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Bevezetés  
A kézikönyv, melyet a Kedves Olvasó a kezében tart, a „övid Ellátási Lánc szervezőkSzervezők 
képzése a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokban” című projekt (az Európai Bizottság által finanszírozott 
Erasmus +, KA2 2019-1-CZ01-KA202-061270 számú projekt) egyik fő eredménye. . A projekt célja, hogy 
nemzeti és európai szinten egyaránt mélyebb bepillantást nyerjen a partner EU tagországok 
(Csehország, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Románia) jelenleg működő Rövid Ellátási 
Lánc (továbbiakban: REL) rendszereibe.. A kutatások rámutattak arra a problémára, hogy a 
kistermelőknek külön-külön számos nehézséggel kell szembenézniük az értékesítés területén, ezért 
együtt kell működniük a piacra jutás érdekében. Ebben az együttműködésben a köztes szereplők (REL 
szervezők) feladata az, hogy e tevékenységek egy részét átvegyék a termelőktől.  A rövid ellátási láncok 
ezen szervezői tisztában vannak a piaci és  mezőgazdasági folyamatokkal, így segíteni tudják a gazdákat 
a piacra jutásban. A projekt szakértői egyetértettek abban, hogy szükséges egy kifejezetten a REL 
szervezők számára kidolgozott képzési anyag összeállítása, a speciális alkalmassági feltételrendszer 
kidolgozása, valamint a REL tanácsadói képzés elindítása., A gyakorlatban ugyanis ezen fejlesztési 
irányok, illetve a támogatói rendszer még kidolgozatlan.  

Ezért a projekt konzorciumi partnerei arra vállalkoztak, hogy feltárják ezen új feladatkör, a REL szervezői 
szakma hátterét, kidolgozzák a szükséges tananyagokat és egyéb képzési eszközöket, hogy a képzést 
sikeresen elvégzők alkalmasak legyenek a közvetlen értékesítési folyamatok hatékony segítésére.  

A kézikönyv tartalma a partnerországokban végzett, a REL célcsoportjait és résztvevőit elemző 
kutatásokon és egyéb felméréseken alapul. Elkészítését megelőzte a képzés kidolgozásához szükséges 
kompetenciák összegyűjtése, mely egy ún. kompetencia katalógusban öltött testet, amely világosan 
körülhatárolta, hogy kik lehetnek REL szervezők a rövid élelmiszer-ellátási láncban az egyes országok 
sajátosságait figyelembe véve. A feltárt szükséges kompetenciák alapján a következő kritériumok 
kerültek meghatározásra: a REL szervezők ismerjék a mezőgazdasági termelők együttműködésének fő 
mozgatórugóit, történelmi hátterét, a pszichológiai folyamatokat, a konfliktuskezelést, az élelmiszer-
biztonsági kockázatokat, a fogyasztói igényeket, a piac változását és logikáját, az egyéb szereplőket, az 
élelmiszerláncok szerepét a gazdasági-társadalmi folyamatokban, a kapcsolódó jogszabályi környezetet 
és támogatási rendszereket. A REL szervezők a helyi gazdasági folyamatok, a közvetlen értékesítés ún. 
„segítő angyalai” lesznek, és éppen ezért tudniuk kell, hogyan válhatnak a gazdák és a REL egyéb 
szereplők legjobb partnereivé (például szövetkezetek, fogyasztók, önkormányzatok, helyi kézművesek, 
helyi üzletek, beszállítók stb.). Amennyiben ez sikerül, úgy megfelelően tudják kezelni a REL 
kezdeményezéseket annak érdekében, hogy fenntarthatóbbá váljanak (társadalmi, gazdasági és 
környezeti értelemben). A vidéki térségekben így hozzáférhetővé váló  új kompetenciák miatt a gazdák 
képesek lesznek üzleti tevékenységüket továbbfejleszteni, hiszen jelentős támogatást kapnak az 
élelmiszer-ipari folyamatok, a piaci lehetőségek növelése, a nyomonkövethetőség, a címkézés és a falusi 
turizmus fejlesztése terén. 

A kézikönyvben említett ismeretek és készségek a REL résztvevői között végzett másodelemzés és a 
kompetencia katalógus kérdőívek eredményei alapján kerültek meghatározásra. Minden fejezetet a REL 
sajátosságaihoz igazítottak. Számos érdekes és innovatív témakört érint, mint például a 
marketingszemlélet, az üzleti gondolkodás, az ügyvezetés alapjai, a tárgyalási készség, a döntéshozatal, 
a kockázatkezelés és a REL jelenlegi piaci helyzete, a multinacionális vállalatok dominanciája, az alacsony 
árak piaci hatása, a fogyasztók növekvő érdeklődése az élelmiszer eredete és minősége iránt, a helyi 
termékek iránti növekvő érdeklődés és kereslet, új rövid élelmiszer-ellátási láncok létrehozása stb. 
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Minden fejezet egységes szerkezetű, rövid összefoglalóval kezdődik, mely tartalmazza a fő célokat, 
tanulási célkitűzéseket és a kapcsolódó kulcsszavakat, majd ezután következik  a részletes tananyag a 
tanulást segítő ábrákkal kiegészítve. Az egyes fejezetek néhol az adott projektpartner országára jellemző 
országspecifikus információkat is tartalmaznak.. (Ez az angol eredeti Where necessary the chapters will 
have country, specific information provided by the partner from the respective country. … szerintem 
nem jól, mert az, hogy mi szükséges, annak az olvasó szempontjából nem lényeges, különösen, hogy a 
magyar fordítás ez lett: Szükség esetén a fejezetek országspecifikus, információkkal is szolgálnak, 
amelyeket az adott ország partnere ad meg.  
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A REL szervező 

Egyik partnerországban sincs jogi fogalom a „REL animátorok”/„ REL szervezők” meghatározásra, maga 
a foglalkozás semelyik partnerországban sem létezik. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az Európai 
Unió tagállamaiban a REL fejlesztésén dolgozó piacszervezők, civil szervezetek animátorai, a LEADER 
helyi akciócsoportok REL szervezői és a vidékfejlesztési programok tanácsadói, többé kevésbé végeznek 
az itt tervezett REL szervezői programhoz hasonló tevékenységeket. Az általuk végzett szolgáltatások, 
amelyek a projekt korábbi szakaszaiban kerültek összegyűjtésre (beleértve az egyes országokban 
bemutatott, néhány bevált gyakorlati példát) segíthet abban, hogy a REL szervező jövőbeli munkája mit 
is foglaljon magában: 

 a térségi, helyi élelmiszer stratégia, megalapozó tanulmányok és a kapcsolódó megvalósítási 
program megismerése, a megvalósításban való aktív részvétel; 

 a fenntartható szervezet irányításra vonatkozó javaslatok készítése és végrehajtási terv 
kidolgozása, az ellenőrző szervek létrehozása, működtetése és koordinálása; 

 meglévő hálózatokhoz (európai, nemzeti és helyi) való csatlakozás, a fogyasztói tudatosság 
növelésére és az élelmiszerlánc résztvevők és fogyasztók mozgósítására irányuló intézkedések 
megszervezése és megvalósítása; 

 dokumentumok előkészítése: megvalósítási forgatókönyvek, partnerségi megállapodások, 
technikai jelentések, adminisztratív és költségvetési ellenőrzések kapcsolódó dokumentumai; 

 információs napok, társadalmi események, konferenciák, találkozók, tanulmányutak, egyéb 
szakmai események szervezése; 

 a termelői piacok megszervezése és egyéb értékesítési lehetőségek feltérképezése (online 
piacterek, nyitott gazdaságok programjai, turisztikai rendezvények, dobozrendszerek, közvetlen 
értékesítés, értékesítés nagykereskedelmi fogyasztóknak stb.); 

 hálózatépítés: fesztiválok és egyéb, a széles nyilvánosságnak szóló rendezvények szervezése; 
 jogi tanácsadás felajánlása a gazdáknak; 
 értékesítési gyakorlatokhoz és a márka kiépítéséhez segítségnyújtás; 
 PR és kommunikáció; kiadványok, weboldalak, adatbázisok, cikkek szerkesztése; 
 képzések, előadások, szemináriumok szervezése; 
 adminisztratív szolgáltatások nyújtása (könyvelés, hitelekhez és támogatásokhoz való 

hozzáférés); 
 informatikai és más technológiai megoldásokban segítségnyújtás; 
 a REL-ekben rejlő előnyök figyelemmel kísérése és jelentések készítése; 
 üzletvezetés, pályázatírás és projektek menedzselése; 
 a sikeres menedzsment és logisztikai modellek, jogilag megalapozott megoldások 

feltérképezése és megosztása a többi szereplővel. 

A projektben végzett kutató munka alapján megállapíthatjuk, hogy a „REL angyalai”, vagyis a vidéki 
animátorok vagy a REL szervezők jelenthetik a megoldást a közvetlen értékesítési folyamatokban lévő 
rések, hézagok betöltésére. A speciális képzés után az alábbiakhoz tudnak hatékonyan hozzájárulni: 

 a kistermelők piacra jutásának megkönnyítése a gazdálkodói együttműködések szervezése által; 
 a gazdák és a fogyasztók közötti párbeszéd elősegítése et; 
 a speciális támogatások feltérképezése; 
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 a piaci változások elemzése; 
 a legalkalmasabb rövid élelmiszerláncok kialakításához szükséges területi igények 

meghatározása.  

A REL-ek humán erőforrás szempontjából releváns, a jelen kutatásban meghatározott széleskörű 
ismeretei és kompetenciaterületei: 

 A FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉS ismerete (környezeti fenntarthatóság, társadalmi 
fenntarthatóság, helyi fejlesztési módszerek és lehetőségek, a közösség fejlődésével 
kapcsolatos problémák, munkahelyteremtés, a vidéki jövedelmi lehetőségek diverzifikálása, 
humánökológia, kisüzemi élelmiszer-előállítás, jelentős ismeretek a REL területén, ökológiai 
termelés, a szállítás környezeti vonatkozásai, gazdaudvar fenntartása, élelmiszer-feldolgozás, 
higiénia és egészség, falusi turizmus). 

 A HÁROM ÁGAZAT kiváló ismerete: az állami, a magán- és a civil társadalom, beleértve az 
elvárásaikat és a partnerséghez való potenciális hozzájárulásukat, valamint az esetleges 
összeférhetetlenségek és az ezek kezelési módjainak ismerete, a civil közösségek potenciálja és 
dinamikája. 

 Az ÜZLETTERVEZÉSRE vonatkozó ismeretek és kompetenciák (stratégiai gondolkodás, tervezési 
képesség, erőforrások azonosítása, erőforrás-menedzsment, pénzügyi menedzsment, toborzás, 
teljesítményellenőrzés, felügyelet, pályázatírás). 

 Ismeretek és kompetenciák az ÉRTÉKESÍTÉS, A MAREKTING ÉS A VÉDJEGY használatával 
kapcsolatban (értékesítési csatornák, a potenciális fogyasztók elérése, logisztika, márkaépítés, 
közösségi média használata, az étkezési szokások és az idegenforgalom új trendjei, szimbolikus, 
anyagi, kulturális és etikai tényezők az élelmiszer és egyéb áruk fogyasztásában). 

 A PROJEKTVEZETÉSI KÉSZSÉGEK, beleértve az erőforrás-menedzsmentet és az értékelést, 
amelyek egyaránt szükségesek a nagy potenciállal rendelkező projektek azonosításához, a 
stratégiai célok eléréséréhez, valamint a REL szervező saját tevékenységeinek (pl. közösségi 
találkozók) elvégzéséhez, amelyeket profi módon kell irányítani. 

 TÁRSADALMI KOMPETENCIÁK ÉS PUHA KÉSZSÉGEK (én a „social” szó fordításakor nagyobb 
barátja lennék a „társadalmi kompetenciák” kifejezésnek, ennek nagyobb értelme lenne, de 
kérdés, hogy a vajon már beleivódott a köztudatba a szociális, lásd. „social innovation”= 
társadalmi innováció) széles skálája, beleértve a „koordináló” és a motiváló készségeket, a 
potenciális partnerek bevonására és mozgósítására vonatkozó képességeket, a leghátrányosabb 
helyzetű csoportok elérésének és bevonásának képességét, az oktatói készségeket, az aktív 
tanulás ösztönzésének és irányításának képességét, az „integrátor” készségeket, a közösségi 
kötelékek és a kommunikáció fejlesztését, illetve a konfliktusmegoldást, hálózatépítést, 
kommunikációt, csapatmunkát, tárgyalási készséget. 

 JOGSZABÁLYOK ISMERETE (a REL-ek jogi kerete, jogi előírások alkalmazása, engedélyek 
ellenőrzése, a mezőgazdasági termelés feltételeinek ellenőrzése, az élelmiszer biztonságra 
vonatkozó jogszabályok alkalmazása). 

 IT ÉS EGYÉB TECHNOLÓGIÁK ismerete (weboldal készítése, informatikai marketing és 
értékesítési megoldások, távoktatási / fejlesztési megoldások, élelmiszer-előállításhoz és -
feldolgozáshoz kapcsolódó technológiai megoldások.  

 GYAKORLATI KÉSZSÉGEK olyan kérdésekben, mint találkozók szervezése, workshopok / 
beszélgetések moderálása, a nyilvánosság részvételének biztosítása, a mezőgazdaság 
alapismeretei stb. 
 
Nyilvánvaló, hogy egy személy nem rendelkezik minden kompetenciával, ennek ellenére 
felsoroltunk minden olyan igényt, amely a REL szempontjából releváns. A képzett REL 
szervezőknek meg kell határozniuk azokat a kompetenciákat, amelyek szükségesek a helyi 
gazdálkodók és a fogyasztók közötti együttműködés kialakításához és a működő ellátási láncok 
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minden fázisát támogatják. Így képesek lesznek más szakértőket is bevonni, hogy széleskörű 
információkhoz juthassanak a termelés, az értékesítés, a feldolgozás, a logisztika, a 
kommunikáció és a szervezés területén. 
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Innovatív rövid élelmiszer-ellátási láncok 
A FEJEZET CÉLJAI  

A fejezet az Európai Unióban fellelhető jó gyakorlatokra, esettanulmányokra támaszkodva mutatja be a 
rövid élelmiszer-ellátási láncot, hogy jobban megértsük és megismerjük a  rövid értékláncokban rejlő 
innovatív lehetőségeket. A fejezet célja továbbá, hogy bemutassa a hagyományos közvetlen értékesítés 
és az új alternatív élelmiszerláncok közötti különbségeket. Végül gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogy 
hogyan hozzunk létre új gazdálkodói (REL) csoportot, hogyan erősítsünk meg egy már működő 
csoportot, valamint ismerteti a termelői piacok szervezésének fő lépéseit. 

KULCSSZAVAK 

rövid élelmiszer-ellátási lánc, alternatív élelmiszer-rendszer, közvetlen értékesítés, együttműködés, 
innovatív jó gyakorlatok, REL szervező 

AZ ELSAJÁTÍTHATÓ TUDÁS 

A fejezet fő célja a rövid és alternatív élelmiszer-ellátási láncok különböző definícióinak megértetése és 
különböző típusainak azonosítása. A fejezet ismerteti a REL csoportok létrehozásának lépéseit, ami 
könnyen használható útmutatót nyújt minden leendő REL szervező számára. A különböző tippek és 
gyakorlati tanácsok pedig segítenek jobban megérteni a piacszervezés folyamatát, és  átfogó képet 
adnak a REL szervezők szerepéről. 

BEVEZETÉS 

A hosszú élelmiszer-ellátási láncok számos kérdést vetnek fel, például az európai kistermelői 
gazdálkodás fenntarthatóságával, a hosszú disztribúciós csatornák miatti környezeti károkkal, az 
átláthatósággal és az ipari élelmiszer-feldolgozás iránti fogyasztói bizalom elvesztésével kapcsolatosan. 
Mindezen okok miatt keresik a gazdák, a vidékfejlesztési szakértők és bizonyos esetekben a fogyasztók, 
a helyi közösségek az új, innovatív módszereket az élelmiszerláncok újraértelmezésére. A rövid 
élelmiszer-ellátási láncok létrehozása és a kistermelők bevonása az alternatív élelmiszer-rendszerekbe 
hatékony válasz lehet a fent említett kihívásokra (Kneafsey et al. 2013, Ilbery et al., 2004, Benedek et 
al., 2018 ). 

A RÖVID ÉLELMISZER-ELÁLLÍTÁSI LÁNCOK ÉS FŐ TÍPUSAINAK MEGHATÁROZÁSAI  

A kiskereskedelem és így az élelmiszer-kiskereskedelem globalizációja hosszú és szervesen integrált 
folyamat volt, amely a fejlett nyugati országokban már az 1960-as években elkezdődött. A globalizáció 
következtében a kistermelőknek számos kihívással kellett szembenézniük ahhoz, hogy 
csatlakozhassanak a modern ellátási láncokhoz. A sikertelenség okán piacuk jelentős részét 
elveszítették. Ez a folyamat a Közép-európai országokban később, az 1990-es évek elején zajlott le. A 
régió kistermelőinek továbbra is a piacok változékonyságával és a hosszú ellátási láncok igényei, 
követelményei által támasztott kiszolgáltatottsággal kell szembenézniük. Manapság a rövid ellátási lánc 
hagyományos csatornái reneszánszukat élik - egyre többen ismerik fel a fogyasztás ezen módjának 
előnyeit -, viszont egy jól működő rövid ellátási lánc létrehozása és a sikeres működés fenntartása 
bonyolult. Így egyre inkább előtérbe kerül a REL szervezők fontossága. 

A jelen kézikönyv készültekor az aktuális helyzetre való tekintettel meg kell említeni azt is, hogy a SARS-
COV-2 világjárvány előre nem látható hatást gyakorolt az élelmiszerláncokra, és a helyi élelmiszer-
rendszerek minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kaptak. 2020-ban tanúi lehettünk a helyi közösségi 
élelmiszerellátás fejlődésének, a helyiben elérhető alapanyagok, élelmiszerek felértékelődésének 
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köszönhetően. Mivel a gazdálkodóknak elsősorban a termelésre kell koncentrálniuk, kiemelten fontos a 
REL szervezők szerepe, hogy a helyi élelmiszereket elérhetővé tegyék a fogyasztók számára, és a 
megnövekedett igényeket is ki tudják szolgálni. 

DEFINÍCIÓK 

A következő oldalakon megvitatjuk a rövid élelmiszer-ellátási láncokkal kapcsolatos legrelevánsabb 
definíciókat, vagyis a helyi élelmiszer-rendszer, az alternatív élelmiszerláncok, a rövid élelmiszer-ellátási 
láncok és a közvetlen értékesítés fogalmait. Ebben az alfejezetben bemutatjuk a REL-ek leggyakoribb 
kategóriáit a közvetlen és független értékesítés és az együttműködő REL-ek közötti különbségek 
azonosítása érdekében. 

 

1. ábra: A rövid élelmiszer-ellátási láncokkal kapcsolatos releváns definíciók összefoglalása. Forrás: Rastion (2015), Murdoch 
et al. (2000) és Kneafsay és mtsai. (2015) alapján saját szerkesztés 
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2. ábra: A közvetlen értékesítés és a rövid élelmiszer-ellátási láncok meghatározása (1) a különböző fogalmak értelmezése 
nélkül (1) és (2) értelmezésével. Forrás: saját szerkesztés 

 

3. ábra A helyi élelmiszer-rendszer szisztematikus megközelítése. Forrás: saját szerkesztés 

A rövid élelmiszer-ellátási lánc (REL) definíciója szűkebb értelemben magyarázza a gazdák és a 
fogyasztók közötti kapcsolatrendszert, bár a tagállamok között jelentős különbségek mutathatók ki. A 
rövid élelmiszerláncok céljának összefoglalása az alábbi: 

 A termelők és a fogyasztók között a távolság csökkentése, mind fizikailag, mind a kapcsolattartás 
szempontjából, 

 A mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizálása, 
 A fogyasztók ellátása egészséges és helyben előállított élelmiszerekkel, 
 A környezetszennyezés csökkenése, 
 Valós alapokon nyugvó élelmiszer-ellátási politika létrehozása, 
 Küzdelem a mezőgazdasági területek további csökkenése ellen. 
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Mindezek mellett a helyi gazdaság számára is előny jelenthet, hogy - a munkaerő-igényes kultúrák 
fogyasztói keresletének növekedése miatt - a munkahelyek száma is növekedhet a térségben. 

Nehéz megtalálni a tökéletes meghatározást, de a fő jellemzők minden szempontból megegyeznek. A 
szakirodalomban használt kifejezések többségében a legtöbbet kiemelt elem a közelség (minden 
szempontú: gazdasági, társadalmi, környezeti, térbeli). 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által a vidékfejlesztés támogatásáról szóló rendelet 
szerint (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet) a „rövid ellátási lánc” egy olyan ellátási lánc, amely 
korlátozott számú gazdasági szereplőt foglal magában, elkötelezett az együttműködés, a helyi gazdasági 
fejlődés, valamint a termelők, a feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi 
kapcsolatok mellett. Fontos megjegyezni, hogy ez a rendelet elismeri az élelmiszerlánc összes 
résztvevője közötti társadalmi kapcsolatok fontosságát. A meghatározás ezen pontja nagyon fontos az 
együttműködő REL-ek működésének megértéséhez is. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete 
előírja, hogy a rövid ellátási láncok létrehozásának és fejlesztésének támogatása csak azokra az ellátási 
láncokra terjedhet ki, amelyek legfeljebb egy közvetítőt vonnak be a mezőgazdasági termelő és a 
fogyasztó között (11. cikk) (Kneafsay et al., 2015). Ezt a rendeletet az Európai Unió minden országában 
alkalmazni kell, és ennek a rendeletnek a meghatározását használja a hazai 2014-2020-as 
Vidékfejlesztési Program rövid élelmiszer-ellátási láncok alprogramja is. Érdemes megjegyezni azt is, 
hogy több hatóság is általánosan elfogadott definícióként használja ezt. 

KÜLÖNBÖZŐ ELADÁSI MÓDOK A RÖVID ÉLELMISZER-LÁNCOKBAN 

A termelői piacoktól kezdve a dobozrendszerekig vagy a közösség által támogatott mezőgazdaságig 
sokféle rövid élelmiszer-ellátási lánc és helyi élelmiszer-ellátási rendszer létezik. A tipológia ugyanolyan 
széles lehet, mint maga a meghatározás. A gyakorlatban két fő kategóriát különböztetünk meg: az első 
a termelő és a fogyasztó közötti közvetítők számát helyezi a középpontba, melyek száma minimális 
(nulla, egy), a második a logisztika, a szereplők mozgása szempontjából vizsgálja a REL-eket. 

A. A közvetítők száma 

Ebből a megközelítésből megkülönböztethetjük a közvetlen értékesítést és a rövid ellátási láncokat. A 
közvetlen értékesítés esetébena fogyasztó és a termelő közvetlenül kapcsolatba lép egymással, míg a 
második típus esetébenegy (vagy a lehető legkevesebb) köztes szereplő van közöttük. E kategorizálás 
szempontjából nagyon fontos, hogy a termelő egyénileg vagy csoportba szerveződve értékesít, mivel a 
különböző tevékenységhez különböző kompetenciákra és tényezőkre van szükség, amelyek 
befolyásolják a befektetés mértékét és a szereplők motivációit (1. táblázat). Egyéni értékesítés esetén 
(Individual scale az eredeti angol … szerintem el van írva) esetén továbbra is rövid élelmiszer-ellátási 
láncokról beszélhetünk, ha a gazda más gazdával vagy a lánc más szereplőjével együttműködik a 
termelésben, feldolgozásban, szállításban vagy értékesítésben. Ezt a fajta működést jogszabály külön 
nem szabályozza. A kiindulási alap mindig az a hely, ahol a hozzáadott érték létrejön, és az, hogy a gazdák 
és a fogyasztók hogyan kerülhetnek egy mindenki számára nyerő helyzetbe. 

Közvetlen 
értékesítés 

Az 
egyéniértéke
sítés 
módszerei 

Eladás a gazdaságban (gazdabolt) 
Eladás a helyi piacon 
Út menti értékesítés 
Mobil üzlet (mozgóbolt) 
Házhozszállítás 
Fogyasztói csoporton keresztüli értékesítés (pl. szatyor, vagy 
dobozrendszer) 
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Online értékesítés 
Szedd magad! program 
Élelmiszer automaták 

Kollektív 
értékesítés 

(Közös) üzlet, amit egy közösség vagy nonprofit szervezet működtet 
Közös egyesületi termelés, feldolgozás, marketing és/vagy közös 
értékesítés 
Közösség által támogatott mezőgazdaság  
Szövetkezeti bolt 

Rövid távú 
értékesítési 
megoldások 

Értékesítés a 
régió 
kiskereskedői
nek 

Házhozszállítási rendszer közvetítőn keresztül 
Kiskereskedelem 
Regionális üzletlánc 
Gazdabolt 
Biobolt, bio áruház 
Egészséges élelmiszert értékesítő kiskereskedők 
Ételkülönlegességeket árusító üzletek 
Diszkontáruházak 
Szövetkezeti boltok 

Értékesítés a 
régió 
konyháinak 

Éttermek 
Iskolai étkezdék 
Munkahelyi étkezdék 

1. táblázat: Az alternatív élelmiszer-ellátási rendszer kategorizálása. Forrás: Altafoods jelentés (2012) alapján saját 
szerkesztés 

B. Logisztikai szempontok 

A logisztikai szempontok szerinti osztályozás azt jelzi, hogy mely résztvevőnek kell utazni ahhoz, hogy az 
értékesítés megtörténjen. Ez fontos a marketing és a logisztikai fejlesztési igények meghatározása 
szempontjából. Ezenkívül a kistermelőkre alkalmazandó egyszerűsített REL előírásoknak megfelelően, a 
kistermelők a különböző marketing formákat meghatározott földrajzi távolságokban használhatják. A 
háztól házig eladás és az ideiglenes kitelepülés például a legkorlátozottabb formák közé tartoznak, míg 
a piaci értékesítés és szállítás a legkevésbé korlátozott. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok által kibocsátott 
- kistermelőkre alkalmazandó könnyített - élelmiszer-higiéniai előírások1 (amelyek Az élelmiszer-
higiéniájáról szóló 852/2004/EK rendeleten alapulnak) több esetben nem engedélyezik a helyi 
élelmiszerek 40-50 kilométernél távolabbi szállítását. (az angol eredeti szöveget is át kell írni! mert ott 
nem szerepel a könnyített higiéniai szabályra való hivatkozás) Ebből a szempontból fontos a távolság és 
a logisztika, tehát hogy kik mozognak a láncokban, a fogyasztók vagy a termelők. 

