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1. Bevezetés 
 

Belecska falugazdasági programja esetén azt tapasztaltuk, hogy a menedzsment 

nem fordít túl sok erőforrást a megtermelt áruk értékesítésére, mivel erre nem 

kényszeríti semmi. Amiben nagyban közrejátszhat az is, hogy Belecskának nincs 

konkurenciája a környékén, így az értékesítés nem okoz nehézségeket. 

Felvevőpiacuk nem állandó: a vásárlók köre gyakran változik, számos új érdeklődő 

jelentkezik, régiek térnek vissza. Belecska szerződésben áll egy zöldségtermesztési 

kutatóintézettel, mely számára vetőmagot termesztenek; ez a cég a legnagyobb 

vevőjük. Állandó partnereik közé tartozik néhány környékbeli (tamási) zöldség- és 

kiskereskedő, de rendszeres vásárlók a környező intézmények és a helyi lakosság is.  

A belecskai program adaptációs feltételeit és adaptációs problémáit elemezve 

utaltunk az értékesítés kérdésére. A téma többféle vetületben is felmerül. Egyrészt 

annak kapcsán, hogy Belecskán szükség van-e, szükség lehet-e hatékonyabb, 

magasabb profitot termelő értékesítési rendszer kiépítésére. Érdemes-e „belecskai 

termékeket” kialakítani, amelyek egyedi belecskai arculattal, védjeggyel ellátva, 

minőségbiztosítottan jelennek meg a helyi vagy akár tágabb piacokon is. 

Ugyanakkor adaptációs kérdés, hogy ha egy adott térségben több zöldség- és 

gyümölcstermelő közösségi gazdaság jön létre, azoknak inkább versenyezniük 

érdemes egymással, vagy sikerük kulcsa inkább az együttműködésben, az 

összefogásban rejlik. Vajon a helyitermék-fejlesztés megoldást jelenthet a hasonló 

helyzetekre?  

A helyi termékek értékesítési csatornáival foglalkozó tanulmányunk első fejezetében 

a „helyi termék” (vagy helyitermék) fogalmát próbáljuk körbe járni, egyrészt 

nemzetközi példák, másrészt magyar megközelítések alapján. Azt tapasztaltuk, hogy 

bár egyre szélesebb körben használjuk ezt a kifejezést, annak jelentéstartalma nem 

letisztult, különböző források részben vagy akár egészében is mást és mást értenek 

alatta. Kötetünk ezen áttekintő fejezetében nem fogunk tudni definíció-szerű 

megoldást adni a problémára; összesítésünk inkább „hangos gondolkodás”, amivel 

reményeink szerint egy lépéssel közelebb visszük a helyitermék-fejlesztéssel foglalkozó 

szervezeteket egy konszenzusos megoldás megtalálásához.  
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Tanulmányunk második felében a helyi termékek jellemző magyarországi értékesítési 

csatornáit tekintjük át és illusztráljuk egy-egy szemléletes példával. A fejezet az 

értékesítési csatornák mentén tagolódik, így az alábbi alfejezetekkel foglalkozunk 

majd. 

- Termelői piac 

- Webáruház 

- Helyitermék-adatbázis 

- Helyitermék-bolt, mozgó helyitermék-bolt 

- Bevásárló kör 

- Helyitermék-fesztivál 

- Egyebek (helyitermék-polcok, csúcsgasztronómia beszállítói, közétkeztetés) 

- Komplexebb, több csatornát is használó kezdeményezések 

 

Az alábbi sorok megírását intenzív kutatómunka előzte meg. Elsősorban a világháló 

segítségével tájékozódtunk a helyi termékkel kapcsolatban, a különböző 

kezdeményezésekről saját honlapjaik nyújtottak információkat. Ezt kiegészítve több 

egyeztetésre és interjúra is sor került olyan szervezetek illetékeseivel, akik valamilyen 

módon kötődnek a helytermék fejlesztéshez. Ezeken felül kutatásunk eszköze volt a 

dokumentumelemezés és a sajtófigyelés is. 
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2. Mit nevezünk helyi terméknek? 
 

2.1. Nemzetközi példák, megközelítések 
 

A helyi termékek iránti figyelem nemzetközi színtéren nem a közelmúltban kezdődött, 

erősödése több szálon is nyomon követhető. Mint ahogy a www.gasztrofeszt.hu1 

internetes portál írja: „A fejlett nyugat-európai országokban az 1980-as évek végétől 

indult el az a folyamat, amelynek során megnőtt a fogyasztói kereslet az egyes 

régiókra jellemző, több generációs, hagyományos módon előállított élelmiszer-ipari 

termékek iránt. Ezt a tendenciát felismerve elsőként Franciaországban hozták létre a 

magas hozzáadott értéket képviselő, különleges élelmiszerek leltárát. A francia 

gyűjtőmunka sikere nyomán az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága 

1992-ben azzal bízta meg a projektgazdát, hogy az Euroterroirs (Európa Vidékei) 

nevet viselő, az Európai Unió egészére kiterjedő, átfogó programot szakmailag 

irányítsa. Mivel az élelmiszer-fogyasztási szokásoknak kulturális vetülete is van és a 

hagyományok erősíthetik a nemzeti identitástudatot, ebből eredeztethetően a 

program koncepciójának a lényege, hogy a hagyományos és tájjellegű 

élelmiszereket a nemzeti kulturális örökség részének tekinti. Az európai gyűjtemény az 

EU 129 régiójának 4000 termékét foglalja magában. A magyar mezőgazdasági és 

élelmiszer-ipari kultúra több évszázadra visszatekintő hírnevének köszönhetően, a 

program közép-kelet-európai kiterjesztésébe elsőként hazánk kapcsolódhatott be.”  

E gondolkodásmód folyományaként, annak komplex értelmezését megadva a 

területfejlesztés is felismerte a térségek belső erőforrásainak fontosságát: ezek között 

számbavették a helyi alapanyagokat, termékeket, termelési kultúrákat is. A 

környezetvédelem ezzel párhuzamosan vált a mindennapi élet témájává, 

megerősödött a környezeti szemlélet, elterjedt a fenntarthatóság, a fenntartható 

fejlesztés (vagy fejlődés) fogalma. Az új szemlélet, ez az új kulturális attitűd 

természetesen a gasztronómiára is hatott; ennek egyik legismertebb 

megnyilvánulása az 1989-ben Olaszországban elindult „slow food”2 mozgalom, illetve 

szervezet, mely hangsúlyozza az étkezés és a környezetvédelem közti kapcsolatot, 

                                                
1 A portál szervezője, kialakítója, és egyben az idézett szöveg szerzője Sej Gábor Leó. 

2 http://slowfood.com/ 



 6 Helyi termékek értékesítési csatornái Magyarországon 

ösztönzi egyebek mellett a helyi élelmiszerek fogyasztását is. Ahhoz azonban még jó 

néhány évnek el kellett telnie, hogy a helyitermék-fejlesztés önálló karaktert nyerjen, 

kifejezetten a helyi termékekre koncentráló kiterjedt akciók induljanak el, és a 

különböző indíttatású szakemberek, civilek, cégvezetők elkezdjék a helyitermék-

fejlesztést komplexen, a lokális folyamatokra összességében ható eszközként 

értelmezni. Ennek kapcsán indult el 2005-ben egy kanadai pár kezdeményezése 

„100 mile diet”3és nőtte ki magát mozgalommá. Elhatározták, hogy egy éven 

keresztül kizárólag 100 mérföldes körzeten belülről származó élelmiszereket esznek, 

azaz zászlóra tűzték a helyi élelmiszerek fogyasztását. A komplexitás jegyében az 

ötletgazdák 12 érvet sorolnak fel a helyi élelmiszerek fogyasztása mellett:  

1. frisset eszel,  

2. tudod, hogy mit eszel,  

3. találkozol a szomszédjaiddal,  

4. megérzed az évszakok változásait,  

5. új ízeket próbálsz ki,  

6. megismered a környéked,  

7. kíméled a környezetet,  

8. segíted a kistermelőket,  

9. támogatod a helyi gazdaságot,  

10. egészségesebb leszel,  

11. emlékeket szerzel,  

12. élvezetesebbé válnak az utazásaid.  

