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MI A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC (REL)?

A „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.

Az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
1305/2013/EU 
Rendeletének 2 
cikk m) szerinti 
fogalom 
meghatározása

Forrás: Vidékfejlesztési Program Kézikönyv (2015)
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ELVÁRÁSOK A REL-BEN

A REL  legyen hiteles, elérhető, keresett és jövedelmező 

Termelői oldalon: Vevői oldalon:

Megfelelő élelmiszerbiztonság

Fogyasztói bizalom

Egyedi termékek

ELVÁRÁSOK A REL-BEN

A REL választás okai:

- megfelelő minőségű termékek

- személyes kapcsolat az eladóval

- megbízhatóság

Negatív értékelés okai:

- időigényes vásárlás

- termékek és termelők iránti bizalmatlanság

- kicsi áruválaszték

Forrás: AKI
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Helyi termelői piac (51/2012. (VI. 8.) VM rendelet): olyan piac, ahol a
kistermelő (52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet) a piac fekvése szerinti
megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő
piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó
mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti
(piactérkép, kiürítési terv, nyitva tartási idő, vásárterv, szakhatósági
hozzájárulás, NEM szükséges).

335 360 360 348 375

118
171 201 265 237

2012 2013 2014 2015 2016

P
ia

co
k 

sz
ám

a 
(d

b
)
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A piacok száma típus szerint (2012-2016)

Forrás: A NÉBIH (2012-2016) és a NAK (2015-2016) adatai alapján, saját szerkesztés

A REL LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON 

A REL LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON 

• Fesztiválok kb. 400 termelői értékesítést is biztosító

rendezvény

• Közösség által támogatott mezőgazdaság – kb. 16

• Bevásárló közösségek – kb. 15

• Dobozrendszer – kb. 6

• Online termelői adatbázisok és rendelési lehetőség – kb.17

weboldalon keresztül 2500 termelő érhető el
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A REL-BEN RÉSZTVEVŐ TERMELŐK

Kisebb gazdaságok termelői

Alacsony jövedelmezőség

Kapacitáskorlát

Disztribúciós rendszer hiánya

Együttműködés hiánya

Alacsony érdekérvényesítő képesség

Kevés marketingtevékenység

Hiányos élelmiszerhigiéniai szaktudás

A REL-BEN RÉSZTVEVŐ FOGYASZTÓK

A REL-ek vásárlói köre jól elhatárolható és leírható

klasztereket alkot

Egyre növekvő igény mutatkozik a szorosabb termelői-

fogyasztói kapcsolat iránt Magyarországon is

A ténylegesen kistermelői termékeket vásárlók köre még

mindig szűk
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A REL FŐ FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEI

 A REL-ben termelők piacra-jutásának együttműködésen alapuló szervezése

 A REL társadalmi elfogadottságát (ismertségét és elismertségét) és a REL

termékek iránti keresletet erősíteni szükséges

 A REL élelmiszer-lánc biztonságának növelése

 A REL résztvevők kereskedelmi és marketing felkészültségének fejlesztése

 A REL-ben értékesítő termelők ismereteinek fejlesztése

 A REL kereskedelmi infrastruktúrájának fejlesztése: logisztikai központok,

piacok, helyi termék boltok építése és felújítása

FŐBB TÁMOGATÁSOK A REL-BEN
2007-2013 – közvetett támogatás

 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

• Falumegújítás és - fejlesztés jogcím

• LEADER-program

 Tanyafejlesztési Program (Nemzeti forrás)

2014-2020 – közvetlen és közvetett támogatás

 Vidékfejlesztési Program 2014-2020

 Rövid Ellátási Lánc Tematikus Alprogram

• REL együttműködések támogatása

• Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése

• Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság

elősegítése

 REL Termelői Csoportok támogatása

 LEADER
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

szabo.dorottya@aki.gov.hu


