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1. Helyzetelemzés 

1.1. Szakpolitikai háttér 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 dokumentumában 

kijelölte a stratégia által felölelt 8 évben követendő főbb irányvonalakat, súlypontokat, 

melyben a helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítési program különálló stratégiai 

területként került szerepel a következőkre alapozva: 

 

Az élelmiszerpiaci globalizáció negatív következményeinek ellensúlyozására, kivédésére 

leginkább a helyi élelmiszerellátó rendszerek az alkalmasak, melyek a termelő és a fogyasztó 

minél közvetlenebb és rövidebb értékesítési-fogyasztási kapcsolatára épülnek. A 

Magyarországon egyre több helyen, alulról szerveződő helyi piac, illetve helyi 

élelmiszerellátást célzó kezdeményezések azt mutatják, hogy megfelelő szervezéssel 

biztonságossá tehető az áruk értékesítése, kiszámíthatóvá téve a termelést, az 

élelmiszerellátást és az e tevékenységekből élő családok megélhetését. A magyar 

élelmiszertermékek íz- és zamatanyagokban gazdagok, jó minőségűek, keresettek mind 

belföldön, mind külföldön, mégis az import áruk egyre nagyobb tér-nyerése, a hazai 

termékek visszaszorulása tapasztalható. Ennek a negatív tendenciának a megfordítására kell 

törekedni a helyi, illetve közvetlen értékesítés, a közvetlen termelői-fogyasztói, város-vidék 

kapcsolatok fejlesztésével, támogatásával. 

 

A fentiek értelmében a következő stratégiai irányok és teendők kerültek meghatározásra: 

 

1. A helyi piacokra és értékesítésére vonatkozó speciális jogi szabályozás megalkotása 

összhangban a kistermelőkre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatával, megújításával.  

2. A kistermelők élelmiszerbiztonsági megfelelésének segítése a szabályozás 

testreszabásával”, valamint feszesebb és a fogyasztó számára is megnyugtatóan 

átlátható ellenőrzési rendszer ki(át)alakításával.  

3. A helyi piacokat, helyi értékesítést magában foglaló helyi gazdaságfejlesztési 

stratégiák készítésének elősegítése. Ennek részét kell, hogy képezze a helyi termelési 

kapacitás, feltételek, a helyi igények, értékesítési lehetőségek felmérése, a termelési 

és értékesítési folyamatok összekapcsolása (helyi, térségi szövetkezetek, éttermek, 

közétkeztetés, vendégfogadók, önkormányzatok együttműködése), a termelés 

tervezhetősége.  

4. A helyi piacokra, helyi értékesítésre irányuló kezdeményezések, az ezeket elindító 

helyi együttműködések ösztönzése.  

5. Helyi, kistermelői piacok létesítése, fejlesztése.  
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6. Az élelmiszerlánc lerövidítése érdekében további helyi értékesítési lehetőségek, 

például helyi termékboltok, termékpolcok, helyi vásárok, termékfesztiválok, 

szabadtéri, pavilonos piacok, nyitott gazdaudvarok, közvetlen gazdaságból történő 

értékesítés, egyéb alternatív értékesítési helyszínek (települési közterek, nagyobb 

terek, parkolók, sétálóutcák, kihasználatlan épületek) stb. fejlesztése.  

7. A termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatának kialakítását elősegítő civil 

kezdeményezések támogatása, termelői-fogyasztói közösségek, mozgalmak 

létrehozásának, működésének ösztönzése, támogatása.  

8. A helyi, tájjellegű specialitások, termékek, hungarikumok márkázásának, 

védjegyrendszerének ki-alakítása, a HÍR program további bővítése.  

9. Szervezett, nyomon követhető, a helyi rendszereket ernyőszerűen összefogó 

országos termelési, feldolgozási, logisztikai, értékesítési rendszer(ek) kiépítésének 

elősegítése.  

10. A termelői piacokon tapasztalható illegális kereskedelem elleni fellépés.  

11. A helyi termékeket támogató tudatos vásárlással kapcsolatos szemléletformálás, 

széleskörű kampány indítása erre vonatkozóan.  

12. Az on-line értékesítés (on-line piacterek), értékesítési rendszerek működésének 

elősegítése. 

 

1.2. Jogszabályi háttér 

 

A stratégiai célkitűzések mentén megindult a kijelölt teendők megvalósítását támogató 

környezet kialakítása. Mindez elsőként a terület jogi szabályozása terén jelentkezett. 

 

A helyi piac kialakításának törvényi alapjait az alábbi jogszabályok jelentik: 

 

1. A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény; 

2. A 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXXV. törvény a 

kereskedelemről; 

3. A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) 

Kormányrendelet és a 260/2011 (XII.7.) módosítások; 

4. A 2011. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; 

5. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 

52/2010 (IV.30.) FVM rendelet; 

6. A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 

51/2012. (VI.8) VM rendelet; 

7. A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. 

(XI.26.) EüM rendelet; 
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8. Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, 

feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet; 

9. Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet. 

 

A helyi termékekre termékcsoportonként más és más jogi szabályozás is vonatkozik. 

