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Rövid Ellátási Lánc = REL 



REL = RÖVID

• Mindig a termelővel kezdődik
• Mindig a végfogyasztóval végződik
• Értékesítés lehet

• Közvetlen , vagy
• korlátozott számú KÖZVETÍTŐ 

vesz részt a láncban
• EGYÜTTMŰKÖDÉS:

• a helyi gazdasági fejlesztés
• A termelők, fogyasztók, 

közreműködők között
• szoros földrajzi kapcsolatok és 
• szoros társadalmi kapcsolatok 



Gazdasági ok

Társadalmi ok 

Környezeti ok 

Foglalkoznunk kell a REL-lel!



Miért kell foglalkoznunk 
a REL-lel?

ÖrökségÉlettér Közösség

Társadalmi ok 



Miért kell foglalkoznunk a REL-lel?

Környezeti ok 



ÉLMÉNYKERESÉS
BIZTONSÁGOS

ÉLELMISZER

KÉNYELEM

Változó fogyasztói trendek



Milyen okokból vásárol(ná)nak
a REL-ben?
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Sokkal nagyobb a vásárlás élménye

Különleges termékeket kapok

Egészségesebb

Jobb az íze

Magasabb a minőség

Jobb a környezetnek

Sokkal természetesebb

Tudom, honnan származik a termék

Helyi termelőket támogatom

1=egyáltalán nem értek egyet 7=teljesen 
egyetértek



Ha valami visszatart, az azért van, 
mert a REL ….
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A máshol termelt élelmiszer jobb

Szeretnék elkerülni minden…

Higiéniai szabályok nem átláthatók

Nincs igazán jól címkézve

A termékválaszték korlátozott

Rövid a nyitvatartási idő

Nem igazán tudom, hol kell keressem…

Nincs megfelelő tájékoztatás, reklám

Nehezen jutok el ilyen helyekre

Drága

1=nem értek egyet 7=teljes mértékben egyetértek



Vendéglátás – helyi, termelői termék (2015)
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nincs info

nincs rá idő

magasabb ár

rossz arculat

élelmiszerbiztonság

nincs ellenőrzöttség

rossz megközelíthetőség

nincs bankártyás fizetés

dokumentumok hiánya

állandó minőség hiánya

nincs választék



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/

értékesítési 



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

https://nyitottportak.hu/

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


-

.



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.



REL értékesítési csatornák

.
Közvetítőn keresztül működő 

értékesítési csatornák

Kereskedők, Kiskereskedelmi boltok,

helyitermék polcok

Vendéglátás

Közétkeztetés

MARADÉK MENTES MÁRCIUS!
https://sites.greenpeace.hu/mit-tehetsz-az-okomenzakert/
ÖKOMENZA program

Pfeiffer Judit - Dekagramm Csomagolásmentes Bolt

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


Köszönjük a figyelmet!
kujani .katalin@kisleptek .hu

www .kis leptek .hu

https : / /www . facebook .com /kis le  ptek .hu/

mailto:kujani.katalin@kisleptek.hu
http://www.kisleptek.hu/
https://www.facebook.com/kisle%20ptek.hu/