 

Az Európai Unió FP7-es (FP7/2007-2013) keretprogramja finanszírozásában 2010. 

tavaszán zárult le a FAAN – Facilitating Alternative Agro Food Networks4kutatás, 

amelyben civil szervezetek és egyetemi szakemberek közösen dolgoztak azért, hogy 

felmérjék, milyen ún. „alternatív, másként helyi élelmiszer-rendszerek” működnek 

sikeresen Európában. A kutatásban öt uniós tagállam, Ausztria, Franciaország, 

Lengyelország, Magyarország és Nagy-Britannia egy-egy civil szervezete és egy-egy 

akadémiai intézete vett részt. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a 
                                                
3 http://100milediet.org/ 

4 http://www.faanweb.eu/ 
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különböző európai kezdeményezéseket más-más motivációk mozgatják. Vannak, 

akik egyszerűen csak el akarják adni a termékeiket a lehető legközelebbi piacon, 

míg mások az alternatív élelmiszer-rendszereket olyan innovatív élelmiszertermelési és 

forgalmazási kezdeményezésekként definiálták, amelyek a termelők, a fogyasztók, a 

helyi közösségek és a természeti környezet érdekeit, illetve értékeit egyaránt megőrzik 

és fejlesztik. Társadalmi, környezeti, gazdasági fenntarthatóságra törekednek. 

 

2.2. A hazai figyelem erősödése a helyi termékek iránt 
 

A helyi termékek iránti hazai figyelem erősödésében a fent említett célok, motivációk 

mindegyike kivehető. A 2005-ben létrehozott Pannon Helyi Termék Klaszter például 

térségfejlesztési indíttatású, ily módon komplex eszközként tekint a helyitermék-

fejlesztésre: a helyi termékek piacra jutása mellett kiemelt célként fogalmazzák meg, 

hogy a helyi termékek előállítása növelje az adott vidéki térségek 

foglalkoztatottságát és javítsa a jövedelemszerzési lehetőségeket.5A Klaszter e 

térségfejlesztési karakternek megfelelően tágan értelmezi a helyitermék-fogalmat, 

mivel: 

- a Nyugat-Dunántúl egészét tekintik célterületnek (a régió legtávolabbi pontjai kb. 

250km-re vannak egymástól; a Klaszter központja Vasváron van, itt található a 

Pannon Helyi Termék Bolt, ezen kívül Szombathelyen és Oszkón vannak még 

intenzíven jelen),  

- mezőgazdasági, élelmiszeripari, kézműves termékeket, és szolgáltatásokat (ld. 

zsúpfedés) is fogadnak,  

- hagyományos termékeket és szolgáltatásokat fogadnak.  

 

A váci Magosfa Alapítvány6tevékenységeinek középpontjában a környezetvédelem 

áll, helyi termékeket promótáló tevékenysége a „100 mile diet” kezdeményezéssel 

rokonítható. Ugyanakkor egyrészt a termékek körét kibővítették a kézműves 

termékekre is, másrészt a körzetet leszűkítették 50km-re. Az alapítvány a „Helyi termék 

– közös érték” programja keretében – környezeti, társadalmi, gazdasági 

                                                
5 http://www.pannonproduct.hu/ 

6 http://magosfa.hu/hu/helyitermekek 
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szempontokat együtt kezelve – a Duna-Ipoly térségben szervez közös megjelenést 

vásárokon, és internetes adatbázist a helyi termékek számára. Az Alapítvány 

értelmezésében helyi termék:  

„Minden, amit nem importáltak. Amit nem az ország másik feléből szállítottak. Ami helyben 
készül. Amit 50 km-en belül adnak el. Házi savanyúság a kertből. Friss kenyér a péktől. 
Gyümölcs a fáról. Cipő a sarki cipésztől. Hegedű a szomszéd hangszerkészítőtől. 
Hagyományőrző portéka. Kézműves termék. Ami nem tömegcikk. Nem nagyipari selejtmunka 
a hipermarketeknek. Ami minimum 51%-ban helyi hozzáadott értéket (munkaerő, alapanyag) 
tartalmaz. Helyi specialitás. Ételkülönlegesség. Használati tárgy. Népi motívumokat őrző áru. 
Amit sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem lehet értékesíteni, pedig érdemes lenne. 
Helyben, a helyieknek. Hogy tudják, mit esznek meg. Hogy tudják, mit vesznek meg.” 

A helyipiac.egzinet.hu7 - helyi gazdaságfejlesztést a helyi termékek promótálásával, 

értékesítésének megkönnyítésével segítő kezdeményezés - az alábbi, a „100 mile 

diet”-hez hasonló érveket sorolja a helyi termékek mellett, szintén komplex 

szemléletben:  

1. A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra. Tanulmányok szerint a 
helyben elköltött 100 Ft a helyi gazdaság szereplői számára 200 Ft bevételt jelent. Amikor az 
értékesítő vállalkozás nem helyi tulajdonú, a profit garantáltan elhagyja a helyi közösséget.  

2. A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb. Míg a nagyáruházak polcain található 
zöldségeket, gyümölcsöket éretlenül szedték le, esetenként hetekig, hónapokig szállították, 
majd valahol hűtve tárolták, addig a helyi zöldségek a piacon nagy valószínűséggel az ez 
eladást megelőző 24 órában kerültek betakarításra. Ez nem csak a frissességére van hatással, 
hanem a beltartalmára is, hiszen az idő múlásával ezen élelmiszerek táplálkozási értéke 
csökken.  

3. A helyi élelmiszernek jobb az íze. Kóstolj meg egy kerti paradicsomot, frissen a növényről 
letépve és egy importot a boltból. Érezhető a különbség!  

4. A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek. Mivel ezek a termékek helyben kerülnek 
értékesítésre nem kell elviselniük a hosszú hajóutat, a szállítás gyötrelmeit és a hosszú hűtőházi 
tárolást. Ezért nem kell, hogy éretlenül szüreteljék be őket. 

5. A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet. Annak köszönhetően, 
hogy a helyi termék lényegesen kevesebbet utazik (általában max. 60 km-t), a fogyasztásuk 
jelentősen csökkenti a környezet terhelését. Sajnos nagyon import biotermék szállítása során 
bekövetkező környezetszennyezés gyakran nagyobb mérvű, mint az az előny, amit az 
ökológiai termesztés során a gazda megtakarít. 

6. A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni. Az évszakoknak 
megfelelő zöldségek és gyümölcsök fogyasztása hozzásegít minket ahhoz, hogy átélve ezt a 

                                                
7 http://helyipiac.egzinet.hu/clone/articleview?id=3191 

 



 9 Helyi termékek értékesítési csatornái Magyarországon 

harmóniát akkor fogyasszuk a ezeket, amikor a legjobb ízűek, legnagyobb mennyiségben 
kaphatóak és a legolcsóbbak. 

7. Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is. A piaci árusok, a helyi zöldség és 
gyümölcstermesztők, állattartók és élelmiszer feldolgozók mind-mind rendelkeznek egy saját, 
családi (siker)történettel. Különösen igaz ez akkor, ha az előállítás során a hagyományos 
családi recepteket, módszereket alkalmazzák. Azzal, hogy megvesszük ezeket a termékeket, 
a történet részeseivé válunk. 

8. A helyi élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak. Azzal, hogy kevesebbet 
kell az élelmiszereket szállítani, nincs szükség jelentős tartósításra. A helyi termékkel 
kapcsolatos probléma esetén a helyi termelő gyorsabban, hatékonyabban felelősségre 
vonható. A termelőnek pedig érdeke a minőségi termék, hiszen gyakran a saját becsülete, az 
arca, az a brand, amit értékesít. 

