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Helyi élelmiszer rendszerek,  
Rövid Ellátási Lánc = REL   



REL értékesítési csatornák 
Közvetlen értékesítési csatornák 

Gazdaudvarból való értékesítés 

Pl. „tojás eladó”, vagy saját bolt/automata a 

gazdaságban csak saját terméket értékesítve. 

Szedd magad!  

Falusi vendégasztal szolgáltatás 

A kistermelő gazdaságában. 

Bevásárló- és kosárközösségek 

Előrendelés alapján átadópontokra szállít a 

gazda.  

Közösség által támogatott mezőgazdaság 

(CSA) 

Megállapodás alapján átadópontra szállít a 

gazda vagy a gazdaságából adja át a 

terméket. 

. 

https://tudatosvasarlo.hu/kozossegi-mezogazdalkodas/hazai-kozossegi-gazdasagok/   
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https://nyitottportak.hu/  

 

https://kisleptek.hu/tudastar/nyitott-porta-es-temautak/ 
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Mennyire tartja fontosnak a sikeres zalai működéshez  

Fontosság mértéke…

• Rendszeres munkacsoporti munkák  
• Évente 12 db (6 db létszámkorlát nélkül) 

program Saját weboldallal vagy facebook oldallal 
kell rendelkezni 

• Vendég fogadó térrel (esővédett) és vendég 
illemhely, mosdó 

• Látogatóbarát környezet és fogadtatás  
• Fenntartási költséget (20 000 Ft/év) 
• Kötelező a saját termék, vagy más HÁLÓZATI tag 

termékének értékesítése 
• Használja a közös arculati elemeket.  
• Adatot szolgáltat közös kiadványhoz.  
• Kisfilm készítése esetén fogadja a forgató 

csoportot. Kihelyezi a közös szóróanyagokat, 
információs anyagokat. 

Hajlandó lenne-e fizetni a 
védjegytagságért? n=4 
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Támogatás
a

hálózatnak

Pályázati
forrás

Új tagok a
Hálózatban

Térségi

Mi segítené leginkább egy nyitott porta hálózat 
 fenntartható működését?    n=4;  

100 % = 32 p 

%



ÉlményParaszt Programunk 

https://kisleptek.hu/hirek/elmenyparaszt-program/  

Méz-ízbogozó  
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Bevásárló közösségek 
• https://kisleptek.hu/wp-content/uploads/2022/01/gyujtooldal-jobevasarlo-es-

kosarkozossegek-vegleges-egyben.pdf  
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Bevásárló közösségek 



Közösség által támogatott mezőgazdaság 
(CSA) https://tudatosvasarlo.hu/tema/kozossegi-mezogazdalkodas/ 



REL értékesítési csatornák 
Közvetlen vagy közvetítőn keresztüli 

értékesítési csatornák 

Házhoz szállítás, illetve átadópontra kiszállítás 

A fogyasztó kérése, a fogyasztó által megadott 

helyre. 

Internetes értékesítés kiszállítással 

Mozgóbolt 

Piacon, rendezvényen való értékesítés 

  

Termelői bolt 

Égy- vagy több termelő termékét értékesítő 

bolt. 

Helyitermék automata 

Egy vagy több termelő termékét is értékesítheti 

az automata. 



Online termelői platformok, webshop, …. 



Termelői bolt 



REL értékesítési csatornák 

. Közvetítőn keresztül működő 

értékesítési csatornák 

Kereskedők, Kiskereskedelmi boltok, 

helyitermék polcok 

Vendéglátás 

Közétkeztetés 

https://sites.greenpeace.hu/mit-tehetsz-az-okomenzakert/  
ÖKOMENZA program 

https://farm2fork.hu/rolunk 
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Védjegy+ 

 

 

 

 

 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/  
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Vendéglátás 

 



Segítő hálózatok 

• Kárpátmedencei Gyümölcsész Hálózat www.gyumolcsesz.hu  

 

http://www.gyumolcsesz.hu/


Szabadkai Andrea 

30/7688-718 

www.kisleptek.hu  

https://kisleptek.hu/tudastar/rel-hub/rel-expo-2022/  
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2022.09.29. Ócsárd 

Köszönjük a figyelmet! 

kis leptek@gmail .com 

www .kis leptek .hu 
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