 

A 2010-óta bevezetett szabályozásoknak köszönhetően dinamikusan növekedést mutat a 

termelői piacok száma – jelenleg összesen 209 működik belőle az országban. A regisztrált 

kistermelők száma megduplázódott, már eléri a 11.000-t. 

A kistermelők számára jelenleg közel 160 helyi termelői piac nyújt értékesítési lehetőséget az 

országban. A helyi termelői piacok nyitását vidékfejlesztési támogatással is elősegítették, így 

61 új piac az erre a célra rendelkezésre álló közel egymilliárd forint támogatás segítségével 

nyílt meg. 

A bürokratikus akadályok lebontása közé sorolható, hogy régi jogszabályok módosításával és 

újak alkotásával lehetővé vált, hogy a kistermelők közvetlenül is értékesíthessék 

terményeiket és közbeszerzési eljárás nélkül szállíthassak be a közétkeztetésbe helyi 

termékeket. Elemi igény volt Magyarországon helyi termelői piacokra, így könnyített nyitási 

és üzemeltetési feltételekkel került meghatározásra e piackategória. Emellett a falusi 

vendégasztal szabályozásával a falusi turizmusnak is fontos lábat teremtettek. 

 

1.3. Tatai járási kezdeményezések 

 

A helyi termékek piacra juttatásával kapcsolatban több kezdeményezés is elindult már a 

Tatai járásban: 

 

 Naszály Község „Egyháztáji Vásár” elnevezéssel, minden hónap utolsó szombatján 

termelői piacot tart a Református Gyülekezeti ház udvarán 8.00-12.00 óra között. A 

vásár jelenleg is nagy sikerrel működik. 

 Dunaalmás termelői piac működtetését indítványozta, azonban e kezdeményezés 

nem járt sikerrel. 

 Helyi védjegy kialakítását Tata Városa kezdeményezte, mely végül nem került 

kialakításra: 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2012. (III.29.) Tata Kt. határozata: A 

„TATAIKUM – A helyi érték” védjegy bevezetéséről  

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezte ki „A helyi érték” 

védjegy bevezetésére. A védjegy bevezetésének részletes feltételeit kidolgozására és 
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képviselő-testület elé terjesztésére nem került sor. Ezen kezdeményezés a 416/2012. 

(X.31.) számú Képviselő-testületi határozattal visszavonásra került. 

 A Gerecse Natúrpark égisze alatt térségi védjegy kialakítás a helyi termelők segítése 

érdekében egy a tataihoz hasonló kezdeményezés volt. 

 Piac kialakítására vonatkozóan Tatán már 2011-ben megindultak az előkészületek: 

o Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2011. (IX. 29.)Tata Kt. 

határozata: a piac téri kisajátításhoz szükséges pénzügyi fedezetről 

A határozat értelmében a tatai 1880/3 hrsz-ú és a 1880/6 hrsz-ú ingatlanok 

kisajátításához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az Önkormányzat; 

o Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2012. (VI.28.) Tata Kt. 

határozata: Új Piac 2011 Kft. által létrehozandó Gazdapiacról 

A határozat értelmében Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja az Új Piac 2011 Kft. által létrehozandó Gazdapiac létrehozását, 

valamint erre vonatkozóan együttműködési megállapodás megkötését.  A 

Gazdapiac létrehozásának célja, hogy a helyi és környékbeli őstermelők egy 

helyen árusítsák a termékeiket. Az üzemeltető vállalja, hogy a piac elárusító 

asztalain az őstermelők ingyenesen árusíthatnak, csupán az épület 

üzemeltetési díj arányos megfizetése merülne fel az árusítók részéről, mely 

megközelítőleg 200,- Ft/nap összeget tenne ki. 

 

2. Lakossági felmérés összegzése 

 

A projekt keretében készített kérdőíves vizsgálat során feltett kérdésekkel a projektgazda a 

kistérségben élő lakosságot szólította meg. A kérdések három téma köré csoportosultak, 

melyek közül egy a kistérség termelőit és szolgáltatóit összefogó internetes piac 

kialakításával kapcsolatos meglátásokat kutatja. A kérdőív elemzése során, valamint a járási 

települések képviselőivel való egyeztetések alkalmával nemcsak egy internetes piac, hanem 

egy komplett termelési-értékesítési lánc kialakításának gondolata merült fel. 

 

Az alábbi kérdésekre adott válaszok a lakossági igényeket jelenítik meg a tervezők, járási 

vezetők számára. 

 

A kistérség településein számos őstermelő és helyi szolgáltató működik, melyeket az alábbi 

diagram adatai alapján a helyi lakosok 43%-a ismerni vél. Ez az arány azonban nem kielégítő, 

hiszen feltételezi, hogy a helyiek kevesebb, mint fele tud arról, mi érhető el helyi szinten 

kedvező árakon, megfelelő minőségben.  
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Ismeri Ön a kistérség településein jelen lévő őstermelőket, egyéb szolgáltatók kínálatát? 

 
 

 
A kistérség településein rendelkezésre álló helyi őstermelők által megtermelt javakat és a 

kínált szolgáltatásokat előző grafikon alapján a lakosok nagyjából fele ismeri, a vásárlási 

hajlandóság és igénybevétel pedig hasonlatos, vagyis a rendelkezésre álló termékeket, 

szolgáltatásokat, aki ismeri, szívesen meg is vásárolja. Ezen tendencia kedvező kilátásokat 

vetít előre, hiszen feltételezi, hogy a termékeknek és szolgáltatásoknak nagyobb 

nyilvánosságot biztosítva a vásárlási hajlandóság is azonos arányban növekszik. 