9. A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz. Azzal, hogy nem kell a termelőnek 
jól tárolható, jól szállítható, magas profittal kecsegtető nagyipari fajtákat termeszteni, 
megmaradhatnak olyan ősi hazai fajták, melyek termesztése egyre inkább a feledésbe 
merül. 

10. Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk. Azzal, hogy a helyi 
termékek mellett tesszük le a voksunkat, hozzájárulunk ahhoz, hogy a településünk, a 
kistérségünk, vagy a régió gazdaságilag fejlődjön, életképes, élhető és sikeres maradjon. 

A fenti gondolatok alapján a helyi termékeket az alábbi dimenziók mentén 

értelmezzük: 

1) Kistermelői (őstermelői) termék, melynek a termesztése, elkészítése, gyártása 

mögött nincs (még) „igazi vállalat”. Így pl. a tokaji aszút ebben a tanulmányban 

nem értelmezzük helyi termékként. 

2) Elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekről beszélünk, melyek 

kiegészülhetnek kézműves termékekkel és szolgáltatásokkal. A helyitermék-

kezdeményezések soha nem a kézműves termékek köré szerveződnek. 

3) A helyi termék fogalomban a termelés és fogyasztás helyszínei közötti távolság 

többféleképpen, nem egységesen jelenik meg. Vannak, akik egy bizonyos sugarú 

körben gondolkodnak (pl. 100 mile diet, Magosfa alapítvány - 50 km), míg mások 

inkább a magyar jelleghez ragaszkodnak. Ez utóbbival kapcsolatban nem tisztázott, 

hogy magyar alapanyagokra, magyar tulajdonú gyártóra, vagy a magyar 

munkaerőre vonatkozik-e a kitétel. Ezek alapján a termelés és fogyasztás közötti 

valamekkora földrajzi távolságot nem tekintjük a helyi termék definíció kizáró 

elemének. 
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4) Árak tekintetében a legtöbb kezdeményezés, úgy tűnik, nem akar az 

áruházláncok termékeinek áraival versenyezni. Sokan nyíltan hangoztatják, hogy 

„becsületes munkáért tisztességes árat akarnak kapni.8Ennek alapján 

természetszerűen merül fel a kérdés, hogy a kezdeményezések el tudják-e valaha 

érni a magyar fogyasztói tömegeket. 

5) A helyi termékekkel foglalkozó kezdeményezéseket böngészve a célok 

tekintetében is kavalkádot találunk, kiemelve, hogy ezek között megjelenik a helyi 

gazdaságfejlesztés is: 

- környezetvédelem; 

- környezettudatos fogyasztói magatartás terjesztése; 

- egészséges életmód; 

- munkahelyteremtés hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára; 

- helyi gazdaságfejlesztés helyi termelők termékeinek piacra segítésével; 

- hagyományőrzés; 

- szociális kereskedelmi (fair trade) szempontok; 

- turizmus fejlesztése; 

- baráti közösség, civil szerveződés kialakításának igénye. 

 

Tehát ez alapján kijelenthetjük, hogy ma Magyaroszágon a helyi termék fogalma 

meglehetősen tágan értelmezhető, ami minden általános következtetés levonását 

nehézzé teszi. Ennek következtében valamilyen modell, vagy fejlesztési terv 

kidolgozása is komoly akadályokba ütközik. Ennek a problémának az áthidalására a 

következő fejezetben bemutatásra kerülő példák révén nyomon lehet követni, hogy 

melyik kezdeményezés milyen cél, illetve esetenként célok mentén szerveződik, így 

reményeink szerint a helyi termék fogalma és hazai gyakorlata egyértelműbbé 

válhat. A bemutatás rendezőelvét az értékesítési csatornák jelentik. 

 

                                                
8 http://liliomkert.lapunk.hu/ 
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3. Értékesítési csatornák Magyarországon 
 

Ebben a fejezetben a helyi termékek magyarországi értékesítési csatornáit mutatjuk 

be – a teljesség igénye nélkül – és illusztráljuk egy-egy példával. Az alábbi 

kategóriákat állítottuk fel: 

- Termelői piac 

- Webáruház 

- Helyitermék-adatbázis 

- Helyitermék-bolt, mozgó helyitermék-bolt 

- Bevásárló kör 

- Helyitermék-fesztivál 

- Egyebek (helyi termék polcok, csúcsgasztronómia beszállítói, közétkeztetés) 

- Komplexebb, több csatornát is használó kezdeményezések 

 

3.1. Termelői piac 
 

Ez a legáltalánosabb helyitermék-értékesítési lehetőség, ennek következtében a 

legelterjedtebb is. A szokványos piacokkal megegyező módon ezeken a helyeken a 

termelők eladhatják az általuk előállított friss és feldolgozott termékeket. A mai 

Magyarország termelői piacai között (még) találunk olyat, ami csak a 

helyitermékekre specializálódott volna, így a vevő nem, vagy nem feltétlenül 

tudhatja, hogy az általa megvásárolni kívánt zöldség vagy gyümölcs pontosan hol, 

kinek a kertjében és milyen körülmények között termett. Általános gyakorlat, hogy 

ezek a termékek a fővárosi nagybani piacon cserélnek először gazdát, majd a 

termelői piacokra – legyenek azok bárhol az országban – csak ezt követően jutnak 

el. Nem ritka, (például az alábbi esethet kapcsolódó Balaton régióból) hogy az adott 

árut a termelőtől elszállítják Budapestre, ott nagytételben eladásra kerül, majd 

ugyanaz az áru kisebb tételekben visszakerül a megtermelés vidékére.9A feldolgozott 

                                                
9 Itt kell megjegyeznünk azt a paradoxont, hogy bár ez a tevékenység, az áru szükségesnél 
jóval hosszabb utaztatása ésszerűtlennek tűnik, ez a megoldás a GDP-t – a szállítási 
igénybevétel miatt – valószínűleg jobban növeli, mintha a termelő közvetlenül az adott 
térségben értékesítené az árut. 
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termékeknél (pl. lekvár, méz) ez már kevésbé jellemző gyakorlat, hiszen ezeknek a 

termékeknek az áru piaca már kissé más elvek szerint szerveződik, illetve a címkézés, 

csomagolás miatt ezeknek a termékeknek az eredete is jobban beazonosítható. A 

helyitermékek fokozottabb értékesíthetősége szempontjából hasznos megoldás 

lenne, ha a termelői piacok külön helyitermék-standokat, helyitermék-árusító sorokat 

alakítanának ki, ahol a vevő kérdezés nélkül is tudhatná, hogy az adott termék: 

ź a környékről származik („100 mile diet”) → a lokalitás szempontja; 

ź egészséges → a minőségbiztosítás (fogyasztóvédelem), egyben a 

bizalom szempontja; 

ź valamilyen fokban környezetvédelmi, fenntarthatósági törekvéseket 

tartalmaz → védjegy, ill. környezetvédelmi (ökológiai) minősítés; 

ź előállítása megfelel a munkaügyi és adózási előírásoknak → a közérdek 

szempontja. 