 
1 az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 
feltételeiről szabályozza. 
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4. ábra: Az REL értékesítési csatornái és keretrendszere. Forrás: Hazai Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Forrás: Juhász 
(2014.) Nihous (2008), Kneafsey et al. (2013) és Juhász et al., (2012). 

A jellemzően rövid ellátási láncokban forgalmazott termékek meghatározása szorosan kapcsolódik a REL 
meghatározásához. A REL termékek három típusát különböztetjük meg, amelyek meghatározzák az 
alkalmazható rövid láncokat. Ilyenek például a réspiacok, amik elsősorban a turisztikai desztinációkban 
vagy a nagyobb városi piacokon találhatók. (Juhász, 2014). 

Önellátási REL termék: a feldolgozatlan termékek elsősorban szociális vállalkozásoktól és önellátó 
gazdaságoktól származnak. Ezeket a termékeket elsősorban a helyi önkormányzatok intézményi 
étkeztetésében használják fel az önellátás elérése érdekében. 

Gazdaságfejlesztési REL termék: megbízható mezőgazdasági termékek, amelyek a háztartások 
mindennapi élelmiszer-fogyasztásának részét képezik: 

 feldolgozatlan (alap)termék: növényi eredetű alaptermék, friss hús (nagyobb kereslet, 
gyakoribb vásárlás, alacsonyabb egységérték, a szezonalitás hatása erős) 

 feldolgozott termék (kisebb kereslet, ritkább vásárlás, magasabb egységérték, a szezonalitás 
hatása gyenge) 

Réspiaci REL termék: egyedi termékek, magas hozzáadott értékkel. Ezeket a termékeket különleges 
alkalmakra ajándékként forgalmazhatjuk. 

A REL SZERVEZŐ 

A REL-ek létrehozásának és sikeres működésének az egyik legfontosabb tényezője a REL szervező 
jelenléte, akinek gyakran közvetítőként / segítőként / animátorként kell a folyamatokban 
közreműködnie, nem pedig vezetőként (Kneafsay et al., 2015). A sikeres REL működéshez szükséges a 
szereplők közötti kapcsolatok összehangolása, valamint az előrelátó tervezés is fontos a fogyasztók 
igényeinek megfelelő kielégítéséhez. A REL szervezőknek, mint  speciálisan képzett szakembereknek el 
kell sajátítaniuk azon ismereteket, melyek szükségesek ahhoz, hogy támogatni tudják a kistermelők 
piacra jutását, erősítsékgazdálkodói együttműködéseket , megoldják a mezőgazdasági termelők és a 
fogyasztók közötti konfliktusokat , ismerjék a REL specifikus támogatásokat, képesek legyenek a piac 
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változásait elemezni, illetve marketing tevékenységeket is végezzenek. Tevékenységük a társadalmi 
kohézió, a társadalmi innováció egyik kulcsfontosságú mozgatórugója, mert a helyi gazdálkodók, a 
fogyasztók együttműködésének megújítása reformja elengedhetetlen a rövid élelmiszer-ellátási láncok 
létrejöttéhez. = még reformálni is tudjanak???? – szerintem ez nem következik belőle Ezeknek a 
speciálisan képzett szakembereknek képesnek kell lenniük a területükön társadalmi innovatív 
tevékenységek megvalósítására. A helyben kiképzett szakemberek új együttműködési hálózatokat 
hozhatnak létre, diverzifikálhatják a helyi együttműködéseket és hozzáadott értéket teremthetnek a 
helyi gazdálkodók, a fogyasztók és a többi térségi szereplő összekapcsolásával. Mindannyian társadalmi 
vállalkozókká, a REL segítő angyalaivá válnak, hiszen újraszervezik a térségi társadalmi-gazdasági 
kapcsolatokat, amely hozzájárul a az életminőség növeléséhez és növelik a vidéki térségek vonzerejét. 

Számos országban a REL szervezők felelősek a REL csoportok felállításáért és megszervezéséért, melynek 
a főbb lépései a következők: 

 Helyzetelemzés, erőforrástérkép készítése 
 Az élelmiszerrendszer adottságainak elemzése 
 Az előkészítő tevékenységek kidolgozása és összehangolása 
 Képzések, tréningek, műhelymunkák szervezése  
 A közös tevékenységek megtervezése 

 

AZ EURÓPAI REL-EK FŐ JELLEMZŐI 

Amint azt az előző fejezetben bemutattuk, a rövid élelmiszerellátási-lánc kezdeményezések által 
kiváltott „forradalom” alapja a termelés és a fogyasztás közötti növekvő társadalmi és földrajzi távolság, 
különösen Európában.  

 

5. ábra: Az európai REL-ek főbb jellemzői. Forrás: Euractive (2018) és Augère-Granier (2016), saját ábra. 

 

A rövid ellátási láncokhoz kapcsolt kedvező társadalmi-gazdasági és környezeti hatások nemcsak a 
fogyasztók, de szakpolitikai érdeklődés középpontjába állította a REL-eket (EIP-AGRI, 2015; Kneafsey, 
2013; Galli és Brunori, 2013). Azonban az, hogy a valóságban mennyiben járulnak hozzá ténylegesen a 
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fenntarthatósághoz, sok esetben még mindig nyitott kérdést jelent. A REL-ek környezeti előnyeit - az 
élelmiszer-km-re, az ökológiailábnyomra vagy a termelés során használt vegyszerekrevonatkozóan - 
továbbra is vizsgálják a kutatók. 

 

6. ábra: Az REL-ek gazdasági és társadalmi előnyei, Forrás: saját szerkesztés 

 

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A REL-CSOPORTOK LÉTREHOZÁSÁHOZ  

Ez az alfejezet a REL szervezésének gyakorlati vonatkozásaival foglalkozik. Mint már említettük, a sikeres 
REL együttműködések kulcsfontosságú személyei azok a REL szervezők, akiket kézikönyvünkben 
meghatározunk, mint REL szervező vagy animátor. Először is tanácsokat adunk REL csoportok 
létrehozásához, majd a piacszervezéshez. „Gyakorlatok” között az európai jó példák pontos útmutatást 
adnak az adaptálható megoldásokról. 

A rövid élelmiszer-ellátási lánc csoportok létrehozásának főbb lépései 
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7. ábra: A REL csoport létrehozásának többlépcsős folyamata. Forrás: saját szerkesztés Kujáni (2018) alapján 

 

1. lépés: A saját és a közösségi célkitűzések meghatározása 

A közösségi és az egyénimotiváció azonosítása 

Mielőtt megtesszük az első lépéseket, meg kell válaszolnunk néhány kérdést: 

 Miért akarjuk elindítani ezt a projektet?  
 Mi érdekli közösségünket?  
 Melyek a személyes céljaink? 

E kérdéseken belül meg kell próbálnunk meghatározni, mi áll terveink középpontjában. Könnyebb 
partnereket találni céljainkhoz, ha jól meg tudjuk határozni azokat a célkitűzéseket, amelyek 
illeszkednek saját és a közösségünk érdekeihez. 

 Kistermelők támogatása (akiknek fő tevékenysége nem a mezőgazdasági termelés) 
 A multifunkcionális családi gazdaságok megerősítése 
 Helyi termékek ismertségének növelése 
 Gazdák és a helyi szereplők segítése az együttműködésben 
 A fogyasztók igények növelése és minél szélesebb körű kiszolgálása 
 Turisztikai célpontok bevonása 
 A helyi gazdasági fejlődés fellendítése 
 Saját vállalkozás indítása 
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 Városi gazdálkodás növelése 

 

A helyi érdekelt felek meghatározása 

A helyi érdekelt felek meghatározása kulcsfontosságú lépés a potenciális partnerek eléréséhez. Minél 
szélesebb az együttműködésbe bevonható érdekeltek köre, annál erősebb lesz a projekt. Cél, hogy 
megnyerjen újabb és újabb lelkes érdekelteket, önkénteseket és természetesen gazdákat, élelmiszer-
előállítókat vagy kézműveseket projektjéhez. 

 

8. ábra: A helyi érdekelt felek típusai. Forrás: saját szerkesztés 

 

2. lépés: A helyi élelmiszer-rendszer elemzésének elkészítése 

A helyi adottságok elemzése 

Ebben a lépésben tanulmányozzuk a helyi körülményeket, hogy megtudjuk, mely eszközökkel érhetjük 
el fő céljainkat. Ez lehet egy egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány, amely leírja a helyi szereplők 
lehetőségeit, és ami később felhasználható a pénzügyi számításokhoz is. 

Ebben a lépésben további kérdések merülnek fel: 

Milyen a mezőgazdasági termelés a területünkön? Van-e hagyományos helyi vagy eredetvédett 
élelmiszer? Melyek a fő termelt zöldségek és gyümölcsök, tenyésztett állatok? 

 Kik a feldolgozók, pl.: vágóhidak, pékségek? 
 Kik a gazdák és mekkora a termelési potenciáljuk? 
 Kik a láncok szereplői (hosszú, rövid)? 
 Hol költik el az emberek a pénzüket élelmiszerre? 
 Melyek a fő akadályok a gazdálkodók számára az értékesítés során? 
 Kik a potenciális fogyasztók a térségünkben? 

 



REL szervező képzése a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokban 18 

Ha lehetőségünk nyílik a fogyasztói magatartás kérdőíves felmérése, akkor több ismeretet szerezhetünk 
vásárlási szokásaikról, az élelmiszerekkel kapcsolatos elvárásokról és a helyi ételekkel kapcsolatos 
attitűdjeikről. Ebben a lépésben az értékajánlat-elkészítése (lásd: „Üzleti gondolkodásmód a REL 
szervezők számára” fejezet) megalapozza a minél pontosabb üzleti tervet. 

A már működő rövid élelmiszer-ellátási láncok vizsgálata segít megérteni a helyi élelmiszer-értékesítés 
akadályait és lehetőségeit. Meghatározhatjuk azt is, hogy mely csatornák működhetnek helyben. Ennek 
a lépésnek a végén megismerjük a helyi érdekelt felek valódi problémáit, és meghatározzuk a lehetséges 
válaszokat; azonosítjuk a helyi érdekelteket és a partnereket. Ezenkívül meghatározhatjuk területünket, 
projektünk helyét. Megkapjuk a választ arra is, hogy a friss helyi termékek elég széles választékot tudnak-
e nyújtani a fogyasztóinknak, vagy bővíteni szükséges-e még? 

b) A gazdálkodók és a termékek kiválasztása (ellenőrzési rendszer) 

Ebben a lépésben létre kell hozni a tevékenységükhöz kapcsolódó kiválasztási és ellenőrzési rendszert, 
mely során  a partnerek kiválasztásának kritériumait kell meghatározni. Javasoljuk, hogy ezt a gazdákkal 
és más érdekeltekkel együtt végezzék! Ez a kritériumrendszer lehetővé teszi a gazdák ellenőrzését és az 
előre meghatározott minőségi szint fenntartását. A kritériumokat alapfeltételként határozhatja meg a 
csoportba való belépéshez. Számos REL-ben láthatjuk, hogy a REL szervezők segítik a gazdákat a nemzeti 
és az uniós támogatás felhasználásában, hogy teljesíthessék a REL-csoportba történő belépés feltételeit. 
Ez egyben jó eszköz arra, hogy nyomást gyakoroljunk a nem megfelelően működő gazdákra vagy 
kiskereskedőkre annak érdekében, hogy kialakuljon a bizalom a fogyasztókkal és a partnerekkel. 

 

9. ábra: Kritériumrendszer. Forrás: Kujáni Katalin 



REL szervező képzése a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokban 19 

Az együttműködés felépítése során világosan meg kell határozni a gazdákkal szemben támasztott 
elvárásokat és a csatlakozási kritériumokat, amelyek biztosítják az átláthatóságot a csoport számára. 
Fontos, hogy a tagokkal közösen hozzák meg a döntést ezekről a referenciaértékekről, és közös 
megállapodásba, belső szabályozásba foglalják őket a nézeteltérések elkerülése érdekében. Ezeket a 
kritériumokat rendszeresen ellenőrizni kell, és figyelni kell az eltérésekre. 

3. lépés: Az előkészítő szakasz kidolgozása és összehangolása 

Az együttműködés és a REL létrehozásáról szóló döntés megszületése után, ki kell választani a  vásárlási 
és együttműködési célokat szolgáló legmegfelelőbb jogi formát. Ezenkívül lépésről lépésre át kell 
tekinteni az összes vonatkozó jogszabályt. REL szervezőként az Ön feladata, hogy figyelmeztesse a 
gazdákat és az eladókat az élelmiszer-előállításra, a címkézésre, jelölésre és a kereskedelemre vonatkozó 
előírásokra. Sok esetben az összetett szabályozási keret megértése jelenti a legnagyobb kihívást a 
csoportok számára, és néha az akadályokat is. Az EU és a tagállamok megpróbálnak iránymutatásokat 
adni a kistermelői előírásokról és a vendéglátásról, amelyek segíthetnek az elindulásban.  

Szabályozási keret 

 Megfelelő jogi forma 
 Adórendszer, áfa kategóriák 
 Kereskedelmi törvény: milyen rövid ellátási láncok léteznek? 
 Élelmiszerbiztonsági előírások 
 Munkajog 
 Speciális közvetlen értékesítési vagy REL előírások 
 Címkézés 
 Jelölés 
 Promóció 

Diverzifikáció 

 Hivatalos és informális szervezeti formák 
 Milyen jogi formák léteznek? 
 Mi az együttműködés célja? 
 Erőforrások megosztása, növekvő érdekérvényesítési erő, költségmegosztás 
 Milyen tevékenységeket akarnak megosztani? 
 Gyártás, feldolgozás, csomagolás, promóció, tárolás, forgalmazás, értékesítés, reklámozás 
 Kik a fogyasztók? 
 Milyen kapcsolatok vannak a szereplők között? 
 Élelmiszer vagy nem élelmiszer jellegű termékekről van szó? 

4. lépés: Gazdák toborzása és mozgósítása 

Ha erősíteni szeretné a kapcsolatota csoportjával, szánjon rá időt, és személyesen keresse fel az összes 
gazdát. Létrehozhat egy csoportot a gazdálkodók és más érdekeltek köréből, akik megszervezhetik a 
látogatásokat, ahol megbizonyosodhatnak a kritériumok teljesítéséről, az előállítási körülményekről és 
a tisztaságról. 

Ha be akarja vonni a gazdákat, szervezhet kóstoló rendezvényeket, workshopokat, ahol bemutathatják 
magukat és termékeiket a fogyasztók, a szakácsok, az éttermek és további csoportok számára.  
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Javasoljuk, hogy hozzon létre egy erős, gazdákból álló közösséget, a kérdések megvitatására és 
meghallgatására. Minden vélemény számít! A közös munka során figyelembe kell venni a gazdák 
véleményét; nem elég főnöknek lenni, jó vezetővé is kell válnia!2. 

Néhány tanács a gazdákból álló csapat létrehozásához: 

 Szervezzen tanulmányutakat jó gyakorlatok megismerése céljából (szánjon elég  időt a közös, 
társadalmi tevékenységekre)! 

 Szervezzen társadalmi eseményeket, műhelyfoglalkozásokat, képzéseket a közös 
tevékenységek fejlesztése érdekében! 

 Ünnepelje meg a születésnapokat, a csoportja évfordulóit! 

5. lépés: A csoport összefogása, irányítása 

Ha már van egy gazdákból álló erős közössége, ne hagyja, hogy szétessen! Ne felejtse el, nehéz munka 
fenntartani ezt az állapotot, de megéri! 

E Legfőbb tevékenységek a REL szervező eszköztárából 

 A közösség fő kapcsolattartója 
 A napi piaci műveletek felügyelete 
 Felhasználói díjak beszedése 
 Megfelelő engedélyek és biztosítás megszerzése 
 A szabályok és előírások betartatása 
 Gazdákból és lelkes fogyasztókból helyi önkéntesek toborzása 
 A gazdálkodók és a termékkínálat ellenőrzése 
 A visszaélések kezelése 
 Panaszok és viták kezelése 
 Együttműködés a piacszervezőkkel, a termelő tagokból álló irányító testülettel  
 Erős közösségi kapcsolatok kialakítása 

HELYI PIAC SZERVEZÉSE 

Amint az az előző fejezetekben látható volt, a rövid élelmiszer-ellátási láncnak különböző formái vannak, 
azonban mindnek egy célja van, hogy közelebb hozza a helyben gyártott termékeket a helyi 
fogyasztókhoz. A termelői piac a közvetlen értékesítés egyik legelterjedtebb formája. Azonban a 
termelői piacok  elindítása és működtetése nem tűnik olyan egyszerűnek. Számos kérdést kell 
figyelembe venni egy új termelői piac indításakor. A fejezet ezen része néhány gyakorlati tanácsot kíván 
adni a REL-ek szervezőinek egy sikeres helyi termelői piac létrehozásához. 

Helyszín és nyitvatartási idő 

A megfelelő hely kiválasztása a piac számára a siker egyik kulcsfontosságú eleme. A piac helyét úgy kell 
kiválasztani, hogy tömegközlekedéssel és autóval könnyen elérhető legyen. Megfelelő parkolóhelyre 
van szükség, ha lehetséges, parkolási díj nélkül. Kijelölt parkolóhelyek szükségesek az eladók számára. A 
vásárlók száma növelhető, ha más, egyéb termékeket árusító üzletek közelében találunk helyet 
piacunknak. 

Néhány megfontolandó kérdés 

 
2 A vezetői készségeket a 9. fejezet ismerteti. 
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 Füves vagy esetleg beton a piac borítása? Hogyan biztosítható a biztonságos lebonyolítás 
extrém időjárási körülmények esetén? 

 Lehetséges-e hosszú távon használni a helyet? A piac bevezetése a köztudatba hosszú folyamat, 
ezért, ha nincs több évre szóló engedély a hely használatára, akkor keressen más lehetőséget. 

 Fedett hely vagy sem? Ha nem, akkor a gazdák sátrai könnyen rögzíthetők? Megszervezhető-e 
a piac rossz időjárási körülmények között? A gazdák rendelkeznek-e saját sátrakkal, vagy be kell-
e szerezni valamennyit? 

 Hány eladót szeretne meghívni a piacra? Van elég hely számukra? 

Mielőtt kiválasztja a piac helyét, kérjük, ellenőrizze a higiéniai követelményekre vonatkozó szabályozásokat! 

A nyitvatartási idő meghatározása előtt meg kell vizsgálni a környéken található többi piacot 

 Ne szervezze piacát ugyanazon a napon, mint a versenytársak! 
 Határozza meg a fogyasztók célcsoportjait és elvárásaiknak megfelelően alakítsa ki a 

nyitvatartási időt! 
 Ha a megfelelő napot vagy napokat és órákat kiválasztotta, ne módosítsa gyakran! A fogyasztók 

ezt nem tolerálják. 
 A rendkívüli piaci napokat jóval hamarabb be kell jelenteni, és egyszerre kell népszerűsíteni több 

marketing csatornán. 

Mielőtt megnyitná és népszerűsítené piacát, legyen körültekintő, és minden engedélyt szerezzen be, amit a jogszabályok 
előírnak! 

Gazdák és fogyasztók 

A termelői piacon minden gazda saját termékeket árul. A piacszervezőknek ellenőrizniük kell, hogy a 
gazdák saját maguk termelte terményeiket értékesítik-e vagy sem.  A gazdaságok látogatása a legjobb 
eszköz az ellenőrzéshez, a gazdák és a szervezők közötti bizalom kiépítéséhez. A gazdák számát a piac 
befogadóképessége alapján maximalizálni kell. A magyarországi szabályozás alapján termelői piacokra 
csak a megyéből vagy 40 km-es körzetből érkezhetnek kistermelők3.  

A fogyasztók kedvelik a változatosságot kínáló piacokat. Az alapvető élelmiszereket egész évben 
biztosítani kell, de a fogyasztók szeretik a specialitásokat is. Figyeljen a különféle terméket kínáló 
termelők toborzására! 

Vizsgálja meg a fogyasztói igényeket, készítsen piackutatást! 

Szabályok 

 
3 Kapcsolódó jogszabályok: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; A vásárokról és a piacokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet; A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről 
szóló 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet 
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A sikeres működéshez írásban lefektetett szabályokra van szükség, amelyek szabályozzák a jogokat és a 
kötelezettségeket. Néhány szabályt a rendeletek írnak elő, de  néhány szabály a gazdákkal történt közös 
megállapodásból is származhat. A közös döntéshozatal növeli az elkötelezettséget. A szabályokat 
minden gazdálkodónak el kell fogadnia. 

 

10. ábra Ellenőrzőlista termelői piacok szervezőinek. Forrás: saját szerkesztés 

Ne féljen a lista bővítésétől! A piac változik, nem lehet előre minden helyzetre felkészülni. 

Piacszervezőként előre fel kell készülni a gazdák, vagy akár a fogyasztók és a gazdák közötti 
konfliktusokra. A konfliktuskezelési ismeretek hasznosak lehetnek. 

Bizonyos szabályok a fogyasztókra is érvényesek, például dohányzási tilalom vagy maszkviselés stb. 

 

Koordináció és pénzügyi háttér 

Először is hatékony csapatra van szükség a piac koordinálásához. Több szervezetet is bevonhat, például 
az agrárkamrát, civil szervezeteket, helyi önkormányzatokat, egyházi szervezeteket, közösségi kertek 
tagjait, időseket és lelkes önkénteseket. Ezek az érdekelt felek nemcsak a szervezésben, de az anyagi 
háttér megteremtésében is segítséget nyújthatnak. 

Szüksége van éves üzleti tervre, a kiadások és a bevételek tervezésére. Ezeknek egyensúlyban kell lenni. 
Ha a kiadások meghaladják a bevételeket, akkor érdemes megfontolni helypénz beszedését, vagy a 
meglévő díj emelését. Figyelembe kell venni azonba, hogy az eltérő gazdaságmérettel rendelkező 
termelők eltérő jövedelmet érnek el az értékesítés során. Így érdemes a díjat eszerint differenciálni. 
Vagy esetleg érdemes felderíteni, hogy nincsenek-e olyan szervezetek a térségben, akiknek társadalmi 
vagy gazdasági érdekük fűződhet a piac anyagi támogatásához.  



REL szervező képzése a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokban 23 

Promóció és különleges piacnapok 

Legyen látható! 

Használjon különféle marketingcsatornákat a fogyasztói célcsoportok igényeinek megfelelően! A 
fiatalokat a közösségi média segítségével érheti el, míg az idősebbek jobban szeretik a szórólapokat vagy 
a rádióműsorokat. Az állandóan kihelyezett táblák, feliratok, molinók a piac helyszínén minden 
célcsoport számára hatékonyak. 

Egy különleges esemény megrendezése a piacon ingyenes promóciót és új fogyasztókat eredményezhet. 
A piac a helyi közösség találkozóhelye. Meg kell adni a lehetőséget a fogyasztóknak, hogy ne csak 
vásárolni menjenek a piacra, hanem találkozzanak régi ismerőseikkel, beszélgessenek és próbáljanak ki 
új recepteket, vagy vegyenek részt a piac által kínált kulturális eseményeken. 

Javasolt eseménytípusok: 

 zene 
 ételkóstoló 
 főzés helyi szakácsokkal helyi alapanyagokból 
 ünnepi rendezvények (karácsony stb.) 
 tevékenységek gyerekeknek, kézműves foglalkozások 

Szervezzen különleges eseményeket a család minden tagja számára! 

COVID tippek 

A 2020-as év új tapasztalatokat hozott a Covid-19 járvány miatt, és a termelői piacoknak reagálniuk 
kellett ezekre a kihívásokra új belső szabályzatokkal. Összegyűjtöttünk néhány gyakorlati javaslatot a 
szervezés megkönnyítésére: 

Tájékoztassa a gazdákat és a vásárlókat a vonatkozó egészségügyi helyzetről! Mindig ellenőrizze az épp 
érvényben lévő szabályokat!  