 
Vásárol-e Ön a kistérségben található őstermelőktől, igénybe veszi-e az elérhető szolgáltatásokat? 

 

 
 
 

A kistérségi termelők/szolgáltatók termékeinek/szolgáltatásainak elérhetősége, 

átláthatósága jókora szórást mutat a válaszadók állásfoglalásában. Jelentősnek tekinthető a 

válaszadók 22%-a, aki nem ért egyet azzal, valamint további 35%, aki csak részben ért egyet 

azzal, hogy a helyiek által kínált termékek elérhetőek, átláthatóak. Vélhetően a szűk 

környezetben (adott településen) rendelkezésre álló lehetőségek ismertek, azonban a közeli 

és távolabbi településeken tevékenykedő termelők és szolgáltatók termékei/szolgáltatásai 

már nem ismeretesek számukra. A helyi termékeknek nagyobb népszerűséget biztosítva 
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javasolt lenne az eredmények településsoros vizsgálata, valamint a működő szolgáltatások és 

a kínált termékek értékesítésének közösségi felületen történő tematikus, átlátható, 

közérthető megjelenítése, bemutatása. 

 
A kistérségben működő termelők és szolgáltatók kínálata elérhető, átlátható. 

 
 
 
A felmérésben résztvevők tekintélyes hányada (67%-a) ért egyet, illetve ért egyet teljesen 

azzal, hogy hatékony és hasznos lenne a kistérségben tevékenykedő termelők (őstermelők) 

és szolgáltatók összegyűjtése egy közös fórumon történő megjelenítése. A korábbi 

grafikonok adataiból kitűnik, hogy a helyiek többnyire ismerik a rendelkezésre álló 

termékeket és szolgáltatásokat, átláthatónak tartják és viszonylag nagy számban igénybe is 

veszik/megvásárolják ezeket, azonban számos olyan termelő is működik település szerte, 

akinek a terméke az alacsony promóciós költés miatt nem került a köztudatba. Ezen 

termelők/szolgáltatók, illetve az újonnan piacra lépők, új terméket bevezetők, innoválók 

számon tartása szükségesnek bizonyul.  
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Hasznos lenne a kistérségben működő termelők és szolgáltatók kínálatának összegyűjtése és közös 

értékesítése. 

 

 
 

 

A válaszadók ugyancsak jelentős szórást generálnak az internetes piac relevanciáját tekintve, 

vagyis eltérően gondolkodnak arról, hogy az online felület megfelelő módszert biztosítana-e 

a termékek és szolgáltatások helyi szintű promóciójára. A válaszadók azonos arányt 

képviselnek a két szélsőséges póluson (13% - teljes mértékben egyetért és 16% nem ért 

egyet), valamint a két közelítő póluson (38% - egyetért, 32% részben ért egyet). Ez alapján 

feltételezhető, hogy az online termelői és szolgáltatói bázis mellett, a gyakorlati alkalmazás – 

vagyis a városi piacok szervezése – is azonos relevanciát képvisel, párhuzamos működtetésük 

pedig megfelelő kereteket szab a helyi és térségi termelők és szolgáltatók könnyebb 

eléréséhez, nagyobb forgalmának generálásához. 

 
A kistérségben megtalálható termelők és szolgáltatók kínálatának értékesítésére megfelelő 

módszer lenne az internetes piac létrehozása. 
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A felmérésben résztvevők viszonylag alacsony válaszadási hajlandósággal feleltek arra a 

kérdésre, hogy mit vásárolnának szívesen az interneten keresztül. A válaszadók közül a 

legtöbben az alábbi szolgáltatásokat/termékcsoportokat említették:  

 

- háztáji zöldségek, gyümölcsök, tojás, hús, egyéb élelmiszer; 

- bio- és kézműves termékek (tej, tejtermékek, sajtok, méz, lekvár, befőtt, szörp); 

- helyi újságok, információk; 

- mezőgazdasági termékek (magok, gabona, palánták), kisállatok; 

- háztartási kisgépek javítása; 

- ruházat és vegyi áruk. 

 

A válaszadók jelentős része juttatta kifejezésre az internetes felülettel szemben támasztott 

kétségeit (a válaszadók átlagéletkora – 43 év – tekintetében az „online bizalmatlanság” 

reálisnak tekinthető). Az interneten rendelkezésre álló informatív felület mellett 

működőképesebb formának tekintik a heti- illetve havi rendszerességgel működtetett városi 

piacok szervezését. 

 

A fenti vizsgálat alapján megállapítható, hogy a helyi termékek ismertté tétele érdekében az 

internetes piac és városi piac szervezése hasonlóan jó megoldás lehet. A tanulmány 1. sz. 

mellékletében kerültek összegyűjtésre a járásban jelenleg tevékenykedő termelők, akik egy 

internetes vagy helyi piacon is megjelenhetnek termékeikkel, egyúttal a következő fejlesztési 

koncepcióban javasolt hálózatépítés első lépésének kialakításához egy kiinduló adatbázist 

jelenthet. Az adatbázis folyamatos, további helyi termelőkkel való bővítése javasolt.  