 

 

Az alábbiakban nem egy szokványos, hanem nagyon is rendhagyó termelői piacot 

mutatunk be, amelyik a fenti szempontoknak ugyan csak részben felel meg, de van 

néhány olyan karakteres tulajdonsága, amelyik a helyitermék-fejlesztés általános 

gyakorlattá történő fejlesztése, a helyitermékek mögött felfedezhető 

viselkedésforma, kultúra adaptálhatósága szempontjából – álláspontunk szerint – 

kiemelt jelentőséggel bír. Ez a termelői piac a Balaton-felvidék egyik falujában, 

Káptalantótiban működő Liliomkert. A Liliomkert piac kiemelkedő tulajdonságai az 

alábbiak:  

ź Piaci racionalitás szerint szerveződik: van fizetőképes kereslet a piac 

közvetlen környezetében, mégpedig olyan társadalmi csoportok 

formájában, amelyek  

Kezdeményezés címe: Liliomkert - Káptalantóti Piac 

Szervezet neve: LILIOMKERTI PIAC Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet 
(Liliomkerti Piac Szövetkezet) 

Elérhetőség: 

Káptalantóti, Balaton-felvidék, http://liliomkert.lapunk.hu/ 
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§ hajlandók kimenni a piacra vásárolni, ergo nem tömegárut 

akarnak fogyasztani, törekednek egészséges (kevésbé 

szennyezett) élelmiszerek megvásárlására; 

§ a helyi termelők tudatos támogatása mentén – ésszerű keretek 

között – hajlandók bizonyos termékekért a máshol (a 

szupermarketekben) megszokott árnál magasabb árat 

megfizetni; 

§ közösségi eseményként (élményként) tekintenek a piacra, 

ottlétük nemcsak a konkrét vásárlásra korlátozódik, így keresletet 

támasztanak különböző kulturális szolgáltatások, illetve nem-

élelmiszer termékek iránt is. 

ź A Liliomkert szinte teljes mértékben bizalmi alapon szerveződik, az 

üzemeltető, a termelő és a fogyasztó közötti erős bizalom pillérein 

nyugszik. Ezt az attitűdöt sok munkával és sok odafigyeléssel lehet 

kialakítani, létrejötte közel sem magától értetődő. 

 

3.1.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

Három évvel ezelőtt Harmathy Ildikó néhány helyi termelővel kezdte meg a piac 

megszervezését, ami saját Káptalantóti melletti birtokán kapott helyet. A piacnak 

hivatalos engedélyei nincsenek, bár megszerzésükre voltak és vannak is törekvései a 

szervezőknek, de a bonyolult szabályozás és a magas költséges miatt egyelőre még 

nem érték el céljukat. A piac létrehozását lényegében a kényszer szülte: a Balaton-

felvidék néhány termelője képtelen volt értékesíteni az áruját, mivel környékükön 

nem volt olyan piac, ahol az általuk elékpzelt szellemben és kröülmények között 

árúsíthattak volna.10Harmathy Ildikó a helyzet megoldására kitalálta, hogy a saját 

birtokán létesít piacot. Kezdetben 20-30 helyi árus gyűlt itt össze vasárnaponként, de 

számuk mára ennek többszörösére növekedett. 2010. nyarán az egyes alkalmakon 

már 120 árus is megjelent, Az agrártermékek mellett hamar megjelentek a kézműves 

termékek is, és ma már gyakran kulturális műsorok, valamint használt tárgyak, 

régiségek árverései is színesítik a vásárlási programot. A nyitvatartás is bővült: a 

                                                
10 Káptalantótihoz legközelebb Tapolcán van engedélyezett piac. 
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vasárnap mellett a péntek délután is vásárnap lett. A piac történéseit megörökíti 

saját újsága, honlapja.  

A piac célja elsősorban a helyi termékek helyben történő értékesítésének 

megkönnyítése volt. A kezdeményezés a Balaton-felvidék utóbbi években kialakult 

sajátos arculatához egyértelműen illeszkedik. Az egész szerveződést az értékesítési 

helyszín mozgatja, a helyi piac szervezése a központi gondolat. A honlapon ugyan 

megjelent a téli budapesti heti-kétheti értékesítés gondolata, interneten megrendelt 

áruk belvárosi elosztó központba szállítása (ahonnan a vevő vinné haza), ez egyelőre 

még csak ötlet szintjén létezik. 

A közelmúltban megkezdődött a szerveződés intézményesülése is, 2010. áprilisában 

megalapították a Liliomkerti Piac Szövetkezetet. Az árusok jelentős része szövetkezi 

tag; rajtuk kívül mintegy 10 szövetkezeten kívüli állandó résztvevő, valamint 10-15 

alkalmi árus is megfordul a piacon. A piacról elérhető írások alapján az 

intézményesülés a piac legalizálási szándékát is magában hordozza. 

 

3.1.2. Termékek - termelők 
 

A Liliomkert piacon javarészt mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket árulnak. 

Így feldolgozatlanul gyümölcsök, zöldségek, tojás; feldolgozva sajtok, lekvárok, 

mézek, szörpök, borok, kalácsok, teák, egyebek kaphatók. Ezek mellett megjelentek 

a kézműves termékek is: kerámiák, festmények, rajzok, ékszerek, szobrok, apró 

ajándéktárgyak, valamint művészek is, írók, zenészek. Nem árulnak (külföldi) 

tömegterméket, de a „lomisok” egyelőre megjelenhetnek. Származási helyüket 

tekintve a termékek nagyobb része még mindig a Balaton-felvidékről ered, de az 

árusok között már találunk Kecskemétről, Kalocsáról vagy Villányból érkezőket is. A 

bizalmat a termelőkkel való rendszeres, személyes találkozás lehetősége teremti 

meg. 
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3.1.3. Célcsoport - árak 
 

A piacon árusítók anyagi motivációja az, hogy „Becsületes munkáért tisztességes 

árat akarnak kapni.”11A piaci termékek árai így magasabbak, mint az 

áruházláncokban. A célcsoportot ennek megfelelően elsősorban a környékre (Káli-

medence) érkező középosztálybeli turisták (mind külföldi, mind magyar), illetve a 

nyáron a Balaton-felvidékre költöző, alapvetően városi (budapesti) értelmiség jelenti. 

A piac sikere a Balaton-felvidék budapesti értelmiség általi „felfedezésével” is 

összefügghet A piac célcsoportja egyértelműen nem a balatoni tömegturizmus. 

 

 

 

                                                
11 http://liliomkert.lapunk.hu/ 
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3.2. Webáruház 
 

Magyarországon jelenleg több, különböző szervezettségi szinten működő 

helyitermék-webáruház működik.12Ezek alapműködésüket tekintve nem különböznek 

az egyéb webáruházaktól: kereshető, általában képekkel illusztrált adatbázisból 

választhatjuk ki a kívánt terméket, amit berakhatunk virtuális kosarunkba, ezzel on-line 

lebonyolítva a vásárlást. A működő webáruházak közül az alábbiakban egy 

speciális, nemcsak termékkereskedelmi célokat szolgáló kezdeményezést, az 

Autonómia Alapítvány Bridge projektjét mutatjuk be. A választásunk azért esett egy 

rendhagyó (és a témától kissé eltérő) kezdeményezésre, mivel illusztrálni szeretnénk, 

hogy a helyitermék-fejlesztés (még ha a gyártott termékek nem is alapvetően azok) 

komplex programként  tud működni, jelen esetben modern csatornák segítségével 

szociális és területfejlesztési célokat is szolgál (elméletben).    

 

 

3.2.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

A kezdeményezés célja, hogy a csereháti települések hátrányos helyzetű, elsősorban 

roma lakosainak nyújtson képzési, majd foglalkoztatási lehetőséget. Ennek 

megfelelően a projekt képzési elemeként mintegy 50 fő, aktív korú, tartósan 

munkanélküli, roma származású embernek nyílt lehetősége faipari gépkezelő, 

cserépkályha- és kandallóépítő, kőműves, ács és kovács szakma kitanulására. A 

foglalkoztatási szakaszban az öt brigádba szerveződött emberek a térségben élő 

hátrányos helyzetű családok házait újították fel, valamint megépítették, felújították a 

perkupai kovács- és a mérai asztalosműhelyt. A projekt elemeként az Autonómia 

                                                
12 Például: http://www.magyartermekkereskedohaz.hu/; http://www.pannonproduct.hu/;  

Kezdeményezés címe: Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési 
Programja (BRIDGE) 

Szervezet neve: Autonómia Alapítvány (www.autonomia.hu) 

Elérhetőség: 

Cserehát, Borsod Abaúj Zemplén megye, http://www.equal-bridge.hu/ 
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Alapítvány webáruházat működtet,13amelyen keresztül megtekinthetők, 

megrendelhetők és megvásárolhatók a brigádok termékei (kovács és faipari 

termékek). Fontos azonban megjegyezni, hogy jelenleg a webáruház csupán kis 

mértékben (havi 1-2 rendelés) generál keresletet a helyi termékek iránt. Tehát az 

értékesítés a projekt esetében elsősorban nem a világjáló segítségével történik.  