Ajánlások: 

 Biztosítsa a fizikai távolságtartást 
 Követelje meg az orrt és szájat eltakaró maszk használatát 
 Gondoskodjon kézmosásról vagy fertőtlenítésről 
 Rendszeresen tisztítsa és fertőtlenítse a felületeket 
 Biztosítsa a kártyás fizetés lehetőségét 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezet bemutatta, hogy a rövid élelmiszer-ellátási láncokban zajló folyamatok valójában nem 
jelentenek új tevekénységeket, hanem a hagyományos vásárlási interakciók megújítását jelentik, de 
emellett a gazdáknak alkalmazkodniuk kell az új trendekhez és a fogyasztók igényeihez. Az értékesítés 
innovatív módjai több lehetőséget teremthetnek egy fenntarthatóbb, kevésbé sérülékeny és 
gazdaságilag életképes kistermelői rendszer számára. A gazdálkodóknak sok esetben külső segítségre 
van szükségük az együttműködési és marketing tevékenységekhez. Ez a fejezet segít elindítani ezeket a 
projekteket helyi érdekeltek bevonásával, és hozzájárul ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a REL-ek 
működéséről. 
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A rövid élelmiszer-ellátási lánc és az ökológiai átmenet 
BEVEZETÉS 

Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy a rövid élelmiszer-ellátási lánc pozitív hatással van-e az 
üvegházhatású gázok és  a szennyezés csökkentésére, illetve a biológiai sokféleség növelésére. 

Először nézzük meg a szén-dioxid kibocsátást a REL-ben, amikor a félig üres kisteherautók és a 
fogyasztók külön-külön felkeresnek egy gazdaságot, és egyénileg mind csak néhány kiló terméket 
szállítanak, vagy vásárolnak meg. Ebben az esetben nagyobb mértékben hozzájárulnak a globális 
felmelegedéshez, mint a teljesen megpakolt teherautóval vagy hajóval történő távolsági szállítás. Ez a 
tényező érvként szolgál az ipari lobbik számára az ipari élelmiszerlánc népszerűsítése mellett. A REL a 
területhez kötődő élelmiszerrendszerek egyik fontos eszköze, de egyben egy új, ökológiai szemléletűbb, 
demokratikusabb és szolidárisabb gazdaság része is. A helyi szinten működő REL csoportok egy kerek 
egészet alkotnak, de nagyobb térségi szinteken még nem kapcsolódnak egymáshoz, ellentétben a 
globalizált gazdasággal. Szervezeti és környezeti szempontból tehát még mindig nagyon sokat kell 
fejlődniük. A termékek által megtett utolsó kilométerek témakörében például azt vizsgáljuk, hogy a 
városok mit tesznek az ún. "alacsony kibocsátású zónák" létrehozása érdekében, hogy megfeleljenek a 
szigorú környezeti elvárásoknak. Az európai környezeti célkitűzések 2030-ban történő megvalósítása 
érdekében a REL szervezők nagyban tudják (és kötelesek) támogatni a REL érdekeltjeit a széndioxid-
kibocsátásuk csökkentésében és az agroökológiai átállás terén. Ebben a fejezetben áttekintjük azokat az 
elemeket, amelyek befolyásolhatják a rövid élelmiszer-ellátási lánc projektek környezeti egyensúlyát, és 
bemutatunk a helyi jó gyakorlatokat, megvalósítási mintákat. 

A FEJEZET CÉLKITŰZÉSEI 

A REL szervezők információt találnak a REL ökológiai átmenetre gyakorolt hatásairól, mert a jövőbeni 
REL szervezőknek ismerniük és alkalmazniuk kell a környezetbarát gyakorlatokat a CO2-kibocsátás, az 
egyéb légszennyező anyag kibocsátás, a nem újrahasznosítható csomagolások és a káros vegyi anyagok 
alkalmazásának csökkentése érdekében. Ebben a fejezetben megoldásokat kínálunk arra, hogyan 
minimalizálják ezeket a hatásokat az általuk helyi szinten szervezett projektekben. Ez a téma az ökológiai 
átmenetnek nevezett francia jogalkotási és elméleti mozgalmon alapul, amely felhívja a figyelmet egy 
fenntarthatóbb mezőgazdasági-élelmiszeripari rendszerre. 

KULCSSZAVAK 

ökológiai átmenet, környezetbarátabb mezőgazdaság, agroökológia, újrahasznosítható csomagolás, 
helyi feldolgozás, közös logisztika, helyi gazdaság 

AZ ELSAJÁTÍTHATÓ TUDÁS 

A REL szervezőknek tisztában kell lenni a REL-ek "gyenge pontjaival" agroökológiai szempontból. Ezen 
fejezetben megtanulhatják, hogyan érveljenek partnereiknek (köztes szereplők, gazdák, fogyasztók, 
helyi önkormányzatok stb.), hogyan győzzék meg őket. Megismerik a döntések meghozatalának 
mechanizmusát (illetve a dinamika ösztönzését =  or stimulate dynamics kell ez ide, sz’tem nem érthető. 
hacsak Kati em francia tudása okán), ami lehetővé teszi a projekt(ek) környezeti megítélésének javítását. 

A környezeti egyensúlyt befolyásoló tényezők, és fejlesztésükhöz szükséges tennivalók 

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a környezetbarát technika alkalmazásának lehetőségeit a rövid 
élelmiszer-ellátási láncok főbb szakaszaiban. A cél bemutatni a jövőbeni REL szervezőknek, hol kell 
beavatkozniuk a folyamatokba, hogy a CO2 és az egyéb légszennyező anyagok kibocsátása, a nem 
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újrahasznosítható csomagolások és a káros vegyi anyagok alkalmazásának csökkenjen. A rövid 
élelmiszer-ellátási lánc alternatív módot kínál e káros folyamatok által okozott károk csökkentésére, 
mivel a fogyasztók gyakran nyitottak és érzékenyek a környezetbarát termékek iránt, ráadásul 
többségük hajlandó többet fizetni a bioélelmiszerekért vagy a környezetbarát és átgondolt gazdálkodási 
és szállítási technológiák alkalmazásáért. Ezek a tendenciák több ismeretet és segítséget igényenekl 
környezeti szempontból a REL szervezőtől. Fontos, hogy jobban belelásson az agroökológia, a biológiai 
sokféleség, az élelmiszer-szuverenitás és az ökológiai termelés rendszereibe, amelyekre a tudatos 
fogyasztók és a gazdák gyakran igényt tartanak. 

Először meg kell határoznunk az ökológiai átmenet francia kifejezését, amelynek fontosságát és jövőbeni 
szerepét az európai közös agrárpolitikában (KAP) az Európai Parlament (Európai Parlament, 2016) és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (Savigny G., 2019.) is kiemelt.  Savigny azzal érvelt, hogy az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szeretné, ha a franciák által kezdeményezett agroökológiai 
projekt az egész EU-ban megvalósulna, melyhez strukturált cselekvési terv és helyi, regionális és európai 
szintű tőkeáttételek szükségesek. Megemlített néhány olyan intézkedést, amelyek hozzájárulnának az 
ökológiai átmenethez és a rövid élelmiszer-ellátási láncok fejlődéséhez. Ilyen intézkedések például:  

hozzáférhető finanszírozás a KAP második pillérében (Vidékfejlesztési Politika),  

az élelmiszer-jogszabályok kistermelőkre történő rugalmas alkalmazása, 

megfelelő oktatási és tanácsadási szolgáltatások kialakítása és megerősítése a közvetlen értékesítés és 
az agroökológiai gazdálkodás elősegítése érdekében,  

a gazdálkodók közötti cserehálózatok ösztönzése, az agroökológiai átálláshoz szükséges  termelői 
szükségletekre irányuló kutatások, továbbá  

a versenyszabályok kiigazítása annak érdekében, hogy a helyi vendéglátást rövid, helyi láncokon 
keresztül könnyebben lehessen ellátni. 

Ezek a pontok alátámasztják a fejezet jelentőségét és a környezeti megközelítés fontosságát, amelyet a 
rövid élelmiszer-ellátási lánc azon szereplőinek is figyelembe kell venni, akik segítenék a gazdálkodókat 
a termelésben, a feldolgozásban és az értékesítésben. 

Az elmúlt évtizedben a francia kormányok több, a mezőgazdaság ökológiai átállítására rányuló 
intézkedések hoztak. A francia Földművelésügyi Minisztérium által 2018-ban elfogadott „Ecophyto 
2018” (Európai Bizottság, 2018b) terven át az új agrár-kerettörvényig (2014. október 13-i Loi d'avenir), 
amely már kifejezetten hivatkozik az agroökológiára, külön kormányzati intézkedéseket hoztak annak 
érdekében, hogy a gazdálkodókat fenntarthatóbb gazdálkodási módok bevezetésére sarkallják. Ezen 
jogszabályok keretében a termelőket arra ösztönzik, hogy alternatív termelési módszereket 
alkalmazzanak, hogy csökkentsék a szintetikus inputfelhasználást és egyaránt vegyék figyelembe a 
gazdasági, környezeti és társadalmi szempontokat (Magrini et al., 2019). 

Magrini et al. (2019) ezt a politikai, környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatot írta le 
tanulmányaiban, amelyet a jobb megértés érdekében az alábbiakban idézünk: 

„Ez a mezőgazdasági átalakulás az étel eredetét, összetételét is megkérdőjelezi (Francis és mtsai 2003; 
Barbier és Elzen 2012; Hinrichs 2014; Gliessman 2015). A FAO (2012) az élelmiszer-rendszerek 
fenntarthatóságát a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódóan határozta meg a következő öt kritérium 
szerint: (i) védi az ökoszisztéma biológiai sokféleségét; (ii) hozzáférhető és kulturális szempontból 
elfogadható; (iii) gazdaságilag igazságos és megfizethető; (iv) biztonságos, táplálkozási szempontból 
megfelelő és egészséges; és (v) optimalizálja a természeti és emberi erőforrások felhasználását. A 
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mezőgazdaság és az élelmiszer-rendszerek fenntarthatósága tehát egyszerre vonja maga után a 
technikai változásokat és az őket irányító értékeket: ehhez szükséges  „nem technológiai változások” 
alkalmazása, mint például a fogyasztói magatartás, a társadalmi normák, a kulturális értékek és a 
formális intézményi keretek” (OECD 2010). Ez még relevánsabb, tekintve, hogy „mezőgazdasági 
gyakorlatainkat elsősorban nem az agronómiai vagy ökológiai tudomány, hanem a piacok, a szabályozás 
és az agrártámogatási programok határozzák meg” (Weiner 2017). 

A mezőgazdaság és az élelmiszer-rendszer ökológiai szempontú átalakítását magában foglaló, több 
érdekelt felet (gazdálkodókat, ellátási láncokat vagy természeti erőforrások tulajdonosait) érintő 
rendszerszintű átalakulást, amelyet szándékos politikai akarat változtat meg, agroökológiai átmenetnek 
nevezzük (Duru et al. 2015a). Ne feledjük, hogy ez egy átmenet és nem forradalom, mert nem vonja 
maga után egyértelműen az egyéb változások szükségességét, a mezőgazdaságot és az élelmiszer-
rendszerek megalapozó társadalmi modell kapitalista alapjaihoz viszonyítve (vö. Hinrichs 2014 vagy 
Brown és mtsai 2012). A kapitalista rendszerekben átmenetet képez a fenntarthatóbb mezőgazdasági 
és élelmiszer-rendszer felé történő elmozdulás." 

A MÁSIK FOGALOM, AMIT TISZTÁZNI KELL, AZ AGROÖKOLÓGIA.  

„Az agroökológia kifejezést Bensin, az orosz agronómus az 1930-as években használta először, 
kezdetben az ökológiai módszerek alkalmazása során, a növények kutatásában. Az agroökológia nagy 
vonalakban összefüggő egészként definiálható, amely lehetővé teszi olyan mezőgazdasági termelési 
rendszerek kidolgozását, amelyek kihasználják az ökoszisztémák által nyújtott funkciókat, csökkentik a 
környezetre nehezedő nyomást és védik a természeti erőforrásokat. Tudományos szempontból az 
agroökológia olyan tudományágként határozható meg, amely az agronómia, az ökológia és a 
társadalomtudomány kereszteződésével jött létre, és előnyben részesíti a szisztematikus 
megközelítéseket. Végül, amikor bekövetkeznek ezen változások, az agroökológiai mozgalmak elindítják 
a mezőgazdaság modernizálását, és hozzájárulnak a vidékfejlesztéshez, az élelmiszer-önrendelkezéshez 
és a környezetbarát gazdálkodáshoz” (Schaller 2013). 

A következő alfejezetekben áttekintést adunk az ökológiai átmenet főbb szakaszairól és gyakorlatairól 
az ellátási láncok lépéseihez kapcsolódóan: termelés, feldolgozás, csomagolás, logisztika, fogyasztók, 
irányítás. 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI TECHNIKÁK: A PRIORITÁS 

A mezőgazdasági termelés több mint 50%-kal járul hozzá a teljes CO2-kibocsátási mérleghez, 
megelőzvea szállítást, csomagolást és feldolgozást (Schaller 2013). A REL szervezők számára tehát 
kihívás, hogy egyrészt olyan mezőgazdasági termelőkkel dolgozzanak, akik már használják az 
agroökológiai megoldásokat, ugyanakkor ösztönözzék a többieket jelenlegigyakorlatuk 
megváltoztatására. Íme néhány elem, amelyekre támaszkodhatnak: 

Input anyagok 

A külső források használata a helyi erőforrások használata helyett a egyben tudásanyag kiszervezését is 
jelenti. Ez a tudás már nem függ a helyi közösségektől: kívülről származik, felülről vezérelt, azaz nem a 
helyiek igényei szerint, hanem az input-beszállítók és külső szakértők tudásán múlik (LRD, 2007). A 
gazdák általában a technológia passzív befogadóivá, elfogadóivá válnak, mivel az anyag integrációk 
szaktanácsadói diktálják az alkalmazandó tudást, adják a szükséges eszközöket (Medina, 2009). Ez a 
természettel való kapcsolatokban is radikális elmozdulását jelent a hagyományos paraszti 
mezőgazdasághoz képest. 
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A hagyományos mezőgazdaságban széles körben alkalmazott ásványi műtrágyák (például nitrogén, 
foszfor) fosszilis energiahordozókból származnak. Használatuk gyakran összefügg a monokultúrát 
támogató gyakorlatokkal. Ezért az agroökológiai alapokon nyugvó, szolidaritást előtérben helyező 
mezőgazdaság új formái magukban foglalják az állattartásból származó szennyvíz területi kezelését és 
az ásványi műtrágyákat szerves műtrágyákkal történő helyettesítését. 

A másik gyakran említett téma a fehérjék eredete. A szójabab Európába való behozatala az 1970-es évek 
eleje óta ötszörösére nőtt. A szója meghatározó szerepet játszik az Amazonas és a szavannák 
erdőirtásában, ráadásul genetikailag módosított (GM), amely előre nem látható kockázatot jelent az 
emberek és az állatok egészségére. Az Európai Unió évente 17 millió tonna növényi nyersfehérjét 
(szójabab, hüvelyesek, napraforgó stb.) importál, beleértve 13 millió tonna szójababot, ezzel Kína 
mögött a világ második legnagyobb importőre. Ezt a hatalmas számot az élelmiszeripari vállalatok 
monopóliuma, az élelmiszeripar és üzemanyag előállítás közötti erősödő kapcsolat, a „szupermarket-
forradalom”, a liberalizált élelmiszerkereskedelem, az egyre koncentráltabb földtulajdon, a csökkenő 
természeti erőforrások és az élelmiszerrel összefüggő mozgalmak világszerte tapasztalható növekvő 
ellenállása határozza meg” (Holt -Giménez és Shattuck, 2011). 

A vetőmagokat elsősorban a hozam és nem pedig a betegségekkel vagy a szárazsággal szembeni 
ellenálló képesség alapján választják ki. A "vetőmag - növény-egészségügyi termékek" párosítást tökéjre 
fejlesztették a multinacionális cégek (pl. Syngenta), akik mindkettővel foglalkoznak és kínálják a 
vevőiknek, ám ezek nem minden esetben illeszkednek a helyi sajátosságokhoz. Azt azonban figyelembe 
kell venni, hogy adott helyre jellemző tájfajta, vetőmagfajta elősegítheti az éghajlati kockázatokkal 
szembeni ellenálló képesség növedekését, a biodiverzitást és a kártevő-rezisztenciát egyaránt. 

Energia függetlenség és a fosszilis vagy megújuló energia kérdése 

Bármi, ami fosszilis energiát takarít meg, csökkenti a gazdaság ökológiai lábnyomát, hozzájárul a 
környezeti fenntarthatósághoz.. Európa minden területén vannak az évszakokhoz igazodó termelések. 
A nem szezonális termények előállítása, bárhol történjék is, hozzájárul a globális felmelegedéshez. 
Például ha télen paradicsomot termelnek Hollandiában, annak akkor is lesz környezeti hatása a globális 
felmelegedésre, ha azt helyben fogyasztják el. Hiszen az előállításhoz nagy beruházások, fűtés, víz stb. 
szükségesek, melyek hatalmas energiát emésztenek fel.   

A REL szervező számára a megoldást az agroökológiai termelést folytató gazdálkodók és a mezőgazdaság 
zöldítésére kiemelt figyelmet fordító vállalkozások, az ilyen jellegű termelésbe bevont területek 
jelenthetik. 

Melléktermék-megközelítés 

A mezőgazdasági termelés során sok esetben keletkeznek olyan termékek, melyeket nem használnak fel 
élelmiszerként, ezeket nevezzük melléktermékeknek. Ilyen például a szalma, ami felhasználható házak 
építéséhez a gabona előállítása mellett, a kender szövetek alapanyagaként, az olaj előállítása mellett, a 
tehenek bőre a táskák készítéséhez a hús vagy tej előállítása mellett, vagy a juhgyapjú szitén a hús 
előállítása mellett. A „melléktermék” megközelítés, vagyis, hogy minden keletkezett terméket 
felhasználunk, lehetővé teszi a REL hatásának fokozását az ökológiai átmenet során: kisebb a 
földterületre gyakorolt nyomás, kisebb a környezetszennyezés a hasonló ipari termékekkel szemben 
(biológiailag lebomló), kevesebb a szállítás (ha a termékeket elsősorban az adott területen használják 
fel). Ezenkívül további bevételt eredményez. Az európai uniós és az azon alapuló nemzeti jogszabályi 
keretrendszerek azonban gyakran nagy akadályt gördítenek a melléktermékek felhasználása és az ebből 
elérhető másodlagos jövedelem, illetve a hozzáadott érték létrehozása elé. REL szervezőként fontos 
megismerni a nemzeti szabályozást, különösen az állati melléktermékek esetében. 
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Mezőgazdasági gyakorlatok 

Az alábbiakban olyan jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra, amelyek útmutatást nyújthatnak a REL 
szervezőnek a termelőkkel folytatott munka során (Osez mezőgazdaság, 2020). 

Vetésforgó, amely során hüvelyesek vetnek az éppen nem használt területre a nitrogén megkötésére, 

Állattartás (vagy a növénytermesztők és az állattartók közötti együttműködés megléte) a trágya és a 
betakarítás melléktermékeinek javítása érdekében, 

Saját termelésű vetőmag használata a betegségek és kártevők ellen való jobb ellenálló képesség 
érdekében, 

A szántás elhagyása (vagy minimális talajművelés), amely hozzájárul a talaj természetes 
termékenységének javulásához, 

Téli talajfedő növénytakaró az erózió megfékezésére, 

Olyan termesztési technikák választása, amelyek kevés öntözést igényelnek vagy egyáltalán nem igénylik 
az öntözést, a vízkészlet megőrzése érdekében, 

Sövények (vagy agro-erdészeti gyakorlatok) jelenléte a biológiai egyensúly elősegítése érdekében, 

A terület szezonalitásához igazított termelési lehetőségek, 

Energiatakarékos technikák, például napelemes takarmány szárítás, az állatok kihajtása és legeltetése 
napelemes villanypásztor alkalmazásával, 

Integrált növényvédelem (angolul Integrated Pest Management - IPM), amely az ökoszisztéma ellenálló 
képességét és sokféleségét használja fel a kártevők, a betegségek és a gyomok elleni védekezésben, és 
csak akkor próbál növényvédő szereket használni, ha más lehetőségek hatástalanok, 

Agrárerdészet, amely a multifunkcionális fafajokat beépíti a mezőgazdasági rendszerekbe, valamint a 
közeli erdőállományok kollektív kezelése, 

Akvakultúra, amely halakat, és más vízi erőforrásokat épít be a mezőgazdasági rendszerekbe, például 
öntözött rizsföldek és halastavak, amely kiegészítő  fehérjetermelést jelent, 

Szárazföldi területeken történő vízmegtartás, ami a parlagon hagyott és rossz minőségű földek 
megművelését, valamint az esővíz jobb megtartása érdekében a földterületeken növények termesztését 
jelenti. 

Az agroökológiai technikák alkalmazásával a mezőgazdasági termelő javítja gazdasága energia-
egyensúlyát (és függetlenségét), elősegíti a biológiai sokféleséget, csökkenti vagy megszünteti a 
növényvédő szerek használatát. Az agroökológiai megközelítés sikeres megvalósítása azonban magában 
foglalja a farm szintjéről való elmozdulást is. A környezeti kérdések többsége magasabb szinteken dől 
el: a biológiai sokféleség fenntartása az élőhelyek és a tájak szintjén, az ivóvíz minősége a vízgyűjtő 
területek szintjén, az erózió a vízmegtartás szintjén, a fajtarezisztenciák fenntarthatósága a területek és 
a termelési módszerek és megőrzési módok szintjén, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése globális szinten stb. Ezeket a szinteket (térbeli skálákat) tehát mind a fizikai, mind pedig az 
emberi tevékenységek behatárolják. Kiemelt feladat "a mezőgazdasági tevékenységek és a tájképi 
struktúrák térbeli-időbeli vetületeinek megtervezése, valamint a környezet sajátosságaihoz igazítása, 
úgy, hogy a gazdák hozzájáruljanak a biodiverzitáshoz, fenntartható módon hasznosítsák a helyi 
erőforrásokat és emellett csökkentsék a környezetre gyakorolt hatásokat" (Mzoughi, 2013). A 
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mezőgazdaság zöldítésének ezen megközelítése megköveteli a terület minden szereplőjének bevonását 
(Colin, 2018). 

A REL szervezőnek tehát szervesen be kell épülni ezekbe a területi szintekbe,  hogy ösztönözze a 
szereplők közötti együttműködést és a közös megoldások bevezetését. 

A HELYI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA: A HIÁNYZÓ KAPCSOLAT 

A termék feldolgozásának környezeti egyensúlyra gyakorolt hatása továbbra is gyenge, ha az eredeti 
értéklánctól, folyamatokból kiszakítva működik, erre példa a  különböző gyártási módszerek. Például a 
termelői/hagyományos paraszti gazdálkodásból származó búzából készült kenyér életciklus-elemzése 
(lásd az 1.  melléklet grafikája) (a Recipe H 2016 módszer szerint) azt mutatja, hogy a liszt előállítása 5%-
kal rosszabb, mint a modern technológiák esetében. Ennek oka a fatüzelésből származó kisméretű 
részecske- (korom) szennyezés (Colin, 2018). 

A helyi termelés feldolgozás nélkül kihatással van a teljes értéklánc és különösen a gazdálkodói 
környezet, társadalmi, és gazdasági egyensúlyára is. Például egy marhahús előállító, (aki helyi 
értékesítést végez, jövedelme 1 és 4 között változhat, attól függően, hogy van-e közeli vágóhíd 
(Chiffoleau, 2020). 

Európában az éghajlati sajátosságok, időjárási adottságok miatt a mezőgazdasági termelés nagy része 
szezonális. A nyersanyagok feldolgozása a termelés időszakában azért szükséges, hogy elkerülhessük az 
év hátralévő részében az importot, valamint, hogy lehetővé tegyük a helyben előállított termények,  
termékek méltányos árazását a termelési időszakában. Ez hozzájárul a helyi kistermelők gazdasági 
életképességének javításához is. 

Még abban az esetben is érdemes figyelembe venni a kis feldolgozó egységek hatását a helyi 
munkahelyek létrehozására, megtett kilométerek csökkentésére, a tájegység élelmiszer-autonómiájára 
ha ezen üzemek energiahatékonysága rosszabb, mint az ipari szintű termelésé.  Ugyanis az ő esetükben 
nem az elfogyasztott energiát, egy termékre jutó CO2 kvótát kell figyelnünk, hanem a létrehozott vagy 
fenntartott vidéki munkahelyek számát (Loiseau et al. 2018). 

A kis helyi gyümölcs-, zöldség-, hús- és tejfeldolgozó egységek lehetővé teszik a helyi gazdaság 
fejlesztésével foglalkozó vállalkozások indítását, akik még a vidéki régiókban is képesek más 
vállalkozókat odavonzani és jól működő gazdaságot teremteni. Ők azokra a REL szervezőkre számítanak, 
akik a rövid ellátási láncokon keresztül támogathatják őket az ökológiai, társadalmi, gazdasági átmenet 
megteremtésében.  

Hentesek, pékek, sajtkészítők, szakácsok - ezek az élelmiszeripari szakemberek is vásárolhatnak helyben, 
azzal a feltétellel, hogy túllépnek azon, hogy versenytársakként tekintsenek egymásra (pl. az állattartók 
kísértést érezhetnek egy - saját feldolgozóüzem létrehozására, hogy az egész láncot irányításuk alá 
vonják anélkül, hogy szükségük lenne a helyi hentesre (ez a megoldás az előre csomagolt húseladás 
esetén jellemző). A helyi szereplők könnyen összekapcsolhatók a REL szervező segítségével és a helyi 
gazdák, termelők összefogva, egymás tevékenységeit kiegészítve okos folyamatokat indíthatnak el (vagy 
a hagyományos technikák által inspirálódhatnak), amelyek hozzájárulnak a környezeti egyensúly 
javításához. Például: 

 A sörmanufaktúrák a sörgyártás melléktermékéből visszamaradt sörtörkölyt takarmányozási 
céllal használhatják fel, vagy egy másik eljárás során a gyártási folyamathoz kapcsolódó forró víz 
újrahasznosítása is megvalósulhat. 