 

3. Lehetséges megoldások a helyi termékek piacra juttatása érdekében 

3.1. Fejlesztési koncepció javaslat  

 

Tekintve, hogy a lakossági igényfelmérés, valamint a járási települések képviselőivel való 

egyeztetések eredményeként nemcsak egy internetes piac, hanem egy komplett termelési-

értékesítési lánc kialakításának igénye merült fel, ezért kialakításra került egy fejlesztési 

koncepció, mely az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre, meghatározva a megvalósítást 

főbb lépéseit, elemeit. 
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1. Hálózatépítés  
 

 Adatbázis-fejlesztés  

Javasolt a járásban helyi termékeket előállítók és a helyi termelői piacok 

adatbázisának létrehozása és folyamatos. Az adatbázis megfelelő kiindulási alapot és 

lehetőséget biztosít egy on-line értékesítési felület kialakítására is. 

 

 A helyi termelők, piacok közötti együttműködés fejlesztése  

 

Az országos és megyei tendenciákat figyelembe véve a helyi termelők és a piacok 

száma növekszik, mely viszonylatban fontos, hogy ezek egymás vonzerejét ne 

csökkentsék, ugyanakkor ki tudják szolgálni a közvetlen környéken megjelenő 

igényeket. Ebből kifolyólag érdemes a termelők, a meglévő és a tervezett piacok 

között együttműködést, illetve azok feltételeit kialakítani, melynek eleme lehet: a 

piacok kölcsönös reklámja, kiemelt vásárnapok kijelölése minden egyes piac számára, 

a termelők közös megjelenése nemzetközi vagy országos vásárokon. Ennek 

érdekében célszerű egy közös platformot kialakítani, melynek keretében a fentiekről 

közös döntés hozható és a további munka koordinálható.  

 
2. A közös megjelenés feltételeinek kialakítása  

 
 Járási védjegy kialakítása  

A járási helyi termékek piacra jutásának elősegítésének egyik legfontosabb lépése 

lehet egy járási védjegy kialakítása, életre hívása. A védjegy intézményesített keretet 

biztosít a megfelelő minőségű termékek minősítéséhez és értékesítéséhez, egyúttal a 

helyi termelők együttműködését is erősítheti.  

A védjegy bevezetéséhez protokoll előkészítése, valamint közös arculati elemek 

kidolgozása szükséges a hatékonyabb értékesítés érdekében.  

 

 On-line értékesítési és marketingfelület  

Egy on-line értékesítési felület (helyi termék portál) kialakítása a termékek piacra 

jutását, a bevásárlóközösségek, a közétkeztetés szereplői és a termelők 

összekapcsolását segítheti elő. Ezen kívül itt jelenhetnek meg a piacok hírei, témával 

kapcsolatos közérdekű információk, esetlegesen képzési anyagok, közös akciók. 

Ennek megvalósítására megfelelő hátteret biztosíthat a Tatai Kistérségi Többcélú 

Társulás honlapja.  

 

 Installációk 

A járási helyi termékek közös megjelenését elősegítése érdekében célszerű 

felismerhető, egyforma kialakítású installációk alkalmazása: 
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 egyforma kivitelezésű polcrendszerek kihelyezése a járás turisztikailag 

frekventált helyein (természetesen friss helyi termékekkel való folyamatos 

feltöltésének biztosítása mellett); 

 közös arculati elemek felhasználásával árusító standok beszerzése a nagyobb 

környéken vagy országosan megrendezésre kerülő nagyobb vásárokon, 

rendezvényeken való közös megjelenés támogatása érdekében 

 

3. Népszerűsítés, szemléletformálás  
 
A helyi termékek piacának bővítése érdekében szükség van a szervezett értékesítési keretek 

fejlesztésén túl a keresleti oldal erősítésére is. Annak érdekében, hogy a járásban minél több 

háztartás és közintézmény használja a helyi termékeket, fontos szerepe van a 

szemléletformálásnak is, mely a következő formákban valósulhat meg: 

  

 Népszerűsítő kiadványok megjelentetése  

A kiadványok révén két irányból támogatható a tevékenység: 

 Vásárlói oldal 

Célszerű többnyelvű kiadvány megtervezése, megjelentetése és a járás/megye 

turisztikailag forgalmas helyein történő kihelyezése. Mindez lehetővé teszi, a 

helyi termékek, gazdaságok, piacok megismerését, népszerűsítését, valamint 

azt, hogy az ide látogató turisták egy-egy gazdaságot vagy piacot 

meglátogassanak.  

 Termelői oldal 

Javasolt egy, a helyi termelővé válást segítő kiadvány megjelentetése és 

terjesztése, mely megfelelő tájékoztatást nyújt a vonatkozó szabályozásokról, 

előírásokról, lehetőségekről, elérhető támogatásokról és lehetőségekről. 

Ezáltal szélesíthető, bővíthető a helyi termelők köre.  