 

3.2.2. Termékek – termelők 
 

A projekt során 50 mesterember, akik a helyi hátrányos helyzetű roma lakosok közül 

kerültek ki, jutott OKJ-s képzéshez. Közülük mintegy 37 fő foglalkoztatása oldódott 

meg. Termékeik: kovács termékek (gyertyatartók, kerti, kültéri eszközök, kapupántok, 

kandallószettek, kerítések, korlátok), faipari termékek (bútorok, dísztárgyak, 

kerítéslécek) és ács szolgáltatások (tetőépítés, kutyaház). 

 

                                                
13 http://www.equal-bridge.hu/index.jsp?id=2&akt=2&lang= 
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3.2.3. Célcsoport – árak 
 

A webáruház a hazai fair trade, magyarul méltányos kereskedelem témakörébe 

tartozik. A honlap is nyíltan reklámozza, hogy: „amennyiben az általunk forgalmazott 

termékeket vásárolja, akkor borsodi roma emberek megélhetéséhez, munkához 

jutásához járul hozzá.” Ennek értelmében az árak a piacon megszokottnál 

valószínűleg magasabbak. A kereskedelem sokkal inkább szolgál szociális célokat, 

mint tényleges piacbővülést. Lehetséges, hogy épp a magas árak miatt van 

viszonylag alacsony kereslet. 

 

3.3. Helyitermék-adatbázis 
 

A webáruháztól eltérően, egy másfajta irányt jelentenek a ún. helyitermék-

adatbázisok. Működésük lényege az, hogy egy adatbázisban összegyűjtik a helyi 

termelőket és termékeiket, de az internetes felületen keresztül nem történik 

megrendelés és értékesítés. Helyitermék-adatbázist működtet például a Szívlapát 

Alapítvány a Jövő Menő14programja keretében a mezőcsáti kistérség helyi 

termékeiről, vagy az Újreformkor15a Vásárfia16projektje keretében. Ebben az 

alfejezetben részletesebben a http://www.termelotol.hu kezdeményezést mutatjuk 

be. 

 

3.3.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

A termelotol.hu egy kereshető termelői adatbázis. Keresni lehet a termelő neve, 

megye, település és a termék-kategória alapján. A program célja a lehető legtöbb 
                                                
14 http://www.jovomeno.org/ 

15 www.ujreformkor.hu 

16 http://kirakat.ujreformkor.hu/ 

Kezdeményezés címe: Termelotol.hu  

Szervezet neve: Termelotol.hu nonprofit alapítvány 

Elérhetőség: www.termelotol.hu 
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hazai kistermelő elérhetőségét összegyűjteni és mindenki számára elérhetővé tenni. A 

honlapon keresztül nem lehet rendelést leadni, viszont megtalálható a termelő 

elérhetősége. A termelotol.hu földrajzilag nem szűkíti a tevékenységét, egész 

Magyarország területéről találhatunk termelőket. A honlap 3-as tagolású: termelőket 

kershetünk, a termelőket ajánlhatunk és a gazdák regisztrációjára is lehetőség van. 

3.3.2. Termékek – termelők 
 

A termelotol.hu csak mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket szerepeltet: 

húskészítmények, zöldségek, gyümölcsök és készítményeik, pékáruk, tejtermékek, 

gabonatermékek, virág stb. Az adatbázis sokszínűségének következtében a kínált 

termékek is meglehetősen széles sprektumon mozognak. 

3.3.3. Célcsoport – árak 
 

A célcsoport pontosan nem meghatározható, gyakorlatilag bárkli, aki a honlapra 

látogat. A honlap és az adatbázis működésének megfelelőne árak a honlapon nem 

találhatók, így erről nincsenek információink. 

3.4. Helyi termék bolt, mozgó helyi termék bolt 
 

Az elmúlt években sorra alakultak helyi termékeket árusító boltok az ország minden 

vidékén. Ezek alapítója, üzemeltetője meglehetősen sokféle szervezet volt. Ezek 

részletes bemutatása nem tartozik jelen tanulmány céljai közé. Fontos megjegyezni, 

hogy Magyarországon a helyi termék bolt sokszor szociális célból (szociális boltként) 

létesül, de a kétféle értékesítési hely külön-külön önállóan is létezik.  

Az alábbiakban az országos ismertségéből kifolyólag a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) által működtetett szociális bolthálózatot 

mutatjuk be röviden, amely lehetőség szerint helyi termelőktől száramzó termékeket 

kíván nyújtani vásárlói számára. Mozgó helyi termék boltok is sorra alakultak az elmúlt 

években, talán a legnagyobb számban a tejtermelők igyekeznek így túladni 

árujukon.   
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3.4.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

A MAGOSZ a helyi kistermelők értékesítési problémáira az elmúlt években többféle 

válasszal próbálkozott, így például kezdetben egy üzletlánccal kötött megállapodást 

a szabolcsi étkezési alma értékesítésére. Ennek keretében több mint 10 ezer tonna 

étkezési almát sikerült eladni az üzletláncon keresztül. Fővárosi értékesítési akciók 

sikerén alapulva született meg az elhatározás, hogy jó lenne a termelők árúit állandó 

üzletekben kínálni. A szervezet 2009. januárjában nyitotta meg az első szociális boltját 

Budapesten, a Ferencvárosban. Azóta a boltok száma növekszik, jelenleg összesen 

30 működik Budapesten, Pest megyében 21 és vidéken összesen 9. A teljes hálózatot 

a MAGOSZ kb. 200 boltban képzeli el, amely a lefedhetné a teljes hazai piacot. Ezzel 

párhuzamosan térségi raktárhálózatot is szeretnének kiépíteni, amely a folytonos 

ellátást biztosítaná. 

A szociális boltok hálózatával párhuzamosan a MAGOSZ gazda és őstermelői piacok 

hálózatást is szeretné létrehozni, ezzel a fő célja az, hogy a termelőnél lehetőség 

szerint minnél magasabb jövedelem maradjon.17     

3.4.2. Termékek – termelők 
 

A szociális boltokba a beszállítói termelői kört a MAGOSZ határozza meg, ennek 

alapján a gazdaköri tagok elsőbbséget élveznek., de más szervezeten kívüli 

termelőknek is lehetőségük van a bolthálózaton keresztül értékesíteni. Az üzletekben 

mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket találunk.  

 

                                                
17 Dr. Budai Gyula: A szociális bolthálózatok jelene és jövője. 
http://www.gazdakorok.hu/hir_143.htm  letöltve: 2010. november 15. 11:46. 

Kezdeményezés címe: Szociális bolthálózat 

Szervezet neve: Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) 

Elérhetőség: www.gazdakorok.hu 
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3.4.3. Célcsoport – árak 
 

A MAGOSZ egy minimális (beszállítói) árat, valamint egy maximális eladási árat szab 

meg a termékekre. A konkrét árról ezen belül az üzlettulajdonos és a termelő 

folyamatosan egyeztet. Az árak nem állandóak, azt az elmúlt napok kereskedelmi 

adatai és a tárgynapi kereslet és a kínálat határozza meg.  