 A természetes kovászt felhasználó pékek nem használnak kelesztő kamrát, 
amelyenergiamegtakarítást jelent és kevesebb beruházást igényel, míg mások a fatüzelésű 
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kemencéből visszanyerik a hőt a víz melegítésére, vagy részecskeszűrővel és hőoptimalizálással 
rendelkező fa kemencéket használnak. 

 Olajlepárlók készülékeiket helyi fával fűtik. 
 A kézművesek a lakto-erjesztést (fermentálást) használják a zöldségek tárolására. Ez a folyamat 

nem igényel főzést, és érdekes táplálkozási egyensúlyt biztosít. 
 A külön szűrővel ellátott fatüzelésű kemencében (például kenyérhez vagy pizzához) történő 

sütés esetén (ha fapelletet használnak megújuló energiaként,  kevesebb szennyező anyagot 
keletkezik, továbbá  a szűrő lehetővé teszi a CO2 és a kisméretű levegőkárosító részecskék 
csökkentését. 

CSOMAGOLÁS: AZ IPARI ÉLELMISZER-RENDSZER VÉDJEGYE 

Általánosan elfogadott állítás, hogy a termelési és fogyasztási helyek közötti szállítási távolság 
csökkentése, csökkenti a termékcsomagolást is. A REL legtöbb nyerstermékének nincs szüksége 
csomagolásra a szállításhoz. Ezenkívül a fogyasztók sok esetben többször felhasználható csomagolást 
alkalmaznak, például textilzsákokat, fadobozokat stb., amelynek jelentős pozitív környezeti hatása van, 
mivel nem eredményez további szállítást a csomagolóanyagok tekintetében. Ez az újrafelhasználás 
pénzt, energiát, környezeti terhelést takarít meg és csökkent mind a csomagolás előállítása, mind a 
hulladék szempontjából (Ademe, 2017). 

A műanyag csomagolásoknak (Francia Ökológiai Minisztérium, 2019), ha csak az üvegházhatású gázokat 
vesszük figyelembe, az éghajlatváltozásban kis szerepe van a gyártási módszerekhez és a szállításhoz 
képest, de gyakran együtt jár az ipari, helyi szintű gondolkodástól és szezonalitástól mentes rendszerrel. 
Következésképpen közvetett módon hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok termelődéséhez. Ezért a 
REL szervezőknek a teljes láncot át kell látniuk, és azon kell dolgozniuk, hogy csökkentsék a műanyagok 
használatát a helyi gyártókkal való együttműködésben. 

Meg kell említeni azt is, hogy ugyan az üvegcsomagolást a környezetvédők nagyra értékelik, de a francia 
szervezet, az ADAME tanulmányában (Ma bouteille/Az én üvegem, 2021)  rámutattak arra, hogy évente 
2,3 millió tonna üveg kerül szemétbe, ami a teljes hulladék 49,6% -át teszi ki. A tanulmány arra is 
rávilágított, hogyha újrahasznosíthatjuk ezeket a helyi sörhöz, gyümölcslevekhez, szörpökhz, borokhoz 
használt üvegeket, akkor országonként évente az energia 75%-át, a víz 33%-át, és a CO2-kibocsátás 79%-
át takaríthatjuk meg. A francia Sommières régió és a LEADER Helyi Akciócsoport (az Európai Unió 
vidékfejlesztési programjaival támogatott helyi, alulról építkező szerveződés)) összefogott annak 
érdekében, hogy új projekteket indítsanak az üvegek összegyűjtésére a fogyasztóktól, hogy azután helyi 
fogyasztásra újrahasznosítsák őket.  Például ennek a támogatásnak köszönhetően létrejött a 
„Locaverre” nevű vállalkozás, amely az előírásoknak megfelelően gyűjti és tisztítja meg az üvegeket, 
majd azokat visszaküldik a kistermelőknek. A projekt szociálisan érzékenynek számít, mivel ezeket a 
tevékenységeket fogyatékkal élő emberek működtetik (Helloasso, 2021). 

Megállapíthatjuk, hogy a REL szervezőknek kulcsfontosságú szerepük van a láncban a termelők és a 
fogyasztók környezeti szemléletének formálásában, és abban, hogy támogassák a szereplőket az európai 
vagy nemzeti támogatások felhasználásában. 

LOGISZTIKAI (ÉS ELOSZTÁSI MÓDSZEREK): A FOLYAMAT MEGHATÁROZHATÓ 

EREDMÉNYEI 

Ha csak a szállított termék kilónkénti CO2-kibocsátását vesszük figyelembe, a rövid élelmiszerláncok 
szállítási rendszereinek eredményei nem tekinthetők versenyképesnek a hosszú ellátási láncok 
hatékonyabb szállítási módszereihez viszonyítva: egy 32 tonnás teherautónak megközelítőleg tízszer,  
egy tengerjáró teherszállító hajónak pedig százszor alacsonyabb a CO2-kibocsátása egy termékegységre 
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számítva , mint egy 3,5 tonnánál kisebb kisteherautónak (Ademe, 2017). Ez azt jelenti, hogy a közúti 
szállításnak nagyobb az üvegház hatása, mint más típusú elosztási módszereknek. Továbbá a francia 
Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Ügynökség szerint a teherautó által a szállítás helyére történő 
érkezés előtti utolsó kilométer az üvegházhatást okozó gázok 25%-át és a szén-dioxid-kibocsátás 
harmadát teszi ki. Az utolsó kilométer megtétele nemcsak a legkörnyezetszennyezőbb, de drága is, 
hiszen  az ellátási lánc teljes költségének 20-50% -át fordítják rá (Abdelhai, Malhéné, Gonzalez-Feliu, 
2014). 

Ezek az adatok csak a termék kilónkénti CO2-kibocsátását veszik figyelembe, és úgy tekintik, hogy a 
kistermelői vetőmagból származó helyi bioparadicsom, ugyanaz a termék, mint egy hibrid fajtából 
származó paradicsom, amelyet szezonon kívül és külföldön, üvegházban termesztenek. Valójában ez az 
összehasonlítás nem állja meg a helyét, hiszen egymással beltartalmi és egyéb értékeket figyelembe 
véve összehasonlíthatatlan termékeket állít egymással szembe. Ezenkívül ez a megközelítés egyáltalán 
nem veszi számításba  a teherautók forgalmát lehetővé tevő infrastrukturális állami beruházások 
környezeti (és gazdasági) hatásait.. Tágabb értelemben nem veszik figyelembe a rövid élelmiszer-ellátási 
láncokban történő vásárláshoz kapcsolódó összetett hatásokat, elsősorban társadalmi értelemben. Csak 
el kell menni a termelői piacokra, hogy lássuk, hogyan járul hozzá a REL a társas kapcsolatokhoz. Továbbá 
meg kellene vizsgálni a vevő rövid ellátási lánchoz kapcsolódó szokásait, attitűdjeit, motivációit: Vajon 
közvetlenül vásárolni a termelőtől nem ér fel egy kellemes sétával az erdőben vagy a tengerparton? Ha 
erre a kérdésre igen a válaszunk, akkor a rövid élelmiszerlánc termékek vásárlásának nemcsak a 
környezetre gyakorolt hatását kellene hasonlítani a szupermarketben történő vásárlás hatásaival, 
hanem egyéb társadalmi, egészségügyi tényezőket is szükséges lenne megvizsgálni.  

Mindazonáltal szükséges, hogy a REL-ek tovább fejlődjenek, különösen a szállítás utolsó km-ein a városi 
területeken, ugyanis itt a legnagyobb a szállítással járó környezetterhelés.. A levegőszennyezés mértékét 
még inkább növeli, hogy a szállító járművek a szállítmány kirakodása után üresen térnek vissza a 
telephelyre. A rövid ellátási lánc fiatal, logisztikai szinten kevésbé vagy egyáltalán nem szervezett.  
Jelentős fejlődésre lenne szükség ezen a területen (Raton et al. 2020). Azon városoknak, amelyeket a 
levegőszennyezés különösen érint, az európai klímastratégia ajánlásai alapján olyan alacsony 
kibocsátású zónákat kell létrehozniuk, amelyek kitiltják a környezetszennyező járműveket az adott 
területről. Ezen zónák kialakítása érdekében több innovatív projekt is indult európai szinten. A 
közlekedés újraszervezése, a szennyező járművek kitiltása a belső zónákból,  alkalmazkodást és innovatív 
megközelítést igényel mind az egyének, a fogyasztók, az éttermek, boltok és más üzletek részéről. ,  

Európa több nagyvárosa indított ún. "hub" projekteket (helyi logisztikai bázis), ilyenek például a nantesi 
a "Le Kiosque Paysan", a lyoni a "Metropolitan Interest Market", vagy a madridi  0 km-es projekt. Egy 
Marseilleben végzett kutatás alapján bebizonyosodott, hogy a szállítást megreformáló, több 
szállítmányt összeszervező logisztikai központok jelentik a legjobb megoldást a belvárosokban 
tapasztalható légszennyezés kérdésének megoldására (Duret, J., 2020). 

Az egyének, a fogyasztók is sokat tehetnek a levegőszennyezés csökkentése érdekében. Civil 
kezdeményezésekre is látunk számos jó példát. Ilyen például a szervezett csomagátvétel különféle 
átadópontokon, vagy a telekocsi rendszer, mely már Európa több területén elérhető.   

Példák a kör-körös szállítmányozás gazdasági, szervezeti és környezeti hatékonyságának javítására 
irányuló kezdeményezésekre Franciaországban, a magán- és civil szektorból: 

 A GRAP közvetítők (azaz a helyi regionális élelmiszercsoport) közötti együttműködés, mely 
megszervezi, hogy a teherautók sohasem indulnak el nem üresen 
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Ez a szervezet ötven helyi és biotermékeket árusító élelmiszerboltot tömörít az Auvergne 
Rhône-Alpes régióban. 

Innovációnak számít, hogy egy sajtgyártó a megrendeléseket a GRAP hálózat a fogyasztóhoz 
legközelebb lévő élelmiszerboltjába juttatja el. Az élelmiszerboltokba szállító GRAP teherautó 
viszi a csomagokat azoknak az élelmiszerüzleteknek, amelyek úgy döntöttek, hogy 
megvásárolják az adott terméket. A teherautó soha nem üres. 

 Termelők közötti kölcsönösség 

Stéphanie Conrad tejtermékeket állít elő Normandiában. Más termékeket is összegyűjt a 
környező gazdaságokból és a 150 km-re lévő párizsi piacra viszi. A termékeket megveszi a többi 
termelőtől, így ha nem tudja értékesíteni, akkor rajta marad a termék, amivel jelentős anyagi 
kockázatot vállal.  Az eredmény viszont nagyon környezetkímélő, hiszen egyetlen szállítással egy 
tucat termelő számára biztosít piaci megjelenést Így a termelőknek nem kell egyesével a piacra 
utazniuk, így nem szennyezik a környezetet, továbbá a fennmaradó időben a termeléssel tudnak 
foglalkozni. 

Fontos tisztában lenni azonban azzal, hogy a termelő milyen feltételek mellett értékesítheti tovább más 
termelő termékeit!  

Ebben a két esetben a REL szervező által a REL többi szereplőjével fenntartott kapcsolatok jelentik a 
sikert. Ezek a helyi, interperszonális kapcsolatok termékeny talajt képezhetnek egy új, 
fenntarthatóbbgazdaság felé vezető úton.. 

A szállítási rendszer környezetbarát fejlesztésének másik jó példája az ún. "Promoted" projekt. Itt 
hűtőtartályokat helyeznek el a gazdaságokban. A gazdálkodók ezekben helyezik el a termékeket, 
amelyeket aztán a fuvarozók elszállítanak értékesítés helyére. A történet érdekessége, hogy a Lyonnais-
hegység gazdálkodói nem csatlakoztak, mert ez a rendszer túl személytelennek tűnt számukra. A rövid 
élelmiszerláncok arra törekszenek, hogy újra személyesebbé tegyék a kereskedelmet, hogy újból 
személyes kapcsolatot építsenek ki az emberek között, és hogy minden szinten fenntarthatóbbá tegyék 
a gazdaságot.  

A szállítás csökkentésére használható másik módszer, ha a termelő költözik a fogyasztó közelébe. Ennek 
egyik módját ismerhettük meg 2020.  tavaszi járványhelyzet idején, amikor a döntéshozók felismerték a 
városok élelmiszer-függőségét. Ennek csökkentése érdekében olyan tevékenységeket kezdtek el 
szervezni, amelyek megkönnyítik a mezőgazdasági termelést a városi területeken vagy a városok 
közelében (például termőföld biztosításával). Ennek a folyamatnak az eredményeként a helyi fogyasztók 
közelebb kerültek a termelőkhöz azokban a városokban, ahol már korábban is kialakult volt a REL-ben 
történő vásárlás gyakorlata.  

A COVID-19 válság mindenütt változásokat hozott létre: például 2020-ban drasztikusan megnőtt 
azoknak a párizsiaknak a száma, akik el akartak költözni Párizsból, hogy vidéken dolgozzanak és éljenek. 
(lechemindesmures, 2019). Ez természetesen új ügyfélkört jelent a termelőknek, ha azokról az 
emberekről beszélünk, akik már korábban is rendszeresen fogyasztottak bio termékeket. 

A REL szervezők küldetése, hogy kiépítsenek egy hálózatot azokkal a szereplőkkel közösen, akik 
segíthetnek a legjobb ökológiai megoldások felkutatásában (döntéshozók, mobilitási projektek vagy 
helyi logisztikai központok vezetői stb.). Figyelembe kell venniük a logisztika költségeire vonatkozó 
elemeket, mivel a gazdálkodók gyakran elhanyagolják a közlekedési és környezetvédelmi kérdéseket, 
mindamellett, hogy a szállítási költségek gyakran kis tételt jelentenek. 



REL szervező képzése a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokban 33 

A FOGYASZTÓK 

„Az összekötő helyek”  

Az összes, közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerben megjelent egy új fogalom, az 
összekötő vagy „harmadik” helyek, amelyek a helyi, minőségi termékek szállítására irányuló polgári 
kezdeményezéseket jelentik. Az ötlet a közösségi irodák koncepcióból származik, amelyek interkulturális 
találkozási pontként szolgálnak azok számára, akik találkozni, enni, beszélgetni, kertészkedni vagy 
egyszerűen csak  „valamit csinálni” szeretnének közösen. Ezeken a helyeken többféle tevékenység zajlik: 
oktatás, szociális szállásadás, vendéglátás, rövid élelmiszerláncokban történő értékesítés, 
mezőgazdasági termelés, használt csomagolások újrahasznosítása, ismeretterjesztés, kulturális 
események és így tovább. A tevékenységek jellemzően sokfélék lehetnek, így ingyenes vagy fizetős 
események; mindenki számára, vagy csak szakemberek számára nyitottak; mezőgazdasághoz, 
élelmiszerekhez, kertészkedéshez, művészethez vagy oktatáshoz kapcsolódóak. 

A szervezők motivációja a környezetbarát mezőgazdaságból származó helyi termékek beszállítóinak 
felkutatása, akik segítenek javítani a helyi fogyasztók hozzáállását a helyi, egészséges termékek 
vásárlásához. Például elfogadják (és értékelik) a szabálytalan alakú, kicsit sérült gyümölcsöket,amelyek 
nem forgalmazhatók a piacon. Ez a szemlélet hozzájárul a növényvédőszerek mennyiségének 
csökkentéséhez, mivel a hibátlan gyümölcs vagy zöldség előállításához mindenképpen szükséges 
vegyszerek, nem környezetbarát technológiák alkalmazása. 

Ezek az összekötő „harmadik” helyek a városi közösségi kertek, konyhák, termelői piacok, közösségi 
terek, gazdaságok, ahol az emberek megismerik a mezőgazdaságot, helyi termékeket vásárolnak, 
ismereteket szereznek az agroökológiai gyakorlatokról és a gazdákról, érzékenyítik a fiatal generációt, 
segítséget nyújtanak a kis falvak fejlődéséhez. 

Zöld közétkeztetés 

Egész Európában fontos téma a közétkeztetés átszervezése. Franciaországban az Egalim törvény írta elő, 
hogy 2022-ig 50%-ra kell emelni a fenntartható termékek arányát a közétkeztetésben, ebből a 
bioterméknek 20%-ot kell kitenniük. A közétkeztetés számára történő helyi termék beszerzés lehetővé 
teszi a helyi mezőgazdaságban már alkalmazott, fenntartható jó gyakorlatok bevezetését és az ökológiai 
átmenet ösztönzését – pl. szerződések megkötésével - olyan gazdaságok számára, amelyek még nem 
vesznek részt ilyen gyakorlatokban. 

Ha egy szakács vagy egy motivált szakácstanuló innovatívan, bátran nyúl a helyi alapanyagokhoz, beépíti 
őket az ételkínálatba, az ösztönözheti a helyi termékek vásárlását. A diákok szülei ösztönözhetik a helyi 
döntéshozókat, hogy segítsék az ökológiai és helyi termékekre történő átállást a közétkeztetésben. 

A REL szervező ezeket az energiákat felhasználva még inkább elősegítheti projektjei sikerességét, vagy 
akár maga is kialakíthat ilyen együttműködéseket.  

IRÁNYÍTÁSI KERETEK 

Az ellátási láncok fent említett öt szakaszának (gyártás, feldolgozás, logisztika, csomagolás, fogyasztás) 
egyikét sem lehet hatékonyan végrehajtani egyetlen REL szervező segítségével. A REL szereplők 
együttműködésének szabályozására azért van szükség, hogy nemkívánatos hatások ne fordulhassanak 
elő. A REL szervezőknek döntő szerepük van az ökológiai átmenet erősítésében a helyi érdekeltek 
igényeinek figyelembevételével. 
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„A gondos helyi kormányzás megőrzi a termékek területi identitását, elkerüli a helyi erőforrások túlzott 
kihasználását, megkönnyíti a külső erőforrásokhoz való hozzáférést, elosztja a költségeket és az 
előnyöket az érintett érdekelt felek között"(Brunori, G. et al., 2016). 

A REL szervezőknek át kell látniuk a helyi ellátási láncok összes szakaszát, amihez rendszerszemléletre 
van szükség. Akkor tudják biztosítani az ökológiai átmenetet, ha jól ismerik munkájuk területét, ha van 
rálátásuk a személyes, politikai, környezeti, gazdasági kihívásokra és átfogó képpel rendelkeznek az 
érintett érdekelt felekről. Hangsúlyozni kell, hogy nem elvárható tőlük,, hogy mindent tudjanak, de 
képesnek kell lenniük arra, hogy megszerezzék a szükséges információkat, és kapcsolatot teremtsenek 
a szereplők között a tevékenységek összehangolása érdekében. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Nem magától értetődő, hogy a rövid élelmiszer-ellátási láncok és az ökológiai átmenet együtt jár. Ha a 
szállítást, a csomagolást és a feldolgozást külön-külön végzik a szereplők, a REL ma még nem tudja 
bizonyítani környezeti hatékonyságát a hosszú ellátási láncokkal szemben. 

Meghatározó tényező azonban, hogy a REL-ekben agroökológiai gyakorlatot folytató kistermelők 
vesznek részt, emellett pedig hozzájárulnak a mezőgazdaság zöldítéséhez is. 

A rövid élelmiszer-ellátási láncok ökológiai átmenetre gyakorolt hatásának méréséhez globális 
megközelítésre van szükség. Például az a fogyasztó, aki biciklivel megy egy kosár biozöldségért, sokkal 
többet tesz környezetéért annál, mint hogy helyi zöldségeket vásárol. Az utolsó kilométert 
üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül teszi meg, érdeklődik a termékek minősége iránt, megosztja 
tudását gyermekeivel, adalékanyagok nélküli friss termékeket főz, komposztálja a növényi hulladékot. 
Az, aki házát fából és helyi szalmából építi, sokkal többet tesz, mint aki csak házat épít. Értékeli a 
mezőgazdasági melléktermékeket (szalma), nagymértékben csökkenti a hulladékot (biológiailag 
lebomló anyagok), nem termel hulladékot, gyakran az adott településen indít vállalkozást (például 
távmunkában), illetve a helyi termékek megvásárlásával támogatja a gazdákat. 

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy  milyen hatásai lennének az ökológiai átmenet szempontjából, egy 
túlnyomórészt lokalizált és személyre szabott gazdaságnak. 

A multinacionális disztribúciós vállalatok évek óta érzik ezt a fordulatot, és bekapcsolódtak a rövid 
élelmiszerláncokba – helyi termékeket kínálnak polcaikon, de a szerződéskötési modelljeik ugyanazokat 
a szabályokat követik, mint a hosszú ellátási láncok esetében. 

Arra kell számítani a jövőben, hogy a rövid ellátási láncok a hosszú ellátási lánc releváns módszereit 
felhasználva, a "területhez kötődő és személyre szabott gazdaság" körkörös módon történő ellátásával 
együtt lehetnek csak sikeres. A kereslet kétségtelenül növekszik és valószínűtlen, hogy a jelenlegi 
szereplők által felállított modellek (a közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerek, termelői 
boltok stb.) képesek legyenek rekordidő alatt kielégíteni a megnövekedett igényeket. Az "alternatív 
gazdaságot" jellemző körkörös ellátási modell viszont középtávon, a hálózatépítés logikája révén 
egyensúlyba hozhatja az erőviszonyokat az ágazatban: a REL szervezőknek pedig ebben kulcsszerepük 
van. 
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Üzleti tervezési módszerek a REL szervező számára 
A FEJEZET CÉLKITŰZÉSEI  

Ebben a fejezetben számba vesszük többek között, hogy hogyan lehet egy üzleti ötlet számára 
finanszírozást találni, megismerkedünk az ötletfunkcionális vállalkozássá való formálásának elméleti 
hátterével, és részletesen tárgyaljuk az üzleti tervezés módszerét. A fejezet fő témái az üzleti ismeretek, 
a stratégiai gondolkodás, a tervezés, az Ikigai-koncepció az üzleti életben, a Canvas üzleti modell és az 
üzleti terv bemutatása. 

KULCSSZAVAK 

üzlet, stratégia, stratégiai gondolkodás, stratégia elemzés, Ikigai koncepció, Canvas üzleti modell, üzleti 
terv 

AZ ELSAJÁTÍTHATÓ TUDÁS 

Az üzleti központú gondolkodás minden sikeres projekt fontos része és az egyik legfontosabb vezetői 
képesség. Ugyanakkor a kistermelői gazdálkodás fenntarthatóságának kulcsfontosságú tényezője is 
ebben a viharos, egyre összetettebb globális gazdaságban. A gazdáknak és a REL szervezőknek saját 
tevékenységükre üzleti szempontok szerint kell tekinteniük, és így a profitszerzést kell célként kitűzniük. 
Természetesen az elhivatottság, a végzett tevékenység iránti szeretet is nagyon fontos tényezők. A 
vidéki térség vállalkozói összetett és dinamikus környezetben működnek, de látniuk kell az őket 
körülvevő szűkebb (gazdák, beszállítók, kereskedők, szállítmányozók, vásárlók stb.) és tágabb 
környezetet is, amelyre a közvetlen befolyásuk nincsen.  

A tananyagrész fő céljai: 

 A fő üzleti ismeretek áttekintése, 
 A stratégiai gondolkodás és tervezés elsajátítása, 
 Az üzleti életben alkalmazott Ikigai koncepció megismerése, 
 A Canvas üzleti modell használatának elsajátítása, 
 Az üzleti tervezés alapjainak megismerése. 

A fő üzleti ismeretek bemutatása 

A REL szervező számára legszükségesebb ismeret és kompetencia az üzleti tervezés (ideértve a stratégiai 
gondolkodást, a tervezési képességet, a források azonosítását stb.), melyet mindegyik, a projektben 
résztvevő ország szakértői által végzett korábbi kutatások is alátámasztottak.. Az üzleti ismeretekről 
szóló fejezet létjogosultságát a kompetencia felmérés eredményei is megerősítették (kérjük, olvassa el 
bővebben a Kompetencia részt =az melyik fejezet). A REL szervezők által alkalmazott stratégiai 
menedzsmenttechnikák további ismeretek forrását jelenthetik a gazdák számára, ami növelheti 
hatékonyságukat és sikerüket a piacon. Minden, a piac számára termelő vállalkozónak üzleti 
irányultsággal kell végeznie tevékenységét. A sikeres vállalkozó fő jellemzője a kreativitás, a jó vezetési 
és innovációs képesség, az új lehetőségek keresésének és a vállalkozás bővítésének képessége. Ez a rész 
bemutatja a legfontosabb üzleti készségeket, és rámutat az ezen készségek és a sikeres vállalkozás 
közötti kapcsolatra. 

A REL szervezőknek végeredményeben egy új „életmódot” kell követni. Többelőnyt és hátrányt is 
figyelembe kell venni venni a vállalkozás megalapítása előtt. 
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„SAJÁT MAGAM FŐNÖKE VAGYOK” 

Vállalkozónak lenni egyrészt azt jelenti, hogy függetlenek és szabadok vagyunk, másrészt azt is, hogy 
egyedül kell szembenéznünk a kockázatokkal, stressz alatt kell dolgozni és felelősséget kell vállalni az 
eredményekért, ami lehet jó vagy rossz. A REL szervező, mint független vállalkozó, szabadon dönthet a 
vállalkozással kapcsolatos kérdésekben, és azt is eldöntheti, hogy mit, mikor és milyen sorrendben végez 
el. Gyakran dolgozik egyedül, és sokféle vezetői és „napi feladatot” kell ellátnia. A bizonytalanság az 
életének része, a profittermelés teljes egészében a saját kezében van, és kockáztatja a személyes 
vagyonát és a létbiztonságát a siker érdekében. A felelősség és a kudarc szintje sokkal magasabb, mintha 
munkavállalóként dolgozna. Gyakran túlórázik, hogy megfeleljen az igényeknek és minden feladatot 
teljesítsen, néha nagyon nehéz elválasztani a magán- és az üzleti életet. Társadalmi státusza a vállalkozás 
sikeréhez kapcsolódik. 