 

 Népszerűsítő rendezvények  

A szemléletformálás keretében célszerű lehetőséget biztosítani a helyi termelők 

bemutatkozására egy külön rendezvénysorozat keretében, vagy a nagyobb járási 

rendezvények programjába bekapcsolódva. 

 

 Mentorálás  

A helyi termelők, illetve a helyi termelővé válni kívánók felkészítése, fejlesztése és 

szemléletformálása érdekében mentori program indítható, mely kettős 

megközelítésből hálózat működtetését végző menedzsment szakemberek 

bevonásával mentorálási programot indít, aminek két feladata lesz:  

 a termelővé válni kívánó személyek, a termelők, valamint a közétkeztetés 

szereplői részére képzések szervezése; 
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 a piacok, nyitott gazdaságok munkájához folyamatos szakmai támogatás 

nyújtása. 

 
4. Értékesítés megszervezése  

 
A helyi termelők és termékek, valamint ezek hálózatának fenntartható fejlesztése 

szempontjából elengedhetetlen a termékek értékesítési rendszerének kiépítése. Az 

értékesítés elsősorban a következő formákban valósulhat meg, mely természetesen az 

értékesítési lehetőségek folyamatos felkutatása révén tovább bővíthető:  

 

 A helyi értékesítés megszervezése  

A járásban előállított termékek számára célszerű helyben megtalálni a keresletet, 

amelynek csak egyik formáját jelentik a helyi piacok. Emellett javasolt ösztönözni a 

bevásárló közösségek formájának létrehozását, valamint azok népszerűsítését.  

A helyi alapanyagok közétkeztetésben való biztosítása kiemelkedően fontos feladat. 

Ennek érdekében javasolt az önkormányzatok munkatársai számára szemléletformáló 

képzések, illetve tájékoztatók megszervezése, a helyi termelők és a közétkezetésben 

érintettek értékesíti szempontú összekapcsolásának támogatása céljából. 

 

 On-line értékesítés  

Egy helyi termék portál kialakítása elsősorban a termelők és a vásárlók egymásra 

találását segíti hatékony módon. Kezdeti időszakban a portált célszerű 

információközvetítés(keresleti és kínálati oldalról) céljával működtetni. Hosszú távon, 

továbbfejlesztési lehetőségként merül fel a portál webáruházként történő 

működtetése.  

 

 Helyitermék-polcok kihelyezése  

A helyitermék-polcok frekventált helyen történő kihelyezése és járási védjeggyel 

ellátott helyi termékekkel való feltöltése elsősorban a turisztikai célú termékek 

értékesítését segíti elő. E polcokat célszerű egységes arculattal ellátni a könnyebb 

beazonosíthatóság érdekében. 

 

3.2. Fejlesztési koncepció megvalósításának lehetséges formái, forrásai 

 
A 2014-2020-as vidékfejlesztési programban hazánk külön tematikus alprogramot szán a 

rövid ellátási láncok fejlesztésére, mintegy huszonhat milliárd forintértékben. Európában 

már régóta keresik a megoldást, hogy az élelmiszerláncban keletkező haszonból minél 

nagyobb arányban részesüljenek  a mezőgazdasági termelők. Ehhez a legfontosabb eszközök 

az élelmiszerlánc rövidítése, a közvetítők számának csökkentése, illetve a termelőkhöz minél 

közelebb álló értékesítési pontok kiépítése. 
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Ennek hatására a 2014-2020-as uniós vidékfejlesztési programozási időszakban a tagállamok 

lehetőséget kaptak, hogy tematikus alprogramban fejlesszék a Rövid Ellátási Láncokat. 

Magyarország élni kíván ezzel a lehetőséggel, és jelentős fejlesztési forrásokat különített el 

rá. Az alprogram célja, hogy a termelői piacok kiemelt értékesítési felületekké váljanak. 

Magyarországon mintegy kétszáz termelői piac működik, számuk folyamatosan növekszik. 

A Rövid Ellátási Láncok jelentősége abban áll, hogy általuk jó minőségű helyi alapanyagok 

jutnak el a fogyasztókhoz. A REL szól továbbá a helyi munkahelyteremtésről, mivel a kisebb 

családi gazdaságok is lehetőséget kapnak termékeik értékesítésére. A helyben történő 

értékesítés lényegesen kevesebb károsanyag-kibocsátással és élelmiszerpazarlással jár; ezen 

felül a termelői piacok jelentős szerepet játszhatnak a helyi közösség életében, hozzájárulva 

azok fejlődéséhez. Rövid Ellátási Lánc A Vidékfejlesztési Program tematikus alprogramja. 

 „Rövid ellátási lánc”: olyan ellátási láncot jelent, amelyet  

• kevés 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 

 

REL-ek formái 

 

Közvetlen: a termelő maga, vagy együttműködésben értékesít a végső fogyasztónak, a 

fogyasztó számára növekvő kényelem szerint:  

 

 „Nyitott gazdaság”: gazdaudvaron boltban, falusi vendégasztal vagy szedd magad 

keretében, Közösség Támogatta Mezőgazdaság  

 „Értékesítő pontok”: piacon, termelői piacon, fesztiválokon, vásárokon, gazdaboltban 

településen, egyéb kitelepülésen,  

 „Házhoz szállítás”: dobozrendszerben, házhozszállítással, mozgó bolttal, KATÁM.   