 

 

3.5. Bevásárló körök 
 

A nyugati mintákat követve  Magyarországon is egyre nagyobb számban jelennek 

meg a különböző szempontok alapján szerveződő és működő bevásárló körök. Ezek 

sokszínűsége nem teszi lehetővé alaposabb bemutatásukat, így egyet kiemelve a 

„Szatyor” elnevezésű kezdeményezésről írunk bővebben. A bevásárlói körök 

nagyrészt informális szervezedőséket, legnagyobb részt nincs is rá igényük, hogy a 

hivatalos útra lépjenek, de felvállalt feladataikat így is el tudják látni. A sokszor 
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családi, baráti alapokon nyugvó bevásárlói körök célja, hogy az áruházláncokat 

kikerülve jó minőségű, ellenőrzött forrásból származó leheőség szerint helyben termelt 

árukat összefogva szereznek be, keresnek meg. A termelő számára rendszeres 

vásárlói réteget biztosítanak.   

 

3.5.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

A Szatyor Bevásárló Közösség egy informális egyesülés, amelyet néhány lelkes, 

környezettudatos vásárló indított útjára azzal a céllal, hogy magas minőségű, 

többnyire bio, helyi termékeket vásárolhasson. A Szatyor keretein belül heti 

rendszerességű vásárlásra van lehetőség. A tagok a hét elején interneten 

megrendelik a termékeket, és a hét közepén vehetik át azokat egy központi 

átvevőhelyen. A Szatyor keretében kevés, egyelőre 8-10 termék „közvetítése”, 

beszerzése történik. 

3.5.2. Termékek – termelők 
 

Termékeiket fajtánként csak egy beszállítótól kapják, gyakorlatilag az ország számos 

vidékéről.: 

- bor – Lesencetomaj, Szekszárd; 

- tejtermék – Úny, Lajosmizse; 

- zöldségek – Galgahévíz; 

- méz – Nagyszékely; 

- szörp – Budaörs. 

A kezdeményezés céljai között szerepel a termelői kör és a termékkör folyamatos 

bővítése. 

 

Kezdeményezés címe: Szatyor 

Szervezet neve: Szatyor Bevásárló Közösség 

Elérhetőség: http://szatyor.org/ 
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3.5.3. Célcsoport – árak 
 

A Szatyor ambíciói túlmutatnak azon, hogy fogyasztói csoportosulás legyen csupán, 

valódi baráti közösségként működik.Az „egyesületet” a tagok működtetik, egymástól 

egyéni aktivitást várnak, a feladatokból mindenki kiveszi a részét, a munkákat 

felosztják egymás között. 

A Szatyor élelmiszereinek ár-érték aránya az álláspontjuk szerint nagyon jó, máshol 

kapható ökológiailag minősített zöldségekkel összehasonlítva lényegesen olcsóbbak. 

Mivel közvetlenül a termelőtől vásárolnak bioélelmiszereket, így bioboltok és 

biopiacok árainál lényegesen alacsonyabbak az árak. A hagyományos piaci 

áraknál még így is ötödével-harmadával drágábbak.  
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3.6. Helyitermék-fesztiválok 
 

Az egyes vidékekhez köthető terméket népszerűsítő egy-két napos helyitermék-

fesztiválok egyre több és több helyen szerveződnek az országban. A hasonló 

kezdményezéseknek az elmúlt években lendületet adtak az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energetika operatív programjának (KEOP) 

finanszírozási forrásai. A népszerű események sokaságából kiemelve megemlíthető, 

hogy a Tudatos Vásárlók Egyesülete például Pécsett, Nyíregyházán, Veszprémben 

szervezett helyi civil szervezetekkel közösen helyitermék-napot,18míg 

Zalaegerszegen19került sor a Göcseji helyitermék-napokra. Ezek a rendezvének és 

hasonló társaik jellegüknél fogva esetiek, szezonálisak, így állandó tartós keresletet 

önmagukban nem tudnak generálni a fogyasztókkal. Azonban az ilyen találkozók 

tökéletes színteret nyújtanak ahhoz, hogy személyes kapcsolat alakulhasson ki vevő 

és eladó között, amely elegendő lehet a későbbi folyamatos kapcsolat 

megalapozáshoz. 

Szükséges megemlíteni, hogy új kezdeményezésként a www.gasztrofeszt.hu portál 

igyekszik összefogni hasonló szellemben szerveződő fesztiválokat. Az oldal elsősorban 

a helyitermékeket és az ezekből készült hagyományos hazai ételeket népszerűsíti; 

ahogy az írásukból is kiderül: „A weboldal lehetővé teszi, hogy mind többen 

szerezzenek ismereteket felmenőik étkezési szokásairól és kultúrájáról, az élelmiszerek 

elkészítési módjairól. A hagyományos termékek újra étrendbe állítása a magyar 

vendéglátás és gasztronómia sokszínűbbé válását hozza magával, amelynek 

eredménye számos területen, így például a hazai és a nemzetközi turizmus 

versenyképességének a növekedésében mérhető.” Hozzá kell tennünk, hogy ezekről 

a helyitermék- vagy gasztronómiai fesztiválokról sem átfogó elemzés nem látott még 

napvilágot, se részletes esettanulmányok nem készültek, így e rendezvények 

hátteréről, céljairól, hatásairól ma még nemigen lehet tudni, illetve nem lehet 

összképet megrajzolni. 

 

                                                
18 http://helyitermekfesztival.hu/ 

19 http://www.zalaegerszeg.hu/tart/event/14468/1 
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3.7. Egyebek (helyitermék-polcok, tájtermék-sarkok, közétkeztetés) 
 

Zsámbéki medencében 2009-ben indult el a helyitermék-polcrendszer „stelázsi” 

program néven20. Célja a helyi termékek népszerűsítése és eljuttatása a helyben-

lakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A programot a Zsámbéki-medence 

Idegenforgalmi Egyesület szervezi, a helyitermék-készítők pedig őstermelők, egyéni- 

és társas vállalkozások, az egyesület helyitermék-szakosztályának tagjai. A 

forgalmazók a településeken lévő szolgáltató helyek, üzletek, vendéglők, múzeumok, 

szállodák, melyek befogadják a helyi termék polcot.  

                                                
20 http://www.zsambekinfo.hu/stelazsi_program.php 
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Ehhez hasonló a Helyi Termék Szövetség „Adj egy méter esélyt a helyitermékeknek!” 

című kezdeményezése, melynek célja, hogy a magyarországi településeken működő 

üzletek legalább egy folyóméter polcot biztosítsanak, a helyi termelők, gyártók, 

kézművesek, jó minőségű termékeinek. Ennek keretében 2010. októberében a Helyi 

Termék Szövetség felavatta akciójának első méternyi, helyi termékeket tartalmazó 

polcát egy panyolai élelmiszer üzletben. 

2010. szeptemberében hatályba lépett a közbeszerzési törvény azon módosítása, 

amely lehetővé teszi, hogy a közétkeztetést végző intézmények közbeszerzés nélkül, 

közvetlenül a helyi termelőktől vásárolják meg többek között a nyers húst, a 

zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tojást és tejtermékeket. A törvény módosulásának 

hatásait még nem lehet értékelni, egyelőre nincsenek adatok arra vonatkozóan, 

hogy ez az intézkedés mennyiben segítette a helyi kistermelők értékesítési 

lehetőségeit.  
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3.8. Komplex helyitermék-kezdeményezések 
 

A helyitermék-fejlesztés komplex tevékenységként is értelmezhető, messze 

túlmutathat a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat megteremtésén, a helyben 

megtermelt élelmiszerek, ételek, kézműves termékek forgalmazásán, népszerűsítésén. 