A kihívásokkal teli, saját vállalkozás számos fontos üzleti ismeretet igényel. A sikeres vállalkozónak 
kezdeményezőnek, ambiciózusnak, problémamegoldónak, kreatív gondolkodásúnak, rugalmasnak és 
alkalmazkodónak kell lennie. Továbbá képesnek kell lennie a kockázatvállalásra, interperszonális 
képességekkel, hálózatépítési és tanulási készséggel kell rendelkeznie. 

 

11. ábra: A REL szervezők fő üzleti készségei. Forrás: A projekt kutatási eredményei, valamint Jones és Rowley, 
2011, alapján készült saját ábra 

A REL szervezőknek érteniük kell a marketinghez, a kockázatkezeléshez, a pénzügyi menedzsmenthez és 
bele kell látniuk a munkaerőpiaci folyamatokba. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek és képessé váljanak jó 
üzleti kapcsolatok kialakítására, tiszteletben kell tartaniuk azokat az alapvető értékeket, mint a 
megbízhatóság, az igazság, a tisztelet, a felelősség, a tisztesség, a gondoskodás és a társadalmi 
felelősség. 

A fent említett készségek és jellemzők némelyike megtanulható, míg néhányuk veleszületett képesség. 
A jellemzők összessége, sok esetben meghatározza az üzlet végkimenetelét.   

STRATÉGIAI GONDOLKODÁSMÓD ÉS TERVEZÉS 
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A REL szervezők, mint vállalkozók nem egyedül léteznek és dolgoznak. Komplex és dinamikus 
környezetben működnek, beleértve a gazdálkodókat, a beszállítókat, a szállítmányozókat, a 
közvetítőket, az ügyfeleket, de a tágabb környezetet is: a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai 
szférát. Ez a fejezet a REL szervező helyzetét, szerepét segít megérteni ebben a bonyolult rendszerben 
és a piaci lehetőségek megtalálásában. Bemutatjuk a külső és belső környezet alapvető elemzésének 
módjait, hogyan lehet különféle stratégiákat kialakítani a vállalkozás számára. 

A stratégia átfogó, hosszú távú orientációt jelent a vállalkozás számára. A legelején szükséges 
meghatározni azokat a célokat, amelyeket a REL szervezők el akarnak érni a vállalkozás által, és a célok 
eléréséhez különféle módozatokat vázol fel. A stratégiai menedzsment a stratégia tervezésének, 
megvalósításának, az eredmények figyelemmel kísérésének és a stratégia időbeli átdolgozásának 
folyamata, a körülmények változásához való alkalmazkodással.  

Mindezek mellett a stratégiai menedzsment egyben egy gondolkodásmód is. A stratégiai gondolkodású 
REL szervezők előre mutatóak, proaktívak és arra összpontosítanak, hogy merre tartanak és hova 
kívánnak hosszú távon eljutni. Nagyon fontos, hogy ne adják meg magukat az operatív feladatok napi 
nyomásának, és legyenek hosszú távú terveik, szélesebb látókörrel rendelkezzenek, és ne féljenek időt 
szánni a piacon fellelhető információ és innovációk felkutatására.  

A REL szervezők a komplex környezet részét képezik, akik minden nap szembesülnek a piac változásaival.  
A 14. ábra a vállalkozást körülölelő környezeti szinteket és azon stratégiai elemzések típusait mutatja 
be, amelyek felhasználhatók a piaci viszonyok értékelésére. Az elemzéseknek a gyakorlati leírását, 
használatát a képzési anyag kiegészítő részei ismertetik. 

 

12. ábra A REL szervezők környezete. Forrás: Hill et al., 2020. 

A REL szervezők által meghozott döntések a PEST analízis eredményein kell, hogy alapuljanak. Minden 
lehetőséget meg kell ragadni, és a lehető legtöbbet kell egy lehetőségből kihozni, Cél, hogy az egész 
rendszert a saját javunkra működtessük, és minden esetben a célt kell szem előtt tartani. Ez a 
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gondolkodás sokkal több profitot hoz, mint a „cselekvés általi tanulás”. Ezen túlmenően ezen elemzések 
ismeretében a REL szervezők például segítséget nyújthatnak egy új gazdabolt létrehozásában, amely a 
megfelelő vásárlókat célozza meg, valamint abban, hogy a gazdák is használják a stratégiai gondolkodást 
a termelési szerkezet kialakítása során. A teljes rendszer áttekintésének képessége a REL szervező 
számára fontos készség, és sok téves döntést segíthet megelőzni. 

STARTÉGIAI IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK 

A stratégiai menedzsment stratégiai tervezésből, stratégiai megvalósításból és stratégiai ellenőrzésből 
áll. A stratégiai menedzsment a REL szervező által szervezett vállalkozás átfogó kérdéseivel és 
lehetőségeivel foglalkozik. Ez nem azonos a vállalkozás napi irányításával, az azonnali operatív 
kérdésekben való döntéhozatallal. 

 

13. ábra: Stratégiai irányítási folyamat. Forrás: Hill és Jones, 2020. 

A stratégiai gondolkodással az üzleti élet számos kockázata elkerülhető. A piachoz kapcsolódó kockázat 
lehet például a szűk termékválaszték, vagy a kistermelő üzleti modellje. Kizárólag ahelyi piacra való 
összpontosítás kockázatos lehet az alacsony árak és alacsony jövedelmezőség miatt. Más kockázat 
összefüggésbe hozható például a REL szervezők alacsony alkupozíciójával, nehézséget jelenthet a  
tárgyalás, az érdekek egyeztetése a termelőkkel, a gazdálkodókkal és a végső fogyasztókkal. A 
termelőktől való függőség miatt, a REL szervezők ki vannak téve a gazdasági változásoknak is,= úgy van 
megfogalmazva, mintha a REL szervező egy üzleti vállalkozás lenne, semmint egy segtő szakma! mint 
például a váratlan alacsony hozamok vagy a terméshiány, a piacok áthelyezése, megszűnése, a piaci 
körülmények változása vagy a járványhelyzet. Az ilyen változások jelentősen befolyásolhatják a 
nyereséget. E kockázatok hatásának elkerülésére az lehet a stratégia, hogy diverzifikálják 
tevékenységüket, csökkentik a költségeket, bővítik a vállalkozás méretét, magasabb hozzáadott értéket 
jelentő tevékenységeket végeznek, specializálódnak vagy integrálódnak. A kockázatkezeléssel 
kapcsolatos további információkról a Vezetői képességek fejezetben olvashatunk. 

IKIGAI KONCEPCIÓ ALKALMAZÁSA REL SZERVEZŐK ESETÉBEN, ILLETVE VIDÉKI KISVÁLLALKOZÁSOKNÁL  
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Amint azt egy tudományos kutatás bizonyítja, főleg a kistermelők és a vidéki kisvállalkozások 
vállalkozásukkal kapcsolatos döntéseit gyakran az adott kistermelő, vállalkozó személyes érdeke, jóléte 
irányítja. Természetesen a legjobb eredményt a REL szervezők érdeklődése és a piaci lehetőség közötti 
kapcsolat megteremtésével lehet elérni. = ennek semmi értelme nincs! Az Ikigai egy japán megoldás, 
amelyet épp a fentiek elkerülése érdekében lehet sikeresen adaptálni. átírtam ezt az ango szöveget, ami 
ez volt: Ikigai is a Japanese tool, which can be successfully adapt for exactly this reason. A REL szervezők 
ezt az eszközt használhatják arra, hogy megtalálják a metszéspontot a között, amit szeretnek, amiben 
jók, amire szükség van a piacon és ami profitot biztosíthat. Az Ikigai módszer használata nagyon egyszerű 
és intuitív, megérzésekre alapuló. 4 részre oszlik, vagyis amit örömmel csinálunk, amilyen hatást 
szeretnénk elérni, nyereséges-e, és piaci résre, a piac által keresett termékre/szolgáltatásra 
összpontosít-e? Üzleti szempontból a következőkre fókuszál: professzionalizmus, hatás, üzleti 
növekedés és az emberek fejlesztése. 

A Ikigai vállalkozó mindezek középpontja, valamint az üzleti fókusz és az átfogó stratégia szerkezetének 
megalkotója.  

 

 

14. ábra: Ikigai-koncepció az üzleti életben. Forrás: Mogi, K., 2018. 

A „LÉTEZÉS OKÁT”, az élet értelmét jelentő japán koncepció 
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Az Ikigai négy tényezője kiválóan alkalmazható az üzleti életben, segíti az egyensúly és a vállalkozói 
készségek középpontba állítását. Minden ember számára fontos, hogy választ találjon ezekre a 
tényezőkre. 

 Mi iránt lelkesedsz, mint egyén; mit teszel meg egy vállalkozásért, milyen munka motivál?. 
 Miben vagy jó? - a sikeres vállalkozáshoz nem elegendő az, hogy valamit szeretünk csinálni,  

jónak is kell abban lennünk.  
 Mire van a világnak szüksége? - a siker döntő tényezője az, hogy arra kell összpontosítani, amire 

a világnak és a célpiacnak valóban szüksége van. 
 Miért fizetnek neked? - ha a REL szervező megtalálja azt, amit szeret, amiben jó, és az 

embereknek szüksége van rá, de nem képes annyi pénzt keresni vele, hogy fedezze a 
költségeket, és ésszerű nyereséget termeljen, az üzlet sikertelen. 

Az Ikigai koncepció gyakorlati használatának részletes leírása a képzési anyagokban == milyen???  
található. A REL szervezők számára nagyon hasznos eszköz lehet vállalkozásuk céljainak 
meghatározására, ha közvetlenül az „ikigai”-ra, vagyis a személyes készségek, célok és a piaci igények 
által alkotott metszetre koncentrálnak. Azonban fontos lépés az is, hogy a  REL szervezők valóban 
meggyőződjenek küldetésükről, az ikigai pedig segít abban, hogy megtalálják a „jó érzést” a valódi 
stratégiai célokban is. 

CANVAS ÜZLETI MODELL 

Az ötlet megfogalmazása után a következő lépés egy életképes üzleti modell létrehozása, amely sikeres 
lehet a piacon. Praktikus és hasznos eszköz az Alexander Osterwalder által elkészített Canvas Üzleti 
Modell (Business Model Canvas). Az eszköz akár egy teljesen új vállalkozás létrehozására, vagy a már 
meglévő elemzésére vagy továbbfejlesztésére is használható. Ez egy egyszerű stratégiai menedzsment 
sablon, amely vizuálisan írja le a termék, a vállalkozás által kínált értékajánlatot, a vállalkozás által 
birtokolt infrastruktúrát, ügyfeleit és pénzügyeit.  

A Canvas kilenc eleme: 

Kulcsfonto
sságú 

partnerek 

Kulcstevékenységek Értékajánlatok Ügyfélkapcsolatok Ügyfelek, 
vevők 

Legfontosabb 
erőforrások 

Csatornák 

Költségszerkezet                        Bevételi források 

https://gantt.hu/business-model-canvas/ 

15. ábra: Canvas Üzleti Modell. Forrás: Osterwalder és Pigneur, 2010. 

Ezek az elemek együttesen egységes képet adnak a vállalkozás legfontosabb mozgatórugóiról: 

 Ügyfélszegmensek: Kik az ügyfelek? Mit gondolnak? Látnak? Éreznek? Csinálnak? 
 Értékajánlatok: Mi vonzó a javaslatban? Miért veszik meg termékünket/szolgáltatásunkat 

(értékajánlatunkat) a fogyasztók? 
 Csatornák: Hogyan reklámozzák, milyen módon, milyen csatornákon értékesítik a 

termékeket/szolgáltatásokat (értékjavaslatokat)? Miért? Vajon működik így? 
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 Ügyfélkapcsolatok: Hogyan kezelik az ügyfeleket? 
 Bevételi források: Hogyan szerez bevételt a vállalkozás az értékajánlatokból? 
 Kulcsfontosságú tevékenységek: Milyen egyedülálló stratégiai tevékenységeket hajt végre  a 

vállalkozás ajánlatának megvalósításához? 
 Kulcsfontosságú erőforrások: Milyen egyedi, stratégiai erőforrásokkal, eszközökkel kell 

rendelkeznie a vállalkozásnak, hogy a piaci versenyből nyertesen kerülhessen ki? 
 Kulcsfontosságú partnerségek: Milyen tevékenységekhez kell bevonnia a vállalkozásnak 

partnereket, hogy így maradjon ideje, energiája, elegendő erőforrása ahhoz, hogy  a 
legfontosabb tevékenységeire koncentrálhasson? 

 Költségszerkezet: Melyek a vállalkozás fő költségei? Hogyan kapcsolódnak a bevételhez? 

A Canvas népszerű a vállalkozók körében, az üzleti modell kialakítása és az innováció terén. Kiválóan 
segít a fontos dolgokra fókuszálni és a hagyományos üzleti tervhez képeset nagyon könnyű 
meghatározni vele az értékajánlatot is. Rugalmasabban lehet az üzleti modellt változtatni és a változások 
könnyen megmagyarázhatók. 

CANVAS ÉRTÉKAJÁNLATOK 

A Canvas értékajánlat egy olyan eszköz, amely segíthet abban, hogy termékünket vagy szolgáltatásunkat 
úgy pozícionáljuk, hogy azt a vásárló értékesnek és szükségesnek ítélje meg. Dr. Alexander Osterwalder 
által kidolgozott Canvas Modell egy olyan keretrendszer, amely segít a termék és a piac közötti kapcsolat 
megteremtésében. Ez a vászon (canvas angol szó, jelentése magyarul vászon) segít részletesen 
áttekinteni az ügyfélszegmensek és az értékajánlatok kapcsolatát. Segít pontosan meghatározni az 
ügyfélprofilokat és azonosítani a fogyasztó legfőbb igényeit, a problémákat („fájdalmakat”), amelyekkel 
szembesülnek, a napi munkavégzés során és azokat a pozitívumokat, amelyek a munkájuk elvégzésével 
járnak. Az értékajánlat modell segít meghatározni  az értékeket, az ajánlat legfontosabb összetevőit, 
ezáltal segít csökkenteni az ügyfél problémáit, és a lehető legnagyobb nyereséget elérni . A Canvas 
modell használata hozzájárul ahhoz, hogy a termék minél jobban illeszkedjen a piaci igényekhez, amely 
a működés során az ügyféltapasztalatok által folyamatosan korrigálható.  

 

16. ábra: Értékajánlat modell. Forrás: Osterwalder et al., 2014. 
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AZ ÜGYFÉLEK „FELADATAI”  

 Nyereség elérése - azok az előnyök, amelyekre az ügyfél számít, és amelyekre szüksége van, 
amelyek örömet szereznek neki és azok a dolgok, amelyek növelhetik az értékajánlat 
elfogadásának valószínűségét. 

 Fájdalmak - azok a negatív tapasztalatok, érzelmek és kockázatok, amelyeket az ügyfél tapasztal 
a vásárlás, a feladatai elvégzése során. 

 Vevői feladatok - azok a funkcionális, társadalmi és érzelmi feladatok, amelyeket az ügyfelek 
megpróbálnak elvégezni, problémák (fájdalmak), amelyeket megpróbálnak megoldani, és 
szükségletek, amelyeket kielégíteni kívánnak. 

Minden ügyfélszegmenshez létre kell hozni egy ügyfélprofilt, mivel minden szegmensnek más-más 
nyeresége, fájdalma és feladata van. 

ÉRTÉK TÉRKÉP – ÉRTÉKAJÁNLAT 

 Nyereség létrehozása - hogyan hoz létre egy termék vagy szolgáltatás az ügyfél számára 
nyereségét, és hogyan kínál hozzáadott értéket. 

 Fájdalomcsillapítók - annak leírása, hogy egy termék vagy szolgáltatás pontosan hogyan enyhíti 
a vásárló fájdalmait. 

 Termékek és szolgáltatások - azok a termékek és szolgáltatások, amelyek nyereséget hoznak és 
enyhítik a fájdalmat, és amelyek megalapozzák az értékteremtést az ügyfél számára. 

AZ ÜGYFÉLPROFIL ÉS AZ ÉRTÉKAJÁNLAT KÖZÖTTI KAPCSOLAT MEGTEREMTÉSE 

A nyereségek megszerzése, a fájdalomcsillapítók, valamint a termékek és szolgáltatások felsorolása után 
az egyes pontok az ügyfelek szempontjából a „jó, ha van” és az „elengedhetetlen” között kell, hogy 
értékelhetők legyenek. A kapcsolat akkor jön létre, ha az értékajánlat részeként kínált termékek és 
szolgáltatások az ügyfélek legjelentősebb fájdalmaival és elérni kívánt nyereségeivel foglalkoznak. 

Az értékajánlat papíron történő azonosítása csak az első szakasz. Ezután ellenőrizni kell, mi a fontos az 
ügyfelek számára, és folyamatos visszajelzést kell kérni az értékajánlattal kapcsolatban. Ezek a 
visszajelzések felhasználhatók az ajánlat folyamatos finomításához. 

ÜZLETI TERV DIÓHÉJBAN 

Bár az üzleti modell sablon alaposan kidolgozott ötletet adhat a vállalkozás alapításához, mégis nagyon 
fontos, hogy az összes elem be legyen építve az üzleti tervbe. Az üzleti terv pontos recept az üzlet 
lépésről lépésre történő létrehozásához. Továbbá szükséges lehet az indulásnál bankhitel igényléséhez 
is. A jól összeállított üzleti tervnek tartalmaznia kell: 

 Vezetői összefoglaló – naprakész összefoglaló a vállalkozásról 
 Vállalkozás bemutatása – fő tevekénységek ismertetése 
 Piacelemzés - az üzletág, a piac és a versenytársak felkutatása és elemzése 
 Szervezeti kultúra és menedzsment - üzleti és irányítási struktúra kialakítása 
 Szolgáltatás vagy termék - fő tevékenységének leírása 
 Finanszírozási igény - mennyi forrásra lenne szükség külső partnerektől 
 Pénzügyi előrejelzések – rövid és hosszú távú finanszírozás 
 Mellékletek – dokumentumok, sablonok és egyéb anyagok 
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A jó üzleti terv végig vezet a vállalkozás indításának és irányításának minden szakaszán. A REL szervező 
üzleti tervét útitervként használja az új vállalkozás felépítéséhez, elindításához, vezetéséhez és 
fejlesztéséhez. Az üzleti terv kiváló módja annak, hogy átgondolja vállalkozása legfontosabb elemeit. A 
REL szervezők számára az üzleti terv elkészítésének szükségessége felmerülhet abban a pillanatban, 
amikor hitelt vesznek fel a banktól, támogatásra vagy fejlesztési forrásra pályáznak. A REL szervezők 
segíthetnek azoknak a gazdáknak, akik változtatni akarnak termelési és értékesítési stratégiájukon. 
Például: tejtermelők közvetlen értékesítésbe kívánnak fogni a felvásárlóknak történő értékesítés helyett, 
ebben az esetben a REL szervezők segíthetnek a döntés meghozatalában, ha lépésről lépésre áttekintik 
a stratégiát. A Canvas modell mélyebb áttekintést nyújthat arról, hogy az új, innovatív közvetlen 
értékesítési módok (termelői piac, tej- / sajtautomaták, közösségi értékesítés termelői boltok) hogyan 
nyithatnak új kapukat új fogyasztókhoz és milyen lépésekre (beruházásokra) van szükség az új modell 
elindításához. 

Az üzleti tervek segíthetnek a támogatások elnyerésében vagy új üzleti partnerek megszerzésében. A 
befektetők biztosak akarnak lenni abban, hogy megtérülnek a befektetéseik. Az üzleti terv az az eszköz, 
amellyel meggyőzheti őket arról, hogy az együttműködés - vagy befektetés a vállalkozásba – jó döntés. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az üzletközpontú gondolkodás minden vállalkozó fontos készsége, akik sikeressé szeretnének válni a 
piacon. Erősen ajánlott a stratégiai elemzés egy részét felhasználni a piacon zajló események 
megismerésére, és az üzleti tervet hozzáigazítani a külső és belső környezethez. Az új pozíció – REL 
szervező - kialakításához az adott személynek jól kell ismernie saját képességeit, és képesnek kell lennie 
az eredeti üzleti elképzelést az adott helyzethez igazítani. Ebben az Ikigai koncepció és a Canvas üzleti 
modell segíthet. Ez a fejezet elméleti hátteret kínált az üzleti terv készítéséhez, és bemutatta az Canvas 
üzleti modell sablon mezőgazdasági példán történő használatát. 

FORRÁSOK 

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 

(ingyenesen letölthető üzleti modell sablon és értékajánlat sablon angol nyelven)  

https://www.swotanalysis.com/13474/Ikigai-Reason-for-Being 

(Ikigai online minta angol nyelven) 

https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/ 

https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan 

(üzleti terv leírás, sablon és példák angol nyelven) 
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Marketing tippek a rövid élelmiszer-ellátási láncokban 
A FEJEZET CÉLKITŰZÉSEI  

Mi a marketing? Elhelyezni a megfelelő terméket a megfelelő helyre, megfelelő áron, a megfelelő 
időben. 

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy hasznos információkat nyújtson a REL szervezőknek a kistermelői 
élelmiszerek piacképességéről. Tippeket ad a piaci elvárások értelmezéséhez, az ügyfelek eléréséhez, a 
termékek piacképességéhez, az értékesítési csatornákhoz, és nyomon követhető gyakorlati ötleteket ad 
az értékesítési folyamathoz. 

KULCSSZAVAK 

marketing, termék, ár, promóció, márka, élelmiszerbiztonság 

TANULÁSI CÉLOK 

A rövid ellátási láncban a termelő nagyon egyedül van: fel kell ismernie a vásárlók, a piac igényeit, 
ismernie kell a csomagolás, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem jogi szabályozását, képesnek 
kell lennie a termék innovációjára, az ügyfelek közvetlen és online kiszolgálására, a saját imázsának 
formálására. A REL szervező segíthet neki ebben a nehéz folyamatban. 

A közvetlen értékesítésben a kommunikáció és a marketing kulcsfontosságú, a gazdák azonban gyakran 
nem rendelkeznek ezekkel a kompetenciákkal vagy nincs idejük erre, ezért a REL szervezők fontos 
szerepet játszhatnak a közös vagy magán kommunikáció megszervezésében. 

Mely rövid ellátási lánc típusokban használhatják ezt A REL szervezők? A REL szervező számára olyan 
tantervet biztosítunk, amelyet mind a közvetlen értékesítésben, mind az online kereskedelemben 
felhasználhat annak érdekében, hogy segítse a gazdák marketing tevekénységét.  

A jelen fejezet gyakorlati tippeket ad a következőkről: 

 hogyan alakítsuk ki egy élelmiszer-vállalkozás identitását, önmeghatározását; 
 hogyan érjük el a potenciális ügyfeleket; 
 a REL szervezők és köztes szereplők számára legalább két példán keresztül mutatjuk be, hogy 

hogyan kezeljük az ügyfeleket. 

Marketing és a REL szervezők 
A marketing az ügyfelek számára történő értékteremtés, kommunikáció és értékesítés folyamata, 
valamint az ügyfélkezelés folyamata a termékek vagy szolgáltatások értékesítése céljából (Miles és 
Brown, 2005). 

A REL szervezőknek meg kell érteniük a négy elem elméletének fontosságát a marketing mixben annak 
érdekében, hogy a téma értői legyenek és naprakészek maradjanak, ugyanis a piaci trendek és 
változások nyomon követése létfontosságú. 

A MARKETING MIX 4 P-JE 

A "marketing mix" egy általános kifejezés, amely leírja a különféle döntéseket, amelyeket egy terméknek 
vagy szolgáltatásnak az adott célcsoport számára történőértékesítés érdekében meg kell hozni. A 4P a 
marketing mix egyik - talán legismertebb – leírásának a módja. 
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A marketing mix négy elemét a világ minden tájáról származó marketing szakértők alakították ki sok 
éven keresztül hatékony marketingstratégiák létrehozása és megvalósítása érdekében. 

A marketing mix stratégia létrehozásához tapasztalt marketing menedzserre van szükség. Olyannak, aki 
képes az összes változó és tényező ???? variables and forces ???? felhasználására a kívánt eredmény 
eléréséhez. A vidéki területek rövid élelmiszerláncot szervező intézményei vagy vállalkozásai???? 
azonban nem tudnak képzett marketingmenedzsert felvenni vagy finanszírozni. Ezért ez a tanfolyam 
????? kézikönyv inkább nem????  elegendő információt kíván nyújtani az alapok megértéséhez. 

Fontos kiindulási pont, hogy a fogyasztó minden marketing mix legfontosabb része. A termék teljes 
értékét a fogyasztók észlelése határozza meg. 

 

17. ábra: A Marketing Mix 4P-je. Forrás: saját ábra 

TERMÉK (MÁRKAJELZÉS, TÁPLÁLKOZÁS ÉS TURIZMUS TÍPUSA, ÉLELMISZERHIGIÉNIA)  

Egy gazdaságban a "termék" lehet immateriális szolgáltatás vagy lehetnek kézzelfogható javak. 
Alapvetően az adott terméknek meg kell felelnie a fogyasztók speciális elvárásainak vagy igényeinek. A 
termékek általában a természetes életciklust követik, ezért a REL szervezőnek arra kell törekednie, hogy 
segítse a mezőgazdasági termelőt az egyes lépések megfelelő megértésében és tervezésében, 
azonosítsa a termékkel szemben támasztott elvárásokat, és előre láthassa a termék előnyeit és 
jellemzőit. Amint megérti magát a terméket, meg tudja határozni annak célcsoportját.  