 Rövid: a termelő maga, vagy együttműködésben értékesít egy közvetítő szereplőnek: 

vendéglátásnak, közétkeztetésbe, élelmiszer-kiskereskedelembe. 
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A REL tematikus alprogram indoklása  
 
Miért van szükség a REL fejlesztésére? 

 

 Növekvő a termelői és fogyasztói igény miatt  

 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. 

 

A támogatható intézkedések 3 típusba sorolhatók a következőképen: 

3.2.1. REL együttműködések alap fejlesztési csomagja: intézkedések 

 
Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért (fejlesztési terv kialakítása, működési költség, promóció):  

 A felnőtt képzés és szaktudás megszerzése 

 Támogatás a tanácsadási tevékenység igénybevételére 

 Demonstrációs és tájékoztatási tevékenység 
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 Beruházási támogatás a feldolgozás, piacra jutás/ marketing és az agrártermékek 

fejlesztésének területén (ezen belül kereskedelmi eszköz és gazdaságon belüli bolt – 

on-farm shop) 

 

Pályázati jellemzők: 

 REL alprogram forrásából (jelenlegi miniszteri döntés szerint ~ 30 mrd HUF/7 év)  

 REL alprogram pályázati kiírása 

 3 éves projektek (1. év fejlesztési terv kialakítása + 2-3. év végrehajtása) 

 A beruházás 50% (KMR) – 60 (egyéb) % intenzitású, minden más 100%-os. 

 Az intézkedések közül a lehető legtöbb átalányköltségként legyen elszámolható. 

 

3.2.2. A REL együttműködések számára kialakított egyéb fejlesztési lehetőségek: 
intézkedések 

 

 EU minőségrendszer (Önkéntes Minőségjelölés, ÖMJ): „from my farm”, „termelői 

termék”: EU minőségrendszerekben való új részvétel 

 Kommunikációs és promóciós tevékenység a minőségrendszerekre létrehozott 

termelők csoportosulása által  

 Termelői csoportok és szervezetek felállítása a mezőgazdaságban és az erdészetben  

 A mezőgazdaság termelékenységének és fenntarthatóságának fejlesztéséért létrejövő 

EIP-AGRI (Európai Innovációs Partnerség) operatív csoportok létrehozása és 

működtetése 

 

Pályázati jellemzők 

 

REL alprogram forrásából (jelenlegi miniszteri döntés szerint ~ 30 milliárd HUF/7 év)  

 Valószínűleg nem a REL alprogram kiírásában (központi pályázati kiírás) 

 A minőségrendszer költségei 5 évig és évente meghatározott összegben, a 

promóciója 75%-os támogatás intenzitás, 

 A termelői csoport az éves árbevételnek 10%-ról indul, 5 évig jár és degresszíven 

csökken minden évben,  

 Az EIP együttműködés működetése 100%-os támogatás intenzitású. 

 

3.2.3. A REL tematikus alprogramhoz közvetetten kapcsolható egyéb fejlesztési 
lehetőségek: intézkedés típusok 

 
EMVA:  

 Beruházás versenyképes mezőgazdasági üzemekbe, egyszerűsített elvárások – 2A 

prioritás; 
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 A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások vidéki térségekben folytatandó nem 

mezőgazdasági tevékenységek beindításához nyújtott támogatás – 6A prioritás 

Mezőgazdasági kisüzemek induló támogatása – 2 A prioritás;  

 

TOP:  

 ERFA forrás: A városi kereskedelmi és logisztikai infrastruktúrafejlesztés (pl. raktár, 

piac)  

 ESZA forrás: A városi, nagyobb léptékű fogyasztói kampányok megvalósítása (szakmai 

támogatás NÉBIH-ÉBC)  

 

„A beavatkozás lehetőséget biztosít a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének 

támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) intézkedéseivel összhangban. Ennek keretében 

a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra 

alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg 

a nem vidéki térségekben (VP vidéki térség definíció szerint). A helyi piacszervezéshez, helyi 

termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő, termelést 

követő műveletekhez, kezeléshez (ún. „post harvest manipuláció” jellegű: pl. tárolás, hűtés, 

válogatás, mosás, csomagolás kapcsolódó) közösségi, önkormányzati többségi tulajdonú 

agrárlogisztikai infrastruktúra kialakítása, szolgáltatásként történő biztosítása valósulhat 

meg valamennyi településen. Mindez a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való 

hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális 

támogatását célozza. Ezáltal javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely 

középtávon munkahelymegőrzést, illetve –teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-

vidék együttműködés erősítéséhez. A szinergiát a VP intézkedéseivel, kiemelten is a rövid 

ellátási lánc tematikus alprogrammal biztosítjuk. Az agrárlogisztikai fejlesztések esetében a 

TOP-VP közötti lehatárolás kedvezményezett szerint történik: a TOP önkormányzati 

fejlesztéseket támogat, míg a VP mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozó vállalkozások 

üzemi beruházásait finanszírozza. „ 

 

 

Nemzeti forrásból megvalósuló programok:  

 VM: Tanyafejlesztési program: I. célterület: A tanyai termékek piacra jutásának 

elősegítése; II.1. célterület: Tanyagazdaságok fejlesztése, III. célterület: 

Tanyagazdaságok indító támogat; 

 BM és a VM nemzeti forrásból finanszírozott háztáji programja; 

 

4. REL kialakítása a Tatai járásban 

A Tata és környéke szociális szövetkezet és a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület a 

Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Operatív Programjának és az Integrált Területi 

Programjának tervezése során jelezték, hogy vállalnák a Tatai járás helyi termékek rövid 
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ellátási láncának komplex módon való kiépítésének és népszerűsítésének megszervezését és 

működtetését tekintve a munkaügy-foglalkoztatás és a vidékfejlesztés területén szerzett 

tapasztalataikat. A két szervezet hasonló terveket fogalmazott meg, a közös munka javasolt a 

párhuzamosságok elkerülése érdekében.  

 

Az alábbi térképen azok a települések lettek megjelölve ahonnan érkezett olyan fejlesztési 

igény, mely részelemét képezheti térségi rövid ellátási láncoknak. Látható, hogy a Tatai 

kistérség területéről is több projekt érkezett. 

 
Termelési, értékesítési és helyi piac fejlesztési szándékok Komárom-Esztergom megyében 

 

 
Dunaalmás:  

A dunaalmási piacon jelenleg elsősorban Dunaalmás, Neszmély, Süttő, Almásfüzítő, Naszály, 

Dunaszentmiklós településekről érkeznek árusítók.  Rendszeresen kb. 20 őstermelő jelenik 

meg minden héten 1 alkalommal. A piac fenntartója Dunaalmás Barátainak Köre. A település 

20 fedett, egységes elárusító hely kialakítását tervezi. 

 

Naszály:  

A Naszályi Gyermek és Közétkeztetési Intézmény korszerűsítését és átalakítását tervezi 

Naszály. Az utóbbi években az intézmény kihasználtsága erőteljesen megnövekedett. A 

konyha szolgáltatását igénybe veszi a bölcsőde, óvoda, iskola és az időskorú lakosság is. Az 

elmúlt időszakban a gyermeklétszám jelentős növekedése következtében az ellátottak 

kiszolgálása egyre nehezebbé vált, ez szükségessé teszi a konyha elavult eszközeinek 
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cseréjét, esetleges felújítását és az épület bizonyos fokú átalakítását és bővítését. A konyha, 

mint a rövid ellátási lánc végén elhelyezkedő potenciális fogyasztó lehet egy REL járási 

programban. 

 

Kocs:  

Kocson a közüzemi konyha ellátja a bölcsőde, óvoda és iskola élelmezését, valamint a 

szociális étkeztetést is, így az időskorúak ellátása szempontjából is kiemelt fontosságú. A 

konyha az iskolában működik, 1972-ben került kialakításra, így már nagyon elavult. Az 

eszközök elhasználódtak és a konyha helyiségei is felújításra szorulnak. A konyha, mint a 

rövid ellátási lánc végén elhelyezkedő potenciális fogyasztó lehet egy REL járási programban. 

 

Tata: 

Tata zöldségfeldolgozó üzem létrehozását tervezi. A projekt célja az egészséges életmód 

terjesztésének jegyében a Tata Város Önkormányzatának üzemeltetése alatt álló 

intézményekben a helyi termelőktől származó zöldségekből készült élelmiszerekhez való 

hozzájutás elősegítése.  

 

Ennek érdekében egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő épület átalakítására kerül sor, 

melyben zöldségeket feldolgozó, valamint savanyító üzem kerülne kialakításra. Az épületben 

elkülönítésre kerülne egy befőzőkonyha, valamint konzerváló részleg is. Emellett korszerű 

konyhatechnológiai eszközök beszerzése valósulna meg. Az új korszerű eszközökkel 

csökkenthető a rezsiköltség. A saját fenntartású konyhában az eddiginél gazdaságosabban és 

jobb minőségben tudná az Önkormányzat ellátni a közétkeztetési feladatokat. 

 

A Kőkúti Általános Iskolában és a Vaszary János Általános Iskolában főzőkonyha, a Fazekas 

utcai és Jázmin utcai Tagintézményekben tálalókonyha üzemel. A város elképzelése szerint 

2015 őszétől az önkormányzat közvetlenül maga látná el a közétkeztetés kötelező feladatát 

Tata Város Általános Iskoláiban, a Kőkúti Általános Iskolában kialakítandó saját főzőkonyha, a 

Vaszary János Általános Iskolában befejező konyha, a Fazekas és Jázmin utcai Iskolában pedig 

tálalókonyha működtetésével.  

 

A konyhák régóta nem lettek felújítva. A konyhai berendezések elavultak, valamint nem 

alkalmasak az igények kiszolgálására, ezért szükséges új eszközök beszerzése. Jelen projekt 

célja Tata város általános iskoláiban korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő 

konyhák átalakítása. 