A helyitermék-fejlesztés gazdasági értelemben, a helyi jövedelemtermelésre 

gyakorolt hatásait illetően területfejlesztési, míg társadalmi értelemben, a helyi 

közösségi kapcsolatokra, a kölcsönös bizalom és a helyi identitás erősítésére 

gyakorolt hatásait illetően közösségfejlesztési eszköz. Hazánkban is elindultak már 

olyan kezdeményezések, amelyek legalább részben felismerték ezt a komplex 

értelmezési lehetőséget és ebben a szellemben fejtik ki tevékenységüket. Ebben a 

fejezetben ezek közül mutatunk be kettőt: 

- a Pannon Helyi Termék Klasztert, 

- és a Szövetség az Élő Tiszáért kezdeményezést. 

Ezek mögött a kezdeményezések mögött, ha nem is régóta működő, de viszonylag 

nagy és erős háttérrel rendelkező szervezetek állnak, több értékesítési csatornát 

használnak, a fogyasztói bizalmat pedig védjeggyel próbálják megteremteni.  

3.8.1. Pannon Helyi Termék Klaszter 
 

 

Kezdeményezés címe: Pannon Helyi Termék Klaszter  

Szervezet neve: Pannon Helyi Termék Klaszter  

Elérhetőség: www.pannonproduct.hu 

 

3.8.1.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

A Pannon Helyi Termék Klasztert 2005. őszén hozta létre 13 nyugat-dunántúli szervezet 

(népművész egyesületek, falusiturizmus-szövetségek, önkormányzatok, 

önkormányzati társulások, civil szervezetek). A klaszter menedzselésére ekkor jött létre 

a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. A klaszter jelenleg mintegy 100 termelővel tart 

fenn kapcsolatot, akik 1000-féle terméket állítanak elő. A klaszter célja a helyi 

termékek piacra jutásának elősegítése. A cél elérése érdekében a munkaszervezet 
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kialakította a Pannon Helyi Termék védjegyet, értékesítési csatornákat szervez, 

csomagolástechnikai fejlesztéseket hajt végre, promóciós és marketing 

tevékenységet lát el. Terveik között szerepel a termékfejlesztés, a vásárlói 

tudatformálás és a helyi termelők képzése is. 

 

3.8.1.2. Termékek/termelők, célcsoport/árak 
 

A klaszter környékbeli mintegy 100 termelője kézműipari termékeket (pl. ékszerek, 

kerámiák, dísztárgyak bőrből, fából), élelmiszeripari termékeket (pl. pálinka, lekvár, 

méz, ecetek, olajok) és hagyományos szolgáltatásokat (szalma- és vesszőfonás, 

zsúptető) kínál. Értékesítési irányaik között szerepelnek a nagy forgalmú turisztikai 

bázisok (termálfürdők, szállodák, Balaton) és a falusi turizmus helyszínei, az internetes 

kereskedelem, valamint a vidéken élők saját felhasználására épülő helyi piac. 
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3.8.1.3. Értékesítési csatornák 
 

A klaszter több értékesítési csatornát is működtet. Így 2008. májusában Vasváron 

megnyílt az első Pannon Helyi Termék Bolt, melyben meg lehet vásárolni a Pannon 

Helyi Termék védjeggyel rendelkező termékeket. Környékbeli vásárok, fesztiválok 

állandó résztvevői a klaszter termelői (pl. Savaria Történelmi Karnevál, Szent György 

napi vásár). Ezen kívül a honlapon keresztül működik egy webáruház is, ahol a 

termékeket meg lehet rendelni. A környékben több helyen is kialakításra került 

helyitermék-sarok, ahol a klaszter termelőinek néhány termékét is forgalmazzák (pl.: 

boltokban, szállodákban). 

 

3.8.2. Szövetség az Élő Tiszáért 
 

 

 

Kezdeményezés címe: Élő Tisza Védjegy – Élő Tisza Tájtermék 

Szervezet neve: Szövetség az Élő Tiszáért (SZÖVET) 

Elérhetőség: http://www.elotiszaert.hu/ 

 

3.8.2.1. A kezdeményezés háttere, célja 
 

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) 2006-ban alakult, célja „a Tisza 

vízgyűjtőjén élők megélhetési lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti 

biztonságának növelése, a tájak természeti értékeinek megőrzése és gyarapítása. A 

SZÖVET hosszú távú, stratégiai célja, hogy az ártéri tájgazdálkodás meghatározó 

tájhasználati formává váljon a Tisza mentén. Tevékenységünkkel a Tisza-menti 

gazdákat, feldolgozókat, kereskedőket jobb gazdasági helyzetbe kívánjuk hozni, 

hogy a természetkímélő gazdálkodás javítsa a megélhetési lehetőségeket.”.21A 

SZÖVET eddigi tevékenységei között szerepel a nagy sajtónyilvánosságot kapott 

                                                
21 http://www.savanyusag.hu/kikvagyunk.php 
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„meggymentő akció” vagy az „almalé akció”. Emellett 2009. júniusában liba akciót, 

majd befőző napokat, 2010. márciusában pedig facsemete-vásárt szerveztek. 

A SZÖVET talán legkiemelkedőbb, legnagyobb szabású projektje ugyanakkor az Élő 

Tisza védjegy bevezetése. A védjegy célja kettős:  

- egyrészt segíteni próbálja a Tisza-menti települések kistermelőinek megélhetését 

az által, hogy egységes megjelenést, potenciális új piacokat nyit számukra; 

- másrészt pedig ösztönzi, hogy a gazdálkodók intenzív gazdálkodás helyett 

környezetkímélő módszereket alkalmazzanak.  

 

A végjegyrendszer működése során a SZÖVET és a védjegyfelhasználó szerződést köt. 

A felhasználó a szerződésben szereplő termékekre vagy szolgáltatásokra egy évre 

felhasználói jogot kap a jogtulajdonostól. A szerződést annak lejárta után rögtön 

meg lehet újítani. A SZÖVET, mint jogtulajdonos, ellenőrizheti a védjeggyel megjelölt 

termékek vagy szolgáltatások körét és minőségét, hogy megfelel-e a szerződésben 

foglalt kritériumoknak. Ezek egyrészt a termékek helyi voltára vonatkozóan 

tartalmaznak előírásokat (Tisza vízgyűjtője, helyi és magyar), másrészt pedig az 

előállítás módját szabják meg (kímélőre átálló, kímélő, minősített bio, 

tájgazdálkodás). A védjegy nem zárja ki a környezetkímélő gazdálkodást egyelőre 

nem folytató gazdákat, ugyanakkor ösztönzi (pl. ingyenes tanácsadási 

tevékenységgel is) az átállást. Ezek mellett önkéntesen vállalhatók további 

kritériumok (pl.”GMO-mentes”, „természetes alapanyagokat tartalmaz”, 

„mesterséges adalékanyag-mentes”). A védjegyhasználó havidíjat fizet a SZÖVET 

szolgáltatásaiért (pl. honlap, hírlevél, értékesítési csatornák szervezése, tájékoztató 

fórumok, végjegy design). 

A SZÖVET eddigi hároméves tevékenysége alatt több jogszabályi korláttal is 

találkozott, melyeket módosító csomagként más civil szervezetekkel közösen 

benyújtott az érintett minisztereknek (földművelésügyi, szociális, egészségügyi). A 

civilek legnagyobb sikere eddig a 2010. májusában módosult kistermelői rendelet22. 

A módosítás értelmében bővült az a földrajzi kör, ahova a kistermelők szállíthatják 

                                                
22 14/2006 FVM-EüM-ICSSZEM együttes rendelet a kistermelői, élelmiszer-termelés, -előállítás, -
értékesítés feltételeiről 
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termékeiket. Bővült az értékesíthető termékek köre és mennyisége is, ugyanakkor 

csökkent a kistermelőket sújtó adminisztráció23. 