MÁRKAJELZÉS 

A REL szervezők segíthetnek a gazdálkodóknak abban, hogy megkülönböztessék vállalkozásukat a 
versenytársaktól, és tisztázzák, mi az az ajánlatuk, ami jobb választást kínál a fogyasztók számára. 
Márkájukat arra építették, hogy megmutassák, hogy kik ők, mint üzleti vállalkozások, és hogyan akarják, 
hogy megítéljék őket. 
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18. ábra: A márka felépítésének lépései. Forrás: https://99designs.com/ 

ÚJ TÁPLÁLKOZÁSI ÉS TURISZTIKAI TRENDEK 

Egyre több ember allergiás, és sokan odafigyelnek arra, amit fogyasztanak. A REL szervezőknek meg kell 
tanítaniuk a termelőket arra, hogy ennek megfelelően dolgozzák ki új termékpalettájukat. 

Táplálkozási trendek 2020-ban (Forrás: Nutrition Hub, elérhető a www.nutrition-hub.com/post/top-10-
nutrition-trends-in-2020  oldalon) 

 

19. ábra: Táplálkozási trendek 2020-ban. Forrás: saját ábra 
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FENNTARTHATÓ ÉS KÖRNYEZETBARÁT TÁPLÁLKOZÁS 

A fogyasztók egyre inkább kevés csomagolást vagy csomagolásmentes élelmiszer-termékeket szeretnek 
vásárolni, ideális esetben a helyi és szociális vállalkozásoktól. Emellett egyre inkább a régiónként és 
szezonálisan termesztett gyümölcsöket és zöldségeket választják, és némelyikük maga is termel 
gyümölcsöt és zöldséget otthon vagy közösségi tereken. 

VEGÁN ÉS NÖVÉNYI ALAPÚ TÁPLÁLKOZÁS 

A táplálkozási szakértők megjegyzik, hogy a vegán és a növényi táplálkozás egyre jobban eléri a 
tömegfogyasztást, megnövekedett a kereslet a vegán kényelmi termékek iránt, amelyek ideális esetben 
környezetbarát anyagokba vannak csomagolva. A vegán és a növényi étrend a sporttáplálkozás és a 
klinikai táplálkozás területeire is kiterjed. 

SZEMÉLYRE SZABOTT TÁPLÁLKOZÁS 

Növekedés figyelhető meg az allergia, az intolerancia és a testteljesítmény optimalizáló termékek iránt: 
ezért a fogyasztók úgy döntenek, hogy egyre inkább odafigyelnek személyes egészségi állapotukra, 
ellenőrzik (digitális) egészségügyi nyomkövetőkkel, teljesítmény-kiegészítőket használnak (például 
„fejlett probiotikumok”) vagy diagnosztikai tesztek (DNS, biomarker, mikrobiom, metabolom) 
alkalmaznak. 

ALTERNATÍV FEHÉRJÉK 

A fogyasztók egyre inkább alternatív fehérjéket keresnek, elsősorban növényi ételeket, amelyek 
helyettesítik a sajtot, a kolbászt és a húst. Szakértői testületünk szerint ezek a termékek azonban csak 
abban az esetben lesznek sikeresek, ha természetesek, alacsony a tartósítószer-tartalmuk, és ha 
pontosan meghatározott és helyesen leírt összetevőkből állnak. Ezenkívül a mesterséges hús 
elfogadottsága megnő, ha már nincs szükség szarvasmarha magzati szérumra a hússejtek 
termesztéséhez (nyilvánvalóan versenyképes áron kívül). 

EGÉSZSÉG MINDEN MÉRETBEN ÉS MINDEN ÉTKEZÉSBEN 

Az Egészség Minden Méretben (HAES) és az étkezés tudatos odafigyeléssel két fontos hívószó. A HAES 
segít a különböző méretű embereknek abban, hogy élvezetes módot találjanak arra, hogy vigyázzanak 
magukra, és ez a „hízás és a testet pozitívan elfogadó mozgalom” eredménye. A tudatos étkezés, mint 
fogalom azt írja le, hogy aktívan figyelünk ételeinkre, pillanatról pillanatra, ítélet nélkül. Mindkét 
megközelítés magára az egyénre és intuíciójára összpontosít, ami fenntartható, pozitív 
gondolkodásmódhoz vezet. 

ÉTKEZÉS HELYETTESÍTŐI & TÁPANYAGOK ÚTKÖZBEN 

A hagyományos étkezési szokások fokozatosan megváltoztak: A modern családokban mindkét szülő 
dolgozik, ez pedig a gyermekek teljes idejű óvodai és iskolai gondozásához vezet. Pár évtizeddel ezelőtt 
a családokban a legfontosabb étkezés az ebéd volt - ma ez a vacsora. Ezért az alkalmazottak egyre inkább 
keresik az étkezés helyettesítőit és a „napközbeni táplálkozási” alternatívákat a hosszú munkanapokon. 
Ezen felül szeretnék, ha követni tudnák a tápanyagokban gazdag egészséges étrendet. A napközbeni 
táplálkozások, olyan megoldásokat tartalmaznak, amelyek természetes összetevőkön alapuló ételeket 
vagy étrend-kiegészítőket kínálnak és amelyek javítják a test teljesítményét. 

KETOGÉN TÁPLÁLKOZÁS 
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A ketogén étrendet a fogyasztók szélesebb köre fogja használni. Az olyan lakossági csoportok, mint a 
sportolók esetében, az a tendencia, hogy csökkentik a táplálék-kiegészítők bevitelét, és ehelyett 
speciális étrendeket alkalmaznak. A ketogén étrend, egyike azoknak, a magas zsírtartalmú, alacsony 
szénhidráttartalmú, de normális fehérjetartalmú étrendeknek (az energiafogyasztás 20% -a), ami arra 
kényszeríti a testet, hogy az energiatermelés érdekében a szénhidrátok helyett zsírokat égessen. A 
„klasszikus” terápiás ketogén étrendet az 1920-as években, a gyermekkori epilepszia kezelésére 
fejlesztették ki. Ma előnyei többek között szklerózis multiplexben, Alzheimer-kórban és aknében 
szenvedő betegeknél mutatható ki (Keto Kompass, Ulrike Gonder). 

CUKORMENTES TÁPLÁLKOZÁS 

A szülők jól értesültek a magas cukortartalmú termékek káros hatásairól. Az egészséges táplálkozási 
szokások biztosítása iránti vágy miatt a cukorellenes mozgalom folytatódik, és szakértői testületünk 
szerint ezt bizonyítékokon alapuló kampányoknak kell kísérniük, amelyek a szülőket és a gyermekeket 
egyaránt felvilágosítják a cukorral, a cukorpótlókkal és az édesítőszerekkel kapcsolatban. 

ÚJ TRENDEK A TURIZMUSBAN 

A falusi turizmust előnyben részesítő turisták számát tekintve, emelkedő tendencia figyelhető meg, 
miközben ezek a turisták a felelős vagy ökológiai turizmus egyik formáját keresik. Ugyanakkor a turisták 
egyedülálló, egyedi élményeket kínáló és hitelesek utakat keresnek, ahol a népszerűsített falusi életmód 
elsődleges. Így elkerülhető a tömegturizmus globalizált jellege. 

Turizmus és marketing 

A kistermelők számára létfontosságú, hogy el tudják adni termékeiket és megélhetést biztosítsanak 
családjuk számára. Az értékesítés egyik lehetséges módja a turizmusban rejlik. A kistermelők termékei 
mellett olyan szolgáltatáscsomagok is rendelhetők, amelyekkel mind a termelő, mind a terméke bekerül 
a turisztikai ciklusba. Ezért tartjuk fontosnak megvitatni a marketing részben az idegenforgalmat. A 
termelő a turisztikai szolgáltatások aktív résztvevőjévé válhat, de erre fel kell készülnie. 

Az idegenforgalom egyik nagyon új megközelítése a nanoturizmus, amely élményt nyújt a turisták 
számára a földön tapasztalható környezeti válság okán: „A nanoturizmus egy olyan konstruált kifejezés, 
amely kreatív kritikát ír le a hagyományos turizmus jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági 
hátrányairól, mint egy abban részvevő, lokálisan orientált, alulról felfelé építkező alternatíva.“ 
(https://nanotourism.org/). Megérinti az ember minden érzékszervét és arra ösztönzi a turistákat, hogy 
vegyenek részt kézműves, művészi tevékenységekben. 

A marketingelmélet szerint az ügyfelek szegmentálása az a folyamat, amikor az ügyfeleket közös 
jellemzőik alapján csoportokba osztják, hogy a vállalkozások hatékonyan és megfelelően tudják az egyes 
célcsoportokat megszólítani. 

Az üzleti szereplők és a fogyasztók közötti marketingben a vállalkozások gyakran szegmentálják az 
ügyfeleket olyan demográfiai adatok alapján, mint például: életkor, nem, családi állapot, hely (városi, 
külvárosi, vidéki), életszakasz (egyedülálló, házas, elvált, gyermektelen aranykorúak, nyugdíjas stb.) 

A szegmentálás lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy marketingtevékenységüket a 
különböző célcsoportokhoz igazítsák. Ezek az erőfeszítések egyaránt vonatkozhatnak a kommunikációra 
és a termékfejlesztésre. A szegmentálás konkrétan segíti a vállalkozásokat az alábbiakban: 

 Célzott marketing üzenetek létrehozására és kommunikációjára, amelyek a vásárlók 
meghatározott csoportjaira fognak leképezni (az egyes csoportok igényeikre és érdeklődésükre 
szabott üzeneteket kapnak). 
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 Az adott szegmens elérése szempontjából a legjobb kommunikációs csatornák kiválasztása, 
amely lehet e-mail, közösségi média bejegyzések, rádióhirdetés vagy más megközelítés, a 
szegmenstől függően. 

 A termékek, új termék- vagy szolgáltatási lehetőségek fejlesztési módjainak meghatározása. 
 Jobb ügyfélkapcsolatok kialakítása. 
 Árképzési lehetőségek tesztelése. 
 A legjövedelmezőbb ügyfelek meghatározása. 
 Az ügyfélszolgálat javítása. 
 Egyéb termékek és szolgáltatások eladása és keresztértékesítése. 

www.shopify.com/encyclopedia/customer-segmentation 

A gyakorlatban minél jobban ismeri a termelő (ez az eredeti szöveg, de mégis, nem kellene adaptálni a 
kézikönyvhöz?) a vevőit, annál jobban tudja eladni a termékeit. A "marketinges" gyártók (nem inkább 
marketinget alkalmaző gyártóknak lenne több értelme?) számára ez magától értetődő folyamat, mivel 
a piacok és vásárok során személyes visszajelzéseket kap az ügyfelektől. Annak, aki más forrásokat 
szeretne bevonni az eladásba, annak meg kell találnia a szegmentálás legjobb módját: telefonos interjúk, 
kérdőívek, fókuszcsoportos értekezletek, fizetett, célzott hirdetések. A REL szervezők sokat segíthetnek 
ebben a folyamatban. 

A TURIZMUS  KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSA HATÁROZHATÓ MEG (Sasu and Epuran, 2016): 

Agroturizmus - a turizmus ezen formájában a termelő a gazdaságát használja turisztikai célra, általában 
a mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő, másodlagos tevékenységként, azzal, hogy a mezőgazdasági 
tevékenység továbbra is a gazda fő foglalkozása és jövedelemforrása marad. A turisták az éjszakát a 
gazdák háztartásában töltik, és aktívan részt vesznek a mindennapi mezőgazdasági munkákban. 

Etnikai turizmus - ez nagyrészt azon alapul, hogy bevonják a helyieket, különösen egy vidéki település 
kisebbségi lakosságát, életmódjuk turisták előtt történő bemutatásába. 

Ökoturizmus - az ökológiai jellegű idegenforgalomnak meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, például: 
a természet védelme és megőrzése elősegítésének, a helyi erőforrások (emberi és anyagi) 
felhasználásának, valamint oktatási célok érdekében a tevékenységeknek kevésbé lehet negatív hatással 
lennie környezetre (Nistoreanu, Dorobanţu és Ţuclea, 2011). Ökoturisztikai tevékenység például a 
túrázás, a síelés, a kerékpározás, a kenuzás, a kirándulás helyi közösségekbe, ahol az emberek 
vásárolhatnak és megismerhetik a hagyományos ételeket és italokat, meglátogathatják a kulturális 
látnivalókat stb. 

Kreatív turizmus - a turista „új készségeket tanul meg, és felismerhetően kreatív tevékenységeket végez” 
(Cloke, 2007, 43. o.). Ezenkívül az UNESCO egy fontos elemet ad hozzá, vagyis „a kreatív turizmus egy 
elkötelezett és hiteles élmény felé irányuló utazás”. (UNESCO, 2006, 3. o.). 

A kulináris turizmus - gasztró és borút - a kulináris turizmus a kulturális turizmus része, de 
tevékenységének jellege és elvei miatt vidéki szempontból is érzékelhető. A turisták fő utazási 
motivációja, az a vágy, hogy felfedezzék a hagyományos ételeket, amelyek egy adott helyre jellemzőek. 
Élelmezéssel, hitelességgel és turizmussal foglalkozó munkájában Sims (2009) azzal érvel, hogy a turisták 
által elfogyasztott, de helyben előállított ételek és italok fontos szerepet játszanak mind a gazdasági, 
mind a környezeti fenntarthatóság fejlesztésében, különösen azáltal, hogy segítenek a gazdáknak 
termelni és eladni az élelmiszereket. 

ÉLELMISZER-HIGIÉNIA  
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Az Európai Unió 852/2004/EK rendelete szerint az élelmiszerlánc biztonságát a farmtól-villáig kell 
ellenőrizni, az élelmiszer-előállítási lánc minden egyes lépése felelősséget vállal egy biztonságos 
élelmiszer forgalomba hozataláért. A biztonságot a helyes mezőgazdasági gyakorlat (GAP), a jó gyártási 
gyakorlat (GMP) és a Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok rendszer (HACCP) elvein keresztül 
kell ellenőrizni. Ez a rendelet minden élelmiszer-előállításra érvényes, beleértve a rövid élelmiszer-
ellátási lánc előállítását is. (Nagyné Pércsi, 2018) Az Európai Unió számos tagállamában azonban a 
marginális helyi termelésre alkalmazzák a könnyített szabályokat, amelyek lehetővé teszik a kistermelők 
számára a hagyományos feldolgozási módszerek alkalmazását. (ez a mondat nem helyes, mert a 
korábban felsorolt rendelkezésekből nem következik – át kell majd írni!) 

20. ábra: Az élelmiszer-ellátási lánc lépései. Forrás: WHO. 

Sokat kell élelmiszer-higiéniáról beszélgetni a gazdákkal. 

Tudatosítani kell bennük, hogy jó termék nélkül nem lehet jó marketinget végezni, mert a piac hamar 
kiszűri ezt. A REL szervező tudatosíthatja a gazdákban az élelmiszerek forgalomba hozatalával járó 
felelősséget, mivel a rossz élelmiszerek hatalmas kárt okozhatnak a fogyasztóknak. Nem szabad 
megijeszteni a termelőt, és azt kell megtanítani neki, hogy a hibalehetőség kellő gondossággal 
kiszűrhető. 
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21. ábra: Az élelmiszerek szennyeződésének forrásai. Forrás: http://www.fao.org/3/a-at509e.pdf. 

ÁRAZÁSI-MÓDSZEREK, STRATÉGIÁK, A KÖLTSÉG-ORIENTÁLT ÉS A PIAC-ORIENTÁLT 

MÓDSZEREK KÖZÖTTI EGYENSÚLY 

A REL szervező egyik legnehezebb feladata, hogy megtanítsa a termelőt a megfelelő ár kialakítására. 
Mivel ez a feladat gazdasági ismereteket feltételez, érdemes a józan ész és az interneten elérhető 
szakirodalom, sőt az árkalkulátorok segítségét is igénybe venni. 

Az ár tükrözi a gazdák azon elvárásait, hogy a fogyasztók bizonyos árat fizetnek termékeikért vagy 
szolgáltatásaikért. Az árképzés pozitív vagy negatív hatással lehet a termékek értékesítésére. 

Ez inkább attól függ, hogy a fogyasztók hogyan látják a termék értékét, nem pedig maga a termék valós 
értékétől. Ezért, ha a termék ára magasabb vagy alacsonyabb, mint a vélt érték, előfordulhat, hogy nem 
a várt módon értékesíthető. Ezért fontos megérteni, hogy mit érzékelnek a fogyasztók, mielőtt a termelő 
úgy dönt, hogy meghatározza egy termék árát. Ha a fogyasztó megítélése pozitív, akkor valószínű, hogy 
a terméket még a valós értékénél magasabb áron is el fogja adni. Azonban, ha a terméknek nagyon 
kevés értéke van, vagy egyáltalán nincs értéke a fogyasztó számára, akkor érdemes lehet a terméket 
alacsonyabb árra beárazni, hogy valamennyi eladást generáljon.  

Fel kell hívni agazdák figyelmét arra, hogy egy termék árát évente kell kiszámítani, mivel számukra egy 
gabona / zöldség / gyümölcs termék előállítása az előző év őszi szántásával kezdődik (valójában évekkel 
korábban a vetésforgó esetén). Ugyanez vonatkozik a húsra és a tejtermékekre. 

Nagyon leegyszerűsített képletben: eladási ár = önköltség + haszonkulcs. 
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Íme néhány költségtétel, amelyet a mezőgazdasági termelőknek figyelembe kell venniük a piaci / eladási 
ár meghatározásakor: 

 Munkaerő4: élhető bérek, béradók, lakásigények 
 Eszközök: gépek, traktorok, szerszámok 
 Alapanyagok: magvak, komposzt, csomagolás, műtrágyák 
 Tőkekiadások: termőföld, infrastruktúra, ingatlanadók 
 Általános költségek: épületek fenntartása, szakmai szolgáltatások, adminisztratív feladatok, 

reklámozás, marketing, nagykereskedelmi költségek 
 Rejtett költségek: munkaerő kezelése, számvitel, túlórázás / nem fizetés 
 Vízminőségi kérdések: parti pufferek telepítése nem pontszerű szennyezés visszaszorítása és a 

vízminőség javítása érdekében 
 Élelmiszerbiztonsági megfelelések 
 Tanúsítványok (www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU) 

Az árképzés során három fő szempontot kell figyelembe venni: 

 Kereslet (árkorlát) 
 Költségek (árkorlát) 
 A versenytársak árai (információs pont) (Marketing | Digitális Tankönyvtár, 20.10.20.) 

A termelői piacokon általában ármegállapodást kötnek a termelők. Az élelmiszer-központok esetében 
az árat a termelőkkel közösen állapítják meg, a termelő kedvezményt ad az áruház állandó és személyzeti 
költségeinek fedezésére, és akkor az ár nem lesz sokkal magasabb, mint a piaci ár. Nagyon fontos 
odafigyelni arra, hogy a piacon a vevő szeret alkudozni és a termelő engedhet az árból, de a boltban ez 
nem alkalmazható, mert az áruk egy fix áron kerülnek értékesítésre.  

PROMÓCIÓ  

A promóció a termékről, a termékcsaládról, a márkáról, a cégről és a szolgáltatásról szóló információk 
terjesztését jelenti a potenciális vásárlók számára azzal a céllal, hogy értékesítést generáljon és 
márkahűséget alakítson ki. 

A promóció azokra a marketing stratégiákra és kommunikációs technikákra vonatkozik, amelyeket a 
termék / szolgáltatás felülvizsgálata céljából használnak az ügyfelek számára. nekem ez a mondat nem 
tetszik!!! A promóció olyan tevékenységeket tartalmaz, mint a különleges ajánlatok, a reklámozás, a PR 
és az értékesítési promóciók. 

A REL szervezőnek fel kell hívni a termelők / gazdálkodók figyelmét arra, hogy az alkalmazott promóciós 
csatornákat úgy kell megválasztaniuk, hogy az illeszkedjen a termékhez, szolgáltatáshoz és az áruhoz.  A 
marketing különbözik a promóciótól, mert a promóció csak a marketingben alkalmazott kommunikációs 
aspektusra utal. 

 
4 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a termelők gyakran nem veszik figyelembe a saját munkájukat a termék 
árában. Természetesen ez nem egyszerű számítás, de minél több termék kerül mghatározásra, annál könnyebb 
lesz az idő múlásával. Javasolhatjuk, hogy a gazda vezessen egy szezonra munkanaplót, pontosan rögzítve, hogy 
egy héten hány órát tölt el munkával, mit és hány terméket gyártott ez idő alatt. Először átlagolni kell, majd a 
termelő rájön a munkaidő értékére, mivel több munkaigényes termék van. A nyilvántartások azért is fontosak, 
mert megmutatják, mennyire értékes a saját terméke. 
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REKLÁM 

 

22. ábra: A reklámok típusai.  Forrás: https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising. 

SZEMÉLYES ÉRTÉKESÍTÉS (VÁSÁR, PIAC, FESZTIVÁL STB.) 

A termelői piacok az egyes régiókban különböző formában szerveződnek. A REL szervező segíthet a 
termelőknek ezek feltérképezésében. A piacok és vásárok nagy előnye, hogy a termelő közvetlen 
kapcsolatban áll a vevővel, azonnali visszajelzést kap például a csomagolásról, a termék fizikai 
aspektusáról, sőt, adott esetben a termék ízéről is, ha a kóstolás lehetséges. 

Ezeken a vásárokon, fesztiválokon és piacokon visszatérő ügyfélkör alakulhat ki azokból a hűséges 
fogyasztókból, akik friss, egészséges, helyi termékeket keresnek. A vásárokon a termelők egyeztetnek az 
árakról és nem nyomják le egymás árait, mivel vélhetően a következő vásáron is fognak találkozni. A REL 
szervezőnek fel kell hívnia a termelők figyelmét az adott régióban vagy az országszerte hatályos 
jogszabályokra. 

HŰSÉGPROGRAM 

Mikor kell használni az értékesítésösztönzést? 

Az értékesítésösztönzés célja az adott termék iránti kereslet növelése. 

Érdemes ezekben az esetekben használni: 

 új termék bevezetése 
 új ügyfelek megszerzése 
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 versenyképesség fenntartás. A versenytársak kutatása és elemzése nemcsak új ügyfelek 
megszerzését segíti elő, hanem folyamatosan javítja a terméket és az ügyfélszolgálatot. 

 a meglévő ügyfelek további vásárlásra ösztönzése. A meglévő ügyfeleknek mindig könnyebb újra 
eladni, mint új ügyfeleket szerezni. 

 eladás a szezonon kívül, korlátozott időtartamú kedvezmények, "1 + 1 = 3" kampányok és egyéb 
marketing akciók felajánlásával. 

 kiárusítási kampányok lebonyolítása, amikor a kereskedőknek helyet kell adni egy új 
kollekciónak, gyakran kiárusítási kampányokat folytatnak, amikor a felhasználók rendkívül 
alacsony áron vásárolhatnak a régebbi termékekből. 

AZ ÉRTÉKESÍTÉS TÍPUSAI 

 Áralapú: átmeneti költségcsökkentést jelent. 
 Hűségprogram: a vásárló a termék vásárlásakor pontokat vagy krediteket gyűjtenek. 
 Bónusz csomag: a vásárló több terméket kaphat az eredeti ár megfizetésével. 
 Ajándékok: Ezeknek a taktikáknak célja a márka ismertségének növelése. Ez azt jelenti, hogy 

bizonyos dolgot ingyen adunk cserébe a marketing célra felhasználható személyes adatokért. 
 Kuponok: az egyik terméket eredeti áron adják el és kupont adnak hozzá, ami a következő 

vásárlást pl. 5% -kal olcsóbbá teszi. 
 Mobil kupon: A mobiltelefonon SMS-ben kapott kuponokat jelenti. A kedvezmény 

érvényesítéséhez a vásárlónak be kell mutatnia az okostelefonjára küldött kupont. 
 Termékminta: Ezt a promóciós típust választva a vállalatok termékmintát küldenek a 

fogyasztóknak. 

ELHELYEZÉS 

Az elhelyezés arra utal, hogy a terméket vagy szolgáltatást hogyan fogják elérhetővé tenni a fogyasztó 
számára. Egy megfelelő elhelyezési stratégia nagyban segíti a termék legjobb és legmegfelelőbb 
terjesztést. 

A sikeres marketing stratégiával bővítheti vásárlói körét és növelheti profitját. 

A marketing minden olyan tevékenység, amely egy termék eladásához vezet. Amikor eldönti, hogy mely 
termékeket kell eladni, milyen árat kell kérnie, hol és hogyan kell eladni, és hogyan kell azokat 
népszerűsíteni, akkor marketinget folytat. Stratégia az az eszköz, amellyel valamit megtehet – hogy 
hogyan teljesíti az idei termékek értékesítésével kapcsolatos célkitűzéseit. A gazdaság típusától és 
méretétől, valamint attól függően, hogy teljes vagy részmunkaidőben gazdálkodik-e, számos lehetősége 
van arra, hogy piacra lépjen. 

BIOGAZDÁLKOÁS 

A biogazdálkodás egy termékstratégia. A gazdálkodók több okból is választják a biogazdálkodást vagy 
azért, mert hisznek az ökológiai élelmiszerek koncepciójában és/vagy mert a fogyasztók hajlandóságot 
mutatnak arra, hogy többet fizessenek az ökológiai élelmiszerekért, ami nagyobb profithoz vezet. 