 

A Ferencmajor-ban tevékenykedő vállalkozások is releváns fejlesztéseket terveznek: 

Horváth Agrofarm vállalkozás 2013-ban jött létre azzal a céllal, hogy a hagyományosan 

előállított élelmiszert a környék lakosságának helyben, nem vásárban vagy piacon (nem 

ellenőrizhető) értékesítse.  Napi nyitva tartással várja a farmra a környék lakosait, akik 

vásárlás közben meg is nézhetik az állatokat és azok tartási körülményeit. A közeljövőben 
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számos fejlesztést tervez az Agrofarm, mint például friss napi baromfivágás, juhsajt 

előállítására alkalmas épület, helyiség kialakítását a Ferencmajorban.  

 

A vállalkozás tervei között szerepel a környékbeli méhészek, lekvárok és egyéb helyi - házi 

termékek forgalmazása is, így egy helyen meg lehet kóstolni és vásárolni a Tata környékén 

készült élelmiszereket. 

 

Az Agrofarm tevékenysége kiválóan kapcsolódhat a Tatai járásban tervezett rövid ellátási 

lánc kialakításához. A vállalkozás helyi termékek előállítása és értékesítése terén szerzett 

tapasztalatai nagy segítséget jelenthetnek a REL-t kialakító szervezet (HACS, Tatai Szociális 

Szövetkezet vagy Tatai Kistérségi Társulás) számára. 

 

A Ferencmajor hasznosításában és fejlesztésében a családi vállalkozásként működő Gottwald 

Kft. is komolyan részt vesz. A vállalkozás tulajdonában levő Hotel Gottwald az elvárt 

ütemben fejlődik, és ennek megfelelően nő a konyhájának alapanyag szükséglete, ezért 

hosszútávon arra számítanak, hogy a Ferencmajori gazdálkodásból származó friss és 

minőségi termékeket vásárolja majd meg a szálloda, támogatva ezzel a helyi termelőket, akik 

ilyen módón egy rövid értékesítési láncon keresztül juttatatják el termékeit a fogyasztókhoz.



 

 

5. Melléklet 

 

1. sz. melléklet: Járásban jelenleg tevékenykedő helyi termelők adatbázisa 
 

Név Járási település Cím Telefon E-mail 
Tevékenységi 

forma 
Tevékenység leírása 

Németh János Kocs 

2898 Kocs, Kölcsey Ferenc u. 

93. 34/471-561  --  Kistermelő 

Értékesített termékek – alap termékek és 

feldolgozásból származó termékek:  

gyümölcs és zöldségfélék 

Harangozó Attila Kocs 2898 Kocs, Halom u.24. 34/471-139  --  Kistermelő 

Értékesített termékek – alap termékek és 

feldolgozásból származó termékek:  

gyümölcs és zöldségfélék 

Kutenics Balázs Kocs 2898 Kocs, Kossuth Lajos u.121.  --   --  Kistermelő 

Értékesített termékek – alap termékek és 

feldolgozásból származó termékek:  

sertéshús és húskészítmények 

Karsai Kft Kocs 2898 Kocs, Kosuth Lajos u. 36.  --   --  Vállalkozás 

termelő, kereskedelmi vállalkozás 

kertészet 

Szűcs Bálint Kocs 2898 Kocs, Dózsa György u.37.  --   --  Egyéni vállalkozó kertészet 

Ányos Árpádné Kocs 2898 Kocs, Klapka György u.42.  --   --  Egyéni vállalkozó kertészet 

Juhász János Kocs 2898 Kocs, Dadi u.21.  --   --  Egyéni vállalkozó kertészet 

Bundschuh József Vértestolna 

2833 Vértestolna Petőfi Sándor 

utca 81.  --   --  Őstermelő 

mezőgazdasági növénytermesztés, 

szarvasmarha tartás 

Bundschuh Attila Vértestolna 

2833 Vértestolna Petőfi Sándor 

utca 81.  --   --  Egyéni vállalkozó 

mezőgazdasági növénytermesztés, 

szarvasmarha tartás 

Hartai Zsolt Vértestolna 

2833 Vértestolna Petőfi Sándor 

utca 65.  --   --  Egyéni vállalkozó mezőgazdasági növény termesztés 

Simon András Neszmély 2544 Neszmély, Fő u. 74 20/372-1786  --  Őstermelő Méhészet 

Simon Ádám  Neszmély 2544 Neszmély, Fő u. 74. 30/542-3949  --  Őstermelő Méhészet 



 

Hordós László Neszmély 2544 Neszmély, Fő u. 91. 70/543-6746  --  Őstermelő Méhészet 

Kősziklás Borászat Kft. Dunaszentmiklós 

2897 Dunaszentmiklós, 477 

hrsz. 30/267-2012 

eszabo

lcs@tv

net.hu  Vállalkozás Bor 

Vastag Gusztáv , 

Vastag Hajnalka  Naszály 2899 Naszály Zrínyi utca 12. 70/318-2674 

guszta

sajt@g

mail.c

om  Őstermelő 

A GusztaSajt, azaz Vastag Hajnalka és 

Vastag Gusztáv, Termelői Kézműves 

Sajtok és Tejtermékek készítésével, 

alkotásával, létrehozásával foglalkozik. 

Termékeik: természetes (natúr), ízesített 

és füstölt friss, lágy, félkemény, kemény 

vágható, kemény reszelhető és érlelt 

sajtok. Természetes (natúr), ízesített és 

füstölt ordák. Természetes (natúr) és 

ízesített joghurtok. 
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