 

 

 

3.8.2.2. Termékek/termelők, célcsoport/árak 
 

A végjeggyel bíró termékek között találhatunk tartós termékeket (pl. lekvárok, 

konzervek), engedélyköteles termékeket (pl. pálinka, egyéb alkoholok), 

kézművesipari termékeket (pl. nád, bőr) és friss zöldségeket, gyümölcsöket, hús- és 

tejtermékeket. A termelők a Tisza-völgy 781 településéből egyelőre 13 településén 

élnek, a védjegyet használók száma ma eléri az 50-et. A célokra gondolva a 

környezettudatos fogyasztók képezik a célcsoportot.  

 

                                                
23http://www.magosfa.hu/?q=hu/node/981, http://jno.hu/hu/?&menu=aktualis&doc=20100526 
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3.8.2.3. Értékesítési csatornák 
 

A védjegyes termékek értékesítése jelenleg 3 csatornán keresztül történik. Egyrészt 

tájtermék sarkokban (pl. Bereg kincsei, Tarpa), másrészt szombatonként budapesti 

piacokon (Komjádi uszoda előtt, Budapest, II. ker., Sashalmi piac, Budapest, XVI. 

ker.), ezen kívül pedig a honlap is értékesítési felületként szolgál.  

Tervben van a tájtermék-sarkok bővítése: a SZÖVET közvetlenül is megkeres üzleteket, 

valamint a honlapon keresztül is jelentkezhetnek boltok Élő Tisza termékek árusítására. 

Ezen kívül debreceni és szolnoki piacszervezés, valamint a közvetlen házhoz szállítási 

lehetőségek felkutatása is napirenden van. 
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Következtetések, összefoglalás 
 

Mint ahogy láttuk a bemutatott kezdeményezések sokféle, változatos cél mentén 

szerveződnek. Az 1. táblázatban bemutatjuk, hogy melyiket milyen cél, célok vezérlik.  

1. táblázat: A bemutatott példák illeszkedése a helyitermék-fejlesztéssel kapcsolatosan megjelenő különféle szervezeti 
célokhoz 

 Liliomkert Bridge Termelotol.hu Szociális 
boltok 

Szatyor Helyitermék-
fesztivál 

Pannon 
Helyi 

termék 
Klaszter 

Élő 
Tisza 

környezetvédelem        X 

környezettudatos 
fogyasztói 

magatartás 
terjesztése 

    X    

egészséges életmód X    X    

munkahelyteremtés 

hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok 

számára 

 X       

helyi 

gazdaságfejlesztés 

helyi termelők 

termékeinek piacra 

segítésével 

X  X X  X X X 

hagyományőrzés X     X X  

szociális 

kereskedelmi (fair 

trade) szempontok 

 X       

turizmus fejlesztése X     X X  

baráti közösség, civil 

szerveződés 

kialakításának igénye 

    X    
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Az egyes kezdeményezések, bár céljaikban eltérők, több dimenzióban is 

hasonlóságot mutatnak.  

- Egyrészt fiatal, néhány éve működő szerveződésekről van szó. A legkomplexebb 

Pannon Helyi Termék Klaszter és az Élő Tisza védjegy 2005-ben, illetve 2007-ben 

indult. 

- Mindegyik bemutatott kezdeményezés kis méretű, a helyitermék-termelők kis 

részének biztosít jövedelmet, mely az esetek többségében időszakos, eseti, a 

folyamatos megélhetést nem biztosítja. 

- Emellett fontos kiemelni, hogy a szervezőerő érdekvédelmi (pl. MAGOSZ) vagy 

civil szervezet (pl. SZÖVET).   

- Több kezdeményezés is részesült az elmúlt években állami támogatásban, 

általában európai uniós forrásokból (pl. Élő Tisza, Pannon Helyi Termék Klaszter, 

több helyi termék fesztivál, Bridge projekt). 

 

Összességében a bemutatott helyitermék-értékesítési kezdeményezések alapján az 

alábbi következtetéseket tudjuk levonni.  

- A kistermelők termékeinek értékesítési problémáit elsősorban civil szervezetek, 

érdekképviseleti szervek vagy magánszemélyek karolják fel, ők próbálnak 

megoldást találni a termékek promótálására, értékesítésére. Ez a világ (egyelőre) 

nem üzleti alapon szerveződik, nem üzleti gondolkodású közvetítők szervezik. 

- A helyi termékek nem érik el a magyar fogyasztók tömegeit, ami természetesen 

összefügg az előző ponttal. Gyakran deklaráltan nem tömegterméket állítanak 

elő (lásd Liliompiac, amely talán szándékosan is kimarad a balatoni 

tömegturizmusból), máskor pedig nem találják a tömegtermékké váláshoz vezető 

utat. Mindenesetre a vázolt helyitermékes világ teljesen szeparáltan működik a 

tömegtermékek világától. Értelemszerűen ebben a pontban az ár kérdését is meg 

kell említenünk. Több példánál is láttuk, hogy a helyi termékek nem olcsó 

termékek, a termelők „tisztességes árat” akarnak kapni.  

- Mindezek tükrében úgy tűnik, egyelőre Magyarországon a középosztály egy része 

találkozik a helyitermékekkel részben környezetvédelmi vagy egészségügyi 

tudatosság, részben szociális érzékenység, részben pedig egyszerűen a vidék 

felfedezése okán. 
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2. táblázat: A helyi termékek értékesítésével kapcsolatos problémák 

Probléma típusa Termelői piacok esetén Webáruház esetén 

Termelőt sújtó jogszabályi 
probléma 

A termelőket érintő jogszabályi keret egyértelműen 
túlszabályozott, az adminisztratív előaírások nagyon nagy terhet 

jelentenek. Az elmúlt időszak törvényi változásai sem 
eredményeztek jelentős változásokat.    

Javaslat: törvények rendelet áttekintése, egyszerűsítése. Felesleges 
előírások elhagyása 

Szervezőt sújtó jogszabályi 
probléma 

35/1995. (IV. 5.) Korm. 
rendelet a vásárokról és a 

piacokról 

Ez az ún. „piactörvény” 
egyforma előírásokat tartalmaz 

a különböző piacokra (falusi 
vasárnapi piac vs. 

Vásárcsarnok). 

Javaslat: differenciált, 
többszintű szabályozás. 

- 

Bérleti díj 

Nagyon drágák a helyi 
piacokon a bérleti díjak. (Pl. a 

Vásárcsarnok őstermelői 
részében 4.000 dt/nap az asztal 

bérleti díja.) 

Javaslat: önkormányzatok 
odafigyelhetnének a 

díjszabásra, csökkenthetnék a 
díjakat. 

- 

Szállítás, logisztika - 

Nagyon magasak mind a 
szállítási, mind a logisztikai 

költségek. Nem éri meg 
webáruházat működtetni, sem 

hazaszállítással, sem pedig 
boltba szállítással. 

Adózási, számlázási problémák 

Az Élő Tisza összehasonlította néhány európai országban a 
kistermelők adózási, számlázási környezetét. Ezen a téren 

lényegesen egyszerűbben szervezett országokkal találkozhatunk. 
Forrás: 

http://www.elotiszaert.hu/bovebben.php?id=991 
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Ezeknek a kezdeményezéseknek az értékesítési csatornái nem tudnak egyszerűen, 

olcsón tömegárut közvetíteni tömegeknek, így hátrányos helyzetű térségek 

foglalkoztatási problémáinak megoldására is csak nagyon korlátozottan tudjuk 

használni őket - egyelőre. A 2. táblázatban – a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 

munkatársával, Szabadkai Andreával készített interjú alapján – azokat a tényezőket 

foglaltuk össze, amelyek jelen pillanatban a helyitermékek értékesítésének legfőbb 

akadályait jelentik. Ezek jó része jogi szabályozási kérdés, amelyek a probléma 

természeténél és a már felhalmozott ismeretanyagnál fogva valószínűleg kezelhetők, 

más részük azonban gazdasági természetű, mely téren a rendszer-szintű megoldások 

még váratnak magukra. 