A https://www.organicwithoutboundaries.bio/category/from-the-field/ oldalon nagyon sok féle példa 
található erre. 

A biogazdálkodás előnyei: Biztonságosabb munkakörülmények, kevesebb élelmiszer- és 
ivóvízszennyezés, nagyobb biológiai sokféleség, csökkent erózió és jobb vízgazdálkodás, kevés megújuló 
erőforrás felhasználása (http://grolink.se/resources/oa/benefits-of-organic-farming/) 
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A Rodale Institute kutatási programja közel 40 éves ökológiai / hagyományos gazdálkodási 
összehasonlítást tartalmaz. A számos előny közül megállapította, hogy a biogazdálkodási rendszerek 
esetében elmondható, hogy: 

 a hozamok megegyeznek a hagyományos hozamokkal ötéves átmenetet követően; 
 aszályos években akár 40% -kal is jobban teljesít, mint a hagyományos gazdálkodás; 
 3-6-szor nagyobb profitot hoz a gazdáknak; 
 nem mérgező vegyszereket enged a vízrendszerbe; 
 45% -kal kevesebb energiát használ fel; 
 40% -kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást termel; 
 a talajon át beszivárgó vízmennyiség 15–20% -kal magasabb volt, mint a hagyományos 

rendszereké. 
 a rendszerek jövedelmezőbbek, mint a hagyományosak. 

TERMELŐI PIACOK 

A termelői piacon történő értékesítés olyan terjesztési és értékesítési stratégia, amely ideális a kis vagy 
közepes méretű mezőgazdasági termelők számára. Az értékesítés növelése érdekében ugródeszka lehet 
a nagyobb méretű piacok felé, ugyanakkor a termelői piacok népszerűségének köszönhetően sok gazda 
minden hétvégén más-más piacon értékesít a gazdaságától bizonyos távolságban. Ezzel többféle 
terméket tud értékesíteni, azzal is, hogy recepteket ad vagy kóstoltat. További előny, hogy a piaci 
szereplők vagy a helyi közösségek népszerűsítik a termelői piacot, ami rengeteg időt és pénzt takarít 
meg a gazdáknak.  

ÉLEMISZERKÖZPONTOK (FOOD HUB) 

Az élelmiszerközpont (Food Hub) egy élelmiszer-integrátor, amely támogatja a kis és közepes 
termelőket, értékesítési lehetőséget biztosítva számukra. A rövid élelmiszerlánc népszerűsítése 
érdekében ezek a Food Hubok egyazon platformon egyesíti a helyi élelmiszer-termelőket. Az élelmiszer-
központ egy együttműködési kezdeményezés az adott régió gazdái között. Ennek a modellnek a 
használatával, egyszerre lefedhetők az árképzési, értékesítési és promóciós marketing stratégiák. A 
központ vezetője kezeli a fogyasztóknak vagy a nagykereskedők részére történő értékesítés logisztikáját, 
és elkötelezi magát a gazdák bizonyos mennyiségű termékének megvásárlására. Ez a marketingstratégia 
lehetővé teszi a kisebb mezőgazdasági vállalkozások számára, hogy megosszák és minimalizálják a 
kockázatokat, és hogy csoportosan versenyezzenek a nagy élelmiszer-nagykereskedőkkel.  

KONKLÚZIÓ 

Ennek a fejezetnek a célja, hogy a REL szervezőt alapszintű marketing ismeretekkel, esettanulmányokkal, 
táplálkozástudományokkal, turisztikai innovációkkal, személyes termékek személyre szabási 
technikáival lássa el annak érdekében, hogy a kistermelőket minél jobban tudják segíteni a rövid ellátási 
láncban. 

FORRÁSOK 

https://99designs.com/ 

http://szekelytermek.ro 

https://trademark-search.marcaria.com/en/ 

https://nanotourism.org/ 
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https://www.mindtools.com/ 

https://www.who.int/foodsafety 

https://www.vtfarmtoplate.com/features/true-cost-of-local-food#.X5hwY4gzbIU 

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm 

https://www.brandingmag.com/2015/10/14/what-is-branding-and-why-is-it-important-for-your-
business/ 

https://www.nutrition-hub.com/post/top-10-nutrition-trends-in-2020 

https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising 

https://sendpulse.com/support/glossary/sales-promotion 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/marketing-mix 

https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-hygiene 
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Kommunikáció és konfliktuskezelés a REL szervezők 
számára 
A FEJEZET CÉLJAI  

Ebben a fejezetben a REL szervezők információt kapnak a kommunikációs és a konfliktuskezelési 
technikákról. A REL szervező többnyire csoportokban, különböző emberekkel dolgozik. Munkacsoportok 
létrehozása és a csapatokban végzett munka több mint szükséges, elengedhetetlen, ha sikeres 
demokratikus működésre vágyunk egy közösségben. A REL szervező nagyon fontos szerepet játszik a 
hálózatépítés szervezésének moderálásában és vezetésében is. Rajta múlik a szervezet túlélése. 

KULCSSZAVAK 

kommunikáció, aktív hallgatás, hatékony kommunikáció, konfliktusmegoldás, konfliktuskezelés 

TANANYAG CÉLJAI 

A modul befejezésével a résztvevők megismerik a kommunikáció alapelemeit és a kudarcot okozó 
kommunikáció lehetséges okait. A REL szervezők munkájában elengedhetetlen a kommunikáció, az 
ebben a fejezetben található hasznos tippek segítségével hatékonyabb kommunikáció érhető el, a 
tippek a gazdákkal is megoszthatók. Röviden bemutatásra kerül a DISC viselkedésértékelő rendszer is a 
fejezetben (típusok: D-Dominancia, I-Befolyásolás, S-Kitartás és C-Szabálykövetés). A négy alapvető 
viselkedéstípus segít a REL szervező körüli emberek kategorizálásában és kezelésében, ami a 
kommunikációban és konfliktusoshelyzetekben egyaránt használható. A második rész a 
konfliktuskezelésre összpontosít, öt fő konfliktusmegoldási stratégiát ismerhetünk meg és tippeket 
kapunk a konfliktusok hatékonyabb kezeléséhez. Ezek segíthetnek a mindennapi helyzetekben, vagy 
átadhatók a gazdáknak. 

 mi a kommunikáció; 
 a kommunikációs folyamat különböző elemei; 
 különböző típusú kommunikáció; 
 hogyan lehetne javítani a kommunikációs folyamatot a csoportban; 
 mi a hatékony kommunikáció; 
 hogyan fejlesztheti képességeit a hatékony kommunikáció érdekében; 
 mi a hallgatás és hogyan lehet elősegíteni az aktív hallgatást; 
 hogyan kezeljen egy konfliktust. 

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓBA 

Az ember egyik legfontosabb képessége, a kommunikációs képesség, a kommunikáció az élet minden 
szintjén és minden életkorban az egyik kulcskompetencia. Létfontosságú bármilyen információ 
megosztásában és a velünk megosztott információk megértésében. A kommunikáció lényege az 
információ egyik helyről, a másikra történő továbbítása. Kommunikálunk kollégákkal, a REL tagjaival, az 
ügyfelekkel, a szolgáltatókkal. A hatékony kommunikációhoz a jó kommunikációs készség kötelező. 

Életünk során mindannyian többször éreztük már, hogy nem olyan könnyű akár csak egy hétköznapi 
feladatot kiadni valakinek, aki nem, vagy nem pontosan érti a gondolatunkat. Valószínűleg fel tud idézni 
saját életéből olyan eseteket, amikor a félreértés - egy fogalom, szó vagy mondat téves értelmezése - 
nehézségeket okozott. 
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MIÉRT GONDOLJUK, HOGY A MÁSIK FÉL PONTOSAN ÉRTI, AMIT MONDUNK? 

Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy amit mondunk, valóban „célba ért”, és a másik fél megérti, 
mit akarunk mondani (kommunikálni)? Ezek a mindennapi kommunikáció fontos és alapvető kérdései. 

Mielőtt elkeseredne, hogy esetleg hibázott a kommunikációban, jó hírünk van; az ember 
kommunikációja fejleszthető. Érdemes elindulni a kommunikáció fejlesztésében, mivel ez az élet 
minden területén megkönnyebbülést eredményez. 

KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT 

A mindennapi beszélgetések, sms-ek, e-mailek írása, üzleti találkozók, újságcikkek olvasása mind 
kommunikációs folyamat. Bár egyszerűnek tűnhet, a kommunikáció folyamata meglehetősen összetett 
és több szempontból, összetevőből áll. Az alábbi definíció szerint a kommunikáció: 

„Az a folyamat, amelynek során az emberek a szimbólumok, a jelek vagy a viselkedés közös rendszerén 
keresztül cserélnek információt egymás között”. (Merriam-Webster.com, 2020) 

Maga a kommunikáció két irányú folyamat, amikor a feladó és a fogadó üzeneteket cserél azzal a céllal, 
hogy közös megállapodásra jussanak. Az üzenetek lehetnek gondolatok, vélemények, ötletek, érzések, 
parancsok, kérések stb. Bármikor, amikor két vagy több ember üzenetet cserél, részt vesznek ebben az 
alapvető kommunikációs folyamatban. 

KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT MEGHATÁROZÁSA 

„A kommunikációs folyamat kifejezés két vagy több ember közötti információcserére utal. A 
kommunikáció sikere érdekében mindkét félnek képesnek kell lennie információcserére és egymás 
megértésre. Ha az információáramlás valamilyen oknál fogva blokkolt, vagy a felek nem tudják 
megértetni magukat, akkor a kommunikáció kudarcot vall.” (Nordquist, 2020) 

 

23. ábra: A kommunikáció folyamata. Forrás: Deák, Dr. Csaba (2014). 

FELADÓ 
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A feladó (kommunikátor / forrás) az a fél, aki valamilyen üzenetet szándékozik továbbítani másoknak. A 
sikeres kommunikáció érdekében, a feladónak először érthető formában kell kódolnia üzenetét, például 
köznyelven, majd tovább kell adnia. 

Példa: Egy helyi külvárosi önkormányzat úgy dönt, hogy szombat reggel piacot indít a környékbeli gazdák 
számára a település főterén. Az önkormányzat el akarja terjeszteni az információkat, hogy legyenek 
eladói a piacon; ebben a kommunikációs példában az önkormányzat a feladó / forrás. Rossz és jó példát 
láthatunk, hogy az önkormányzat hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet. 

KÓDOLÁS 

A kódolási folyamat során a feladó szavakkal (vagy nem verbális módszerekkel, például egyesesetekben 
testbeszéddel) üzenetet alkot a megosztani szándékozott információkból. Az üzenetek sikere részben a 
feladó képességeitől és kompetenciáitól függ. 

Rossz példa 
 
Az önkormányzat egy rövid tájékoztatót ír, amely 
tele van jogi feltételekkel, hivatkozásokkal a 
rendeletekkel, és csak a honlapjukra helyezi ki. A 
szöveget mindenki számára nehéz megérteni, aki 
nem ügyvéd, nincs kiemelés, nincs kép, csak 
egyszerű szöveg, nincs kapcsolattartási szám. 
 

Jó példa 
 
A felhívása egyszerű, érthető nyelven íródik, a 
főbb pontokat kiemelik, néhány szép rajzot / 
képet tesznek hozzá. A plakát kedves és érthető, 
a képekkel magára vonja a figyelmet. További 
információért meg van adva egy központi szám. 
 
 

 

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK 

A kommunikációs csatorna vagy médium az a platform, amelyen a feladó továbbítja az információkat. A 
csatornák lehetnek szóbeli, írásbeli vagy vizuális csatornák. Például a szöveges üzenetek médiája a 
mobiltelefon. A különböző csatornák hatékonysága a kommunikáció jellemzőitől függően változik. A 
szóbeli csatornák akkor jók, ha azonnali visszajelzésre van szükség, de ha nagyobb számú embert 
akarunk megszólítani, akkor az írott csatornák jobbak lehetnek. Bizonyos esetekben mind az írásbeli, 
mind a szóbeli csatornák használata felerősítheti egymást. 

Rossz példa 
 
Az információkat csak a 
város honlapján helyezik el, 
sehol máshol. Nem teszik 
közzé a közösségi médiában 
vagy bármely más 
kommunikációs csatornán, 
csak egyetlen 
kommunikációs csatornát, a 
weboldalt használják. 
 

Jó példa 
 
A felhívását tartalmazó plakátot a weboldalukon, a közösségi média 
csoportokban és oldalaikon, valamint több utcai hirdetési felületen is 
elhelyezik. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a helyi REL 
szervezővel és néhány más helyi szervezettel, és felkérte őket, hogy 
terjesszék a piaci lehetőséget a település és a szomszédos 
települések gazdálkodói között. Számos és különféle kommunikációs 
csatornát használtak, a REL szervezőn keresztül a személyes 
kommunikációra is összpontosítottak - a szájról szájra kommunikáció 
nagyon fontos. 

 

FOGADÓ 
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A fogadó (az üzenet vevője) az a személy, akinek az üzenetet címezzük. A kommunikáció közös céljának 
elérése érdekében a fogadó félnek képesnek kell lennie az üzenet megértésére az első dekódolással. 

Rossz példa 
 
Az önkormányzat honlapját nem látogatják 
gyakran, csak három ember látta a piacról 
szóló információkat, akik nem voltak 
gazdálkodók. Közülük csak egy volt képes 
megérteni a jogi szöveget, de a helyi piac 
nem érdekelte. Végül az üzenet nem jutott 
el senkihez, akit érdekelt volna a piac. 
 
 

Jó példa 
 
A szomszédos helyi gazdák csoportja hallott a piacról 
és megértette a gyakorlati részleteket a különféle 
kommunikációs csatornák, az egyértelmű üzenet és a 
szájról szájra kommunikációnak köszönhetően. A REL 
szervező be tudta vonni őket, végül körülbelül egy 
tucat eladó foglalt asztalt a piacon, és további 5-10 
gazda gondolkodik rajta, hogy esetleg később 
csatlakozik. Ebben a példában a fogadók (üzenet 
vevőinek) egy csoportja bevonásra került. 
 

 

ÜZENET 

Az üzenet az az információ, amelyet a feladó meg kíván osztani. Az üzenet lehet verbális, nem verbális, 
írott vagy szimbolikus. A testmozdulatok, bólogatások, ásítások vagy akár a csend is lehet üzenet. 
Bármely jel, amelyre válasz érkezik a befogadótól, üzenetnek tekinthető. 

Rossz példa 
 
A rossz példában szereplő üzenetet nehéz 
volt megérteni (jogi kifejezések, 
hivatkozások a rendeletekre), ezért 
üzenetként kudarcot vallott. 
 

Jó példa 
 
A jó példában szereplő üzenet érthető és 
figyelemfelkeltő volt, a hatást megsokszorozták azzal, 
hogy több helyre kitették. A REL szervezővel való 
személyes kommunikáció eredményeként egy másik 
üzenet is létrejött és felhasználásra került ebben a 
példában. 
 

 

ZAJ 

Az úgynevezett „zaj” a kommunikációs csatornában szintén zavarhatja az üzenet továbbítását és 
fogadását. A zaj, minden olyan tényezőt jelent, amely zavarja az üzenet továbbítását, és ennek 
következtében megzavarja a kommunikáció folyamatát, tönkreteszi a megértést és egyes szélsőséges 
esetekben a kommunikációt nem működővé vagy lehetetlenné teszi. 

Rossz példa 
 
Az online világ zajai hatástalanná tették a 
kommunikációs folyamatot (túl sok input az 
olvasók számára, az önkormányzat honlapját 
nem látogatják gyakran, az érdeklődőket nem 
sikerült elérni a kommunikációs folyamat zajai 
és egyéb hibák miatt). 
 

Jó példa 
 
A zaj minimálisra csökkent, annak ellenére, hogy az 
önkormányzat több kommunikációs csatornát 
használt. A kérdezés lehetősége szintén jó módszer 
volt a zaj minimalizálására.  A kommunikációs 
folyamatban a megkérdezés, a tisztázás jó lehetőség 
a zaj minimalizálására és az igazi üzenet 
eljuttatására.  
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VISSZACSATOLÁS 

A visszacsatolás a kommunikáció utolsó fázisa. Biztosítja, hogy az üzenet eljusson a fogadóhoz, és az 
sikeresen megérthesse azt, a küldő szándékának megfelelően. A visszacsatolás, a visszajelzés 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a feladó megtudja, hogy az üzenet továbbítása sikeres volt. 

Rossz példa 
 
Nincs visszajelzés a rossz 
példában, senki sem foglalt asztalt 
a piacon. A rossz példában a 
kommunikáció kudarcot vallott. 
 

Jó példa 
 
Az a tucat eladó, aki asztalt foglalt a piacra, és a többi 5-10 
gazda, akik még gondolkodnak, mind a visszajelzések jelei. 
Néhányan telefonon felhívták az önkormányzatot, a részletek 
tisztázása érdekében, mások a REL szervezőnél érdeklődtek - a 
jó példában többféle formában is voltak visszajelzések. 
 

 

SZŰRŐK 

A kódolási és a dekódolási folyamatot a kódoló / dekódoló személy szűrője befolyásolja. Ez magában 
foglalja a kultúrát, a szubkultúrát, a tapasztalatokat, a családi normákat, az oktatást, a meggyőződéseket 
és elvárásokat, a félelmeket, az érzelmi állapotot stb. Ugyanaz az üzenet a különböző szűrőkön keresztül 
ellentétes jelentéssel bírhat. 

 

„Tanulmányok kimutatták, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy jobban megbízzunk az emberekben, ha 
jó kedvünk van, és kevésbé, ha rosszkedvűek vagyunk. Ha rossz kedvünk van, akkor nagyobb 
valószínűséggel fogadjuk negatívan, amit partnerünk mond, függetlenül attól, hogy mennyire pozitív 
akar lenni. 

Mindannyian rendelkezünk szűrőkkel; tudatosítsd magadban.” (Greenleaf Tanácsadó Szolgálat (2016) 

Rossz példa 
 
Ha a mezőgazdasági termelőknek szóló 
üzenetben jogi kifejezéseket használunk, 
ez rossz példa a szűrőkre, ez volt az egyik 
oka annak, hogy a kommunikáció 
kudarcot vallott ebben a példában. 
 

Jó példa 
 
Az üzenet megfelelő formája (egyszerű, érthető nyelv, 
kiemelt főbb pontok, szép rajzok / képek) a siker egyik 
tényezője volt, a gazdák hátterét vette figyelembe. A siker 
másik tényezője az volt, hogy a szervező(k) által 
személyesen vettük fel a kapcsolatot a gazdákkal, Így 
elkerülhetők voltak a félelmek és a rossz tapasztalatok. 
 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ TÍPUSAI 

A kommunikációnak többféle módja van. A különböző helyzetek különböző kommunikációs 
módszereket igényelnek. A kommunikáció sikere nagyban függ a kommunikáció megfelelő módjának 
megválasztásától. A legtöbb forrás a kommunikáció négy típusát különbözteti meg, amelyek a 
következők: verbális, nonverbális, írásos és vizuális. 

Verbális kommunikáció 
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A beszéd cselekedete, a kimondott szavak és a hozzájuk kapcsolódó jelentések felhasználása 
információk megosztására verbális kommunikációnak minősül. 

Nonverbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció minden, amit teszünk, miközben beszélünk. A testtartás, a fizikai 
interakciók, az arckifejezések, mind a szándékos, mind a nem szándékos viselkedésünk a kommunikáció 
során nonverbális kommunikációnak számít. Az emberek nonverbális kommunikációjának megértése 
közelebb visz minket a kommunikáció jobb megértéséhez. 

Fontos tudni, hogy tanulmányok alapján a kommunikációban maguk a szavak csak az üzenet / jelentés 
kb. 7-8% -át jelentik, további 38% a hangból és hangnemből származik, a többi pedig testbeszéd, - 
nonverbális és metakommunikáció. Ugyanez a tanulmány azt is kimondja, hogy az arc hozzáállása 60%-
ban, a vokális összetevők pedig 40% -ban befolyásolják a kommunikációt. 

Összefoglalva a verbális és nonverbális kommunikációt: maguk a szavak kevésbé lehetnek hatással a 
kommunikációra, mint a metakommunikáció és a nonverbális kommunikáció, amik fontos szerepet 
játszanak a kommunikációban. 

Írásos kommunikáció 

Az írásos kommunikáció a kapcsolódó jelentéssel rendelkező szimbólumok (például betűk) 
továbbítására írt üzenet. A levél, az e-mail, a szöveg vagy az írásbeli kommunikáció bármely más formája 
az információk terjesztését szolgálja. 

Vizuális kommunikáció 

Fotók, művészi és vizuális eszközök, például grafikonok vagy diagramok mind a vizuális kommunikáció 
részét képezik. Mivel az emberek megosztják a képeket a közösségi médiában, a hirdetők képeket 
használnak termékek és ötletek eladásához, a vizuális kommunikációnak sok előfordulási fajtája van. 

HATÉKONY VIZUÁLIS ÉS VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK: INFÓGRAFIKA 

Az infógrafika használata a vizuális és verbális kommunikáció kombinációja, valamint a kommunikáció 
hatékony módja. Ezzel a könnyen dekódolható módszerrel gyorsan tudunk fontos üzeneteket eljuttatni, 
különösen a mai rohanó és egyre gyorsuló világban. 

 

24. ábra: Miért infógrafika? Forrás: REL Szervező Projekt, Kislépték (2021) 
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HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ 

„A hatékony kommunikáció az ötletek, gondolatok, ismeretek és információk cseréjének folyamata, úgy, 
hogy a cél vagy a szándéka a lehető legjobb módon teljesüljön. Egyszerű szavakkal, ez nem más, mint a 
feladó nézeteinek bemutatása a fogadó által legjobban értett módon.” (Prachi M. Hatékony 
kommunikáció (2018) 

Az üzenetben szereplő információ önmagában nem elegendő, meg kell felelnie a célnak. Az üzenetnek 
teljesnek, világosnak és könnyen érthetőnek kell lennie, hogy értelme megmaradjon. A pontos üzenet 
megkönnyítheti a kívánt értelmezést. 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK, AMELYEK MEGKÖNNYÍTIK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓT 

A tudatos kommunikáció és a kommunikációs készségek használata elősegítheti a kommunikáció 
minőségének és hatékonyságának növelését. 

 

25. ábra: Hatékony kommunikációs készségek. Forrás: Raiha Malik (2019). 

 

A fenti ábrán bemutatott jellemzők megkönnyítik a hatékony kommunikációt: 

Verbális és nonverbális kommunikációs 
készségek 

Hozzáállás és visszacsatolási kommunikációs 
készség 

testbeszéd, 
szemkontaktus és látható száj, 
mosolygás, 
csend, 

a megértés ellenőrzése, 
az elhangzottak összefoglalása, 
folytatásra ösztönzés, 
néhány kérdés. 

 

Hogyan javíthatja kommunikációs készségeit - tippek 

Itt talál néhány hasznos tippet a kommunikációs készségek fejlesztésére: 

Gondolkodjon beszélgetés előtt: Ha világos képe van az átadni kívánt információkról, az segíti jól 
felépítve és megbízhatóan bemutatni az üzenetet.   
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Legyen őszinte: Az őszinteség a legfontosabb tényező a másokkal való kommunikáció során. Segít 
megteremteni a kapcsolatot a másik személlyel, és egyúttal segít abban is, hogy elnyerje a befogadó 
tiszteletét és csodálatát. 

Gyakorolja az aktív hallgatást: A hatékony kommunikáció nem csak az, ahogyan kommunikálunk 
másokkal, hanem az is, ahogyan hallgatjuk őket. 

Tegyen fel kérdéseket: A téma jobb megértése érdekében fontos, hogy kérdéseket tegyen fel. 

Figyelje testbeszédét: A testbeszéd ugyanolyan fontos, mint bármely más típusú kommunikáció. 

Ne ítélkezzen: Nagyon egyszerű, ne tegye másokkal azt, ami nem szeretne, ha veled tennének. Írja le a 
helyzetet ítéletek és mások hibáztatása helyett. 

Tegyen konstruktív kritikát: Ha úgy érzi, hogy kritizálnia kell más embereket, mindenképpen használjon 
konstruktív kritikát. 

Fejezze ki érzelmeit és személyiségét ahelyett, hogy a merevség és a személytelen kifejezések mögé 
bújna. 

Használja az „én” -t, az első személyt, általános állítások helyett, vagy mások hibáztatása helyett. Az „én-
üzenet” vagy az „én-állítás”, egy nyilatkozat a beszélő érzéseiről, meggyőződéséről, értékeiről stb. 

Legyen önmaga: Ahhoz, hogy sikeresen kommunikáljon másokkal, meg kell mutatnia nekik, hogy ki is 
Ön valójában. 

A DISC MODELL 

Eddig elméleti információkat és gyakorlati kommunikációs példákat látthatunk. A következő részben 
bemutatjuk a DISC, egy általánosan használt viselkedésértékelő modell alapjait: 

„A DISC William Moulton Marston pszichológus DISC-elméletén alapuló viselkedésértékelő elmélet, 
amely négy különböző személyiségjegyre összpontosít, amelyek a dominancia (D), a befolyásolás (I), a 
kitartás (S) és a szabálykövetés (C). Ezt az elméletet később Walter Vernon Clarke pszichológus 
viselkedésértékelő eszközzé fejlesztette.”) 

Manapság ez a HR tanácsadók, a vállalatok egyik kedvenc tesztje / modellje, széles körben használják 
különböző területeken, például a kommunikációs készségek, a csapatmunka fejlesztésében vagy a 
vezetői készségek népszerűsítésében. 

Mielőtt belemerülnénk a DISC modell részleteibe, fontos tudni, hogy a négy stílus nem azt jelenti, hogy 
ezek, csak jók, vagy csak rosszak, hanem azt, hogy minden embernek megvan a maga stílusa és jellemzői, 
amelyek különböző helyzetekben pozitívok vagy negatívak lehetnek.  

A teszt alapvetően négy típusba sorolja az embereket. Fontos tudni, hogy a „tiszta” típus nagyon ritka, 
az esetek többségében vegyes típus fordul elő.  

Rövid élelmiszer-ellátási lánc szervezőjeként a legfontosabb feladata a domináns viselkedési stílus 
felismerése és annak biztosítása, hogy a „piros” viselkedés ne kerekedjen felül a többi résztvevőn, egy 
konfliktus helyzetben. 
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26. ábra: DISC magatartás stílusok, The John Maxwell Team munkája alapján (2020). 

Jellemzően két domináns stílus jelenik meg egy vizsgált személynél. 

Ami a más típusokhoz való alkalmazkodást illeti, a gyakorlatban két fő szabály érvényes: 

 viszonylag könnyebb tud alkalmazkodni a szomszédos típusokhoz (pl. pirostól kékig és sárgáig), 
és 

 sokkal nehezebb tud alkalmazkodni az ellentétes típusokhoz (pl. Piros-zöld és fordítva, vagy 
sárga-kék és fordítva) 

Ettől azonban egyáltalán nem kell félnie. Miért? Ebből a két fontos okból: 

 a kommunikáció megtanulható és fejleszthető - érdemes bekapcsolódni! Az eredmény 
mindenekelőtt elszántság kérdése, de a gyakorlat elengedhetetlen a sikerhez. 

 a jobb és hatékonyabb kommunikáció nem a partner (kommunikáció) stílusához való teljes 
alkalmazkodás révén történik, a kommunikációs partner nem számít rá. Csak meg kell 
változtatnunk néhány dolgot a partnerünk felé irányuló saját kommunikációnkban. Még nem 
tudjuk pontosan, miért, de ezt a lépést a partnerünk már érezni is fogja, és a kommunikáció 
egyre könnyebb és hatékonyabb lesz.  

A négy különböző stílus főbb jellemzői: 

PIROS (DOMINÁNS) 

+ inkább vezet 

+ kockázatvállaló 

+ magabiztos 

+ eredményorientált 

- érvelő 

SÁRGA (BEFOLYÁSOLÓ) 

+ optimista 

+ érzelmes 

+ dinamikus 

+ kreatív 

- nem jó a részletekben 
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- erős akaratú 

- autoritást túllépő 

- impulzív 

- felszínes 

KÉK (SZABÁLYKÖVETŐ) 

+ pontos 

+ részlet-orientált 

+ analitikusan és szisztematikusan 
gondolkodó 

+ befejezi a feladatot 

- kerüli a konfliktusokat 

- elvesz a részletekben 

- fél a kritikától 

ZÖLD (KITARTÓ) 

+ csapatjátékos 

+ stabil, kiszámítható, kiegyensúlyozott 

+ törekszik a konszenzusra 

+ jól hallgat 

- a változás-elfogadása lassú 

- kerüli a konfliktusokat 

- érzékeny a kritikára 

27. ábra: DISC stílusok, PeopleKeys (2020) alapján. 

KONFLIKTUSKEZELÉS  

Kezdjük néhány idézettel a konfliktusokról: 

„Két ellentétes nézet megléte már közös alapot ad. Minél jobban megismerjük az ütközési felületet, annál 
nagyobb az esélye a konfliktus megoldásának.” (Shirley MacLaine, amerikai színésznő) 

"A béke nem a konfliktusok hiánya, hanem a konfliktusok kezelésének képessége." (Dan Millman, 
amerikai író) 

MI A KONFLIKTUS? 

A konfliktus szó a latin confligo szóból származik, ami ütközést jelent. Mivel a történelembe kellemetlen 
eseményként került be, a konfliktus szó, ma gyakran negatív értelmezésekkel, érzésekkel és 
nemkívánatos eseményekkel társul. 

A konfliktusban részt vevő felek soha nem a valós kép alapján döntenek saját cselekedeteikről: a döntés 
mindig azon a felfogáson alapul, hogy hogyan látják a helyzetet, és a másik felet. A tárgyalási technikák 
irodalmában egy általános megközelítés szerint a tárgyalások a konfliktusok békés rendezésének 
lehetőségét jelentik. 

A konfliktusok megoldására számos stratégia létezik, az alábbi kategorizálás a nyertes-vesztes 
szempontra összpontosít: 

Nyertes- vesztes stratégia; 

 Mindkét fél a győzelemre törekszik; 

Mivel az egyik fél le akarja győzni a másikat, kevésbé figyelnek az eredeti célra; 

A vesztes fél akár bosszút is állhat, vesztesége nem végleges, általában erőt gyűjtve tér vissza, ami a 
konfliktus elmélyüléséhez vezethet. 

Vesztes - Vesztes stratégia: 
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Egyik fél sem éri el célját, de kompromisszum révén megállapodásra juthatnak. Az üzlet azonban nem 
valós eredmény, tehát vesztes-vesztes stratégia. Gyakori a bizalom és a lelkesedés elvesztése a 
konfliktus után. 

Nyertes - Nyertes stratégia: 

Általában mindkét fél többet kap, mint képzelte; ez a bizalom megerősödésével jár. 

Ebben az esetben a felek nem feltétlenül érik el eredeti céljukat, de mindkét fél számára megfelelő 
megoldást találnak, így győztesnek érezhetik magukat. 

Hogyan viselkedjünk konfliktushelyzetben? Mi lehet célravezető? Tippek, tanácsok konfliktusok esetén: 

Amire törekedjünk Amit kerüljön el 

Maradjon nyugodt! 

Aktív hallgatás ….. 

Tiszteletteljes nyelvezetet használjon! 

Különböztesse meg a problémát az embertől! 

Fókuszálja a figyelmét a problémára! 

Védje meg saját érdekeit a konfliktus más 
résztvevőivel szemben! 

Kérjen bocsánatot, ha szükséges! 

Javasoljon megoldásokat! 

Törekedjen megállapodásra, és tartsa 
tiszteletben, ha megtalálták! 

Szánjon elég időt a helyzetre! 

Alakítson ki egy megfelelő szobát vagy helyet a 
találkozáshoz! 

Ne sértsen meg másokat! 

Ne fenyegessen meg másokat! 

Ne vádolja meg a másik felet! 

Megvetés / gúny …. 

Ne bíráljon másokat, ne ítélkezzen! 

Csak a saját nézőpontjára koncentráljon! 

Ne általánosítson, ne tegyen általános 
kijelentéseket! 

Tartózkodjon a tényleges konfliktustól eltérő 
témáktól! 

Ne alkalmazzon erőszakot! 

 

A konfliktusmegoldás folyamata több szakaszra épül, a következő lépések betartása olyan megoldáshoz 
vezethet, ahol minden érintett félnek lehetősége van véleményének kifejtésére. 
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28. ábra: A konfliktuskezelés folyamata. Forrás: Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011). 

Nézzünk meg néhány - elgondolkodtató - ötletet két konkrét helyzetre: 

PÉLDA 

A helyzet röviden: Az egyik gazda nem szállítja a szokásos, elvárt minőségű árukat a közösségi termelők 
boltjába (a terméket feldolgozzák, és az íze nem szokásos). 

Meghatározás: A vásárlók visszajelzést adnak, sőt, vannak, akik visszahozzák az árut. Az üzletvezető is 
megkóstolja a terméket, és megállapítja, hogy ez bizony nem a szokásos kiváló minőség. 

Tipp: mivel nem mindenki van jelen ebben a helyzetben, van időnk átgondolni a helyzetet! Tegyük meg! 

Határozottan köszönjük meg ügyfeleink bizalmát! Fontos tudni, hogy a legtöbb ember számára 
panaszkodni egyáltalán nem könnyű! 

Feltárás: Ebben az esetben figyelembe kell venni mind a vásárlók, mind az üzlet, mind a termelő 
perspektíváját. Szükségletek: Fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek, az üzlet megtartsa 
vevőkörét. A gazdák elégedettsége szintén fontos - de munkájuk eredményének (terméküknek) ki kell 
szolgálnia a vevői elégedettséget. Ügyfelek és az üzleti vállalkozások: csalódhat, csalódott lehet, a gazda 
álláspontját nem tudjuk, amíg nem kérdezzük meg. 

Tipp: Forduljon személyesen a gazdához, vagy hívja fel és beszéljen a történtekről. Ha szükséges, 
kóstoltassa meg vele a terméket. 

Telefonon: „Kedves X, tudod, hogy a legújabb szállítmány íze nem a szokásos? Néhány vevő sajnos 
panaszkodott…” 
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Keresés: Ilyen helyzetben azonnali és hosszú távú megoldást is fontolóra kell venni. 

Azonnali megoldás: a panaszosok valamilyen kártérítést kapnak; eltávolíthatjuk a polcról a terméket, ha 
a minősége valóban gyenge, vagy kedvezményt lehet adni kevésbé rossz minőség esetén. 

Hosszabb távon: a termelőnek képesnek kell lennie a megszokott minőségben történő szállításra - erre 
számos megoldás lehetséges. Például a következő időszakban mintát veszünk minden szállítmányból. 

Tipp: Megkérdezzük a panaszos ügyfeleket, mit tehetünk az elégedettségük érdekében? (Ha sokan nem 
akarnak válaszolni erre a kérdésre, akkor adni kell nekik valamilyen kedvezményt vagy ajándékot.) 

Megkérdezzük a termelőt, milyen megoldást lát az ilyen problémák elkerülésére a jövőben? (Valószínűleg 
lesz olyan javaslata, amire nem is gondoltunk.) 

Értékelés: Mind az ügyfelek, mind a beszállítók esetében végig kell gondolni, hogy mit mondtak és 
ezután rangsorolhatjuk javaslatainkat például a megoldhatóság vagy az egyszerűség szerint. 

Ebben a példában ezt a lépést az érdekeltekkel konzultálva is el lehet végezni, vagy az áruház önállóan 
mérlegelheti a lehetőségeket. 

Kiválasztás: Ebben a szakaszban érdemes konzultálni és beszélgetni az érintettekkel. Az ügyfelekkel ez 
történhet akár a panasszal egy időben, akár egy későbbi telefonhívás vagy akár a következő vásárlás 
során. 

Tipp: az emberek szeretnek választani! Így jó lehet a vásárlóknak, ha például felajánljuk a termék árának 
visszatérítését vagy a termék becserélését egy hasonló értékű termékre.  

A beszállító esetében megoldás lehet egy egyeztető megbeszélés megtartása (ezt akár telefonon is meg 
lehet tenni.) 

Megvalósítás: Megtesszük, amiben megállapodtunk. 

Értékelés: Példánkban például még néhányszor megkérdezzük a panaszos ügyfeleket, hogy azóta 
minden rendben van-e? 

Kérjen rendszeres visszajelzést a termelő termékéről a vevőktől. Újabb problémák esetén akár azon is 
elgondolkodhatunk, hogy érdemes-e folytatni az együttműködést az adott gazdával, vagy milyen 
képzésre van szükség a gazda számára a további problémák elkerülése érdekében? 

Ha végig gondoljuk ezeket a lépéseket és hatékonyan alkalmazzuk a kommunikáció alapjait (személyiség, 
stílus szerinti kommunikáció; a figyelem megértése - azaz aktív, hangsúlyos hallgatás), előbb-utóbb nem 
fogunk félni a konfliktusoktól. 

A konfliktuskezelésnek van még egy híres modellje: a Thomas - Kilmann konfliktuskezelési modell. Ez 
segíthet megérteni az emberek konfliktuskezelésének módját, és lehetővé teheti a felek számára a 
megfelelő stratégia, megfelelő alkalmazását. 

A szerzők által meghatározott öt tipikus konfliktuskezelési stratégia a következő: 
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29. ábra: Az úgynevezett Thomas-Kilmann konfliktuskezelési modell. A Researchgate.net (2010) alapján. 

VERSENGŐ STRATÉGIA  

 Magas önérvényesítés 
 Alacsony együttműködés 
 Erőfölény keresése 

A versenyző fél szerint csak egy ember lehet győztes egy konfliktusban, ezért mindent megtesz azért, 
hogy győztes legyen. 

Jellemzően képtelen meghallgatni a másik felet. 

ALKALMAZKODÓ STRATÉGIA  

 Alacsony önérvényesítés 
 Magas szintű együttműködés 
 A versengő stratégia teljes ellentéte 

Az alkalmazkodó fél teljes mértékben elfogadja a másik fél érdekeit, és lemond saját érdekeiről, a 
tárgyalás során nem fejezi ki saját igényeit. 

ELKERÜLŐ STRATÉGIA  

 Alacsony önérvényesítés 
 Alacsony együttműködés 
 Az egyén a probléma előtt visszavonul, figyelmen kívül hagyja, nem akarja megoldani 
 Kerüli a vitát, nem mond véleményt, elkerüli a helyzetet. 

KOMPROMISSZUMKERESŐ STRATÉGIA  

 Közepes önérvényesítés 
 Közepes együttműködés 
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 Félúton van a versenyző és az alkalmazkodó között 
 Célja, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást találjon 
 A megoldás csak részben elégíti ki az igényeket 

A problémamegoldás (konfliktuskezelés) középpontjában az érintett emberek állnak - hallgathatsz, 
véleményt nyilváníthatsz, de a fő cél az, hogy ne bántsd meg a másikat és ne hagyd magad (az 
érzéseid) megbántani. 

PROBLÉMAMEGOLDÓ STRATÉGIA  

 Magas önérvényesítés 
 Magas szintű együttműködés 
 A cél olyan megoldás megtalálása, amely mindkét fél számára működik, anélkül, hogy 

engednénk az igényekből, 
 Itt a hangsúly a résztvevőkre irányul, hogy megoldják a problémát, és kibontakozzon egy 

valóban kreatív megoldási folyamat, mivel a cél közös, a résztvevők képesek meghallgatni 
egymást, és készek kifejezni érveiket és szükségleteiket. 

Ez a táblázat összefoglalja az öt stílus tipikus viselkedését. 

 Stílus Tipikus viselkedés 

Thomas-Killmann 
konfliktuskezelési 
modellje 

 

Megvizsgálja a 
konfliktusok 
megoldásának tipikus 
módjait. Közvetett 
módon jelzi a mögöttes 
motivációkat. 

 

Versengő Nyerni kell, a legfontosabb a saját igazságod. 

Alkalmazkodó Saját igényeit háttérbe szorítja - lassan 
megtanulja ebből, hogy mi motiválja. 

Elkerülő Távolodik a problémától / konfliktustól, tudnia 
kell azt, hogy mi mozgatja. 

Kompromisszumkereső Képes valamennyire kiállni önmagáért, és 
bizonyos mértékben képes meghallgatni a 
másik felet is. A hangsúly a konfliktusban lévő 
emberekre irányul (ne bántson meg másokat 
vagy ne bántsák meg). 

Problémamegoldó Képes kiállni önmagáért és képes 
meghallgatni másokat. Konfliktushelyzetben a 
probléma megoldása áll a középpontban. 

2. táblázat: Thomas-Killmann konfliktuskezelési modellje. 

KONKLÚZIÓ 

Mivel az emberek társas lények, életükben a kommunikáció és a konfliktuskezelés kulcsfontosságú 
terület. 

Szinte minden tevékenységünk valamiféle kommunikáció, ezért lényeges az, ahogyan ezt tesszük. A 
hatékony kommunikáció alapja a közös megértés, elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk minden 
olyan tulajdonsággal, amely elterelhet minket ennek az elérésétől. Szűrők, zajok a kommunikációs 
folyamatban, meggyőződések, félelmek, előítéletek, a háttérben lévő feltételezések mind megpróbálják 
elterelni a figyelmünket a másik fél és a helyzet megértéséről, ezért legyen óvatos a kommunikáció 
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során! Ezenkívül a hangsúly nem csak arra vonatkozik, amit mond, hanem arra is, ahogy mondja (hang, 
testbeszéd stb.). Jó hír, hogy a kommunikációs készség minden korban fejleszthető, ezért legyen nyitott, 
empatikus, és változtasson.  

A konfliktusok szintén elkerülhetetlenek, de ne féljen tőlük. A legtöbb konfliktushelyzetet sokkal jobb 
azonosítani, mint hetekig / évig a szőnyeg alá seperni, de hogy hogyan kezeljük, az a siker kulcsa. Ha 
nyitottak vagyunk a konfliktus során, tiszteljük a másik felet, empatikusak vagyunk és hátra hagyjuk a 
győzelmi szándékot, akkor ez az együttműködő megközelítés jobb eredményre vezethet, ahol a 
konfliktus után minden fél boldog. Konfliktusok révén rejtett hibák és félreértések is megoldódhatnak. 
Még egy jó tanács: a konfliktus rendezése után menjen el italozni az érintettekkel, a barátkozás mindent 
megkönnyít. 

FORRÁSOK 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-communication 

https://medium.com/@raihamalik/effective-communication-5321d663ee5a  

https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html  

https://greenleafcounseling.org/communication-filters/   

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-communication-
numbers-game   

https://templaradvisors.com/blog/storytelling-effective-communication  

https://discinsights.com/personality-style-d ,  https://discinsights.com/personality-style-i, 
https://discinsights.com/personality-style-s, https://discinsights.com/personality-style-c 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch12.html,  (in 
Hungarian)  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch11.html (in 
Hungarian)  
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Vezetői készségek 
A FEJEZET CÉLJAI  

Ez a fejezet azokat a készségeket sorolja fel, amelyekkel a sikeres REL szervezőnek rendelkeznie kell, 
úgymint az időmenedzsment, a kockázatkezelés, a döntéshozatal és a tárgyalási készség. Ezek egyénileg 
és együttesen hasznosak a REL felépítésében, ami a rövid élelmiszer-ellátási lánc menedzsment végső 
célja. Ez a fejezet elmagyarázza, miért hasznosak és hogyan használhatók ezek a tulajdonságok. 

KULCSSZAVAK 

időmenedzsment, kockázat kezelés, döntéshozatal, tárgyalás, vezetés 

TANANYAG CÉLJAI 

A REL szervezők vállalják a vezetők szerepét azok számára, akiket segítenek. Ezért fontos, hogy bizonyos 
készségeket kifejlesszenek, amelyek felvértezik őket arra, hogy jó vezetők legyenek és nagyobb 
változásokat idézzenek elő. Ez a fejezet elmagyarázza, hogy a REL szervezőknek mely készségekre kell 
összpontosítaniuk, valamint azt, hogy hogyan tudják a gyakorlatban használni. 

A tananyag célja a következő: 

 Alapismeretek fejlesztése arról, hogy milyen képességekkel kell rendelkezniük a REL 
szervezőknek; 

 Annak megértése, hogy ezek a készségek hogyan segítik a REL szervezőket ügyfeleik 
kezelésében; 

 A hatékony vidékfejlesztés hatásának megértése. 

BEVEZETÉS 

Ez a fejezet bemutatja és elmagyarázza azokat a vezetői készségeket, amellyel egy REL szervezőnek 
rendelkeznie kell. A modern világ globalizált jellege számtalan ember és közösség prioritásait, értékeit 
és igényeit változtatta meg. Egész szektorok kénytelenek voltak átértékelni azokat a gyakorlatokat, 
amelyek évek óta használnak, és sokak jövője bizonytalanná vált. A modern valóság elvárásainak 
fényében alkalmazkodni kell a globalizációhoz és az új vásárlási trendekhez. Ez a fejezet arra törekszik, 
hogy bemutassa a „REL szervező” sikeres vezetésének koncepcióját, és bemutassa, hogy ezek a vezetési 
képességek, különösen az időmenedzsment, a kockázatkezelés, a döntéshozatal és a tárgyalások hogyan 
segítik az alkalmazkodásban. Ez a fejezet részletezi az egyes képességeket és megmagyarázza, hogy ezek 
miért segítenek különösen a REL (rövid élelmiszer-ellátási lánc) létezésének biztosításában ott, ahol 
egyébként nincs hozzáférés a piacokhoz vagy a termékekhez. 

IDŐMENEDZSMENT KÉSZSÉG 

Az időmenedzsment a modern élet fontos eleme. A hatékony időmenedzsment lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy a munkát hatékonyan, szervezetten, logikusan szervezzék. Lehetővé teszi a 
vállalkozások és az emberek számára, hogy működésüket úgy tervezzék meg, hogy maximalizálják 
munkanapjukat és optimális eredményeket érjenek el. Az időmenedzsment gyakorlatok alkalmazóinak 
a jobb eredmények mellett, nagyobb esélyük van az üzleti verseny túlélésére is. 

A szervezet vezetése maga a látható döntéshozó szerv, aminek képviselnie kell a szervezetet és annak 
dolgozóit.  Az időmenedzsment ezzel a fajta vezetési képességgel kezdődik. Feladata, hogy kidolgozza a 
célok eléréséhez és megvalósításához szükséges terveket, amik végül a kívánt eredményre vezetnek. A 
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mezőgazdasági szférában a vezetésnek tisztában kell lennie munkája agrár szempontjaival; a föld 
előkészítésének, az ültetésnek, a betakarításnak és a termékek piacra juttatásának időben meg kell 
történnie ahhoz, hogy elkerüljék a termék károsodását és a maximális profitot érjenek el. A 
mezőgazdasági vezetők olyan személyek, akiknek tapasztalata és ágazati ismerete lehetővé teszi, hogy 
ilyen terveket készítsenek, figyelembe vegyék ezeket a részleteket, megértve munkaerő-kapacitásokat, 
továbbá tisztában vannak a pénzügyi korlátokkal és célokkal is. ki kinek készíti a tervet? a vezetőség, 
vagy a REL szervező??? Ezek a tervek megkönnyítik a REL szervezővel való jobb együttműködést, és így 
mind a mezőgazdasági termelő, mind dolgozói és fogyasztói javát szolgálják. 

Az időmenedzsment fogalma hasonló a beruházásokhoz; az időmenedzsment végeredménye az 
erőforrások kiaknázása és annak maximális használata a befektetett pénz és munka legnagyobb 
megtérülése érdekében (Adebis, J.f., 2012). Ez egyszerűen azzal kezdődik, hogy a vezetés megszervezi 
a munkanapot, hogy a munkavállalók idejét minél jobban felhasználják a napi feladatok elvégzésére. 
Minden munkacsapat tagnak rendelkeznie kell személyes célokkal, amelyek kiegészítik a csapat célját; 
ami viszont tükrözi az üzleti célt. A mezőgazdaságban ez különösen fontos lehet, mivel az egyének olyan 
gazdaság részei lehetnek, amely önálló vagy közösségi tulajdonban van. Ez utóbbi megkérdőjelezi a 
családok és közösségek jövőjét, akik támaszkodnak a gazdaságra és látszólag a jó működési 
gyakorlatokra. ez itt különös, talán ki kellene hagyni ezt a mondatot 

A REL sikere érdekében, mivel több érintett dolgozik együtt, a jó időmenedzsment minták 
kulcsfontosságúak. Gondoljunk csak egy gazdaboltra, ahol minden nap meg kell tölteni a polcokat, így a 
friss termékek logisztikája gyors megoldásokat igényel. 

TIPPEK A JOBB IDŐMENEDZSMENTHEZ 

A marketinggel, az adminisztratív feladatokkal, a piac tervezésével és a célok előrejelzésével foglalkozni 
kell. A REL-ben a munkák 50% -át a piac alapvető funkcióinak szentelik, például az eladóval és az 
ügyfelekkel való kapcsolattartásra. Tehát a fő feladat ezeknek a feladatoknak a rangsorolása és a 
megfelelő idő eltöltése a legfontosabb és a kevésbé fontos feladatokkal.  

Mindenekelőtt a feladatok kategorizálása és a munkaidő megosztása segíthet a REL szervezőnek a 
megfelelő feladatokra fókuszálni, illetve abban, hogy az időt okosan használja ki. A második lépés a 
tevékenységek ütemezése és ezekhez egy meghatározott idő hozzárendelése úgy, hogy egyiket sem 
hagyja figyelmen kívül. Harmadik lépésként az ütemezés felkerülhet egy listára, amely biztosíthatja, hogy 
semmiről ne feledkezzen meg vagy semmit ne ismételjen meg. Ily módon minden olyan tevékenység 
megfelelően elvégezhető, amely a jól működő REL együttműködés kialakításához szükséges és így a 
láncnak nem lesz hiányzó eleme (Conney, F., 2018). 

Valamennyi szervezetben a vezetésnek kell, hogy legyen egy jövőképe, hogy mi az, amit el szeretne érni 
és ennek érdekében a végcélokra kell koncentrálnia. Végül megjegyzendő, hogy az időmenedzsment 
növelheti a szervezet iránti hűséget, mivel azok az alkalmazottak, akik úgy érzik, hogy energiájukat és 
képességeiket értékelik, jobban kötődnek a munkájukhoz és így több időt fektetnek munkájuk sikerébe.  

 

30. ábra: Harmonizált munkafolyamat. Forrás: saját ábra 
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Kockázatkezelés 

A kockázatok a mezőgazdaság negatív hatásaival összefüggésben állnak. Ezt úgy definiálták, mint egy 
olyan katasztrofális esemény lehetőségét, amely a helyzet megváltozását okozhatja (Quinn, F., 2006). A 
változás pozitívumot is eredményezhet, de sajnálatos gazdasági vagy biztonsági következményekkel is 
járhat. A kockázat az ellátási láncra fenyegetést jelent, mivel előfordulása bárhol érintheti az embereket 