
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Alapító:
 EOQ MNB

Adományozó: 
Bánffi & Bánffi szikvízkészítő

 családi vállalkozás, Szeged 

KKöözzöösssséégi Vgi Váándordndordííj a j a 
HagyomHagyomáányos Termnyos Terméékekkekéértrt
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„„KKöözzöösssséégi Vgi Váándordndordííj a j a 
HagyomHagyomáányos Termnyos Terméékekkekéértrt””



2012. évi díjazott közösség:
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„„KKöözzöösssséégi Vgi Váándordndordííj a j a 
HagyomHagyomáányos Termnyos Terméékekkekéértrt””
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2013. évi díjazott közösség:

Szövetség az Élő
 

Tiszáért Egyesület

(SZÖVET)
A kistermelői érdekképviselet következetes 

 megvalósításáért

http://www.elotiszaert.hu

www.kisleptek.hu

„„KKöözzöösssséégi Vgi Váándordndordííj a j a 
HagyomHagyomáányos Termnyos Terméékekkekéértrt’”’”

http://www.elotiszaert.hu/
http://www.kisleptek.hu/


TERRA MADRE Világnap 

A Hagyományos Termék 
Előállító

 
Közösségek 

Világnapja
FM, 2014. December 9.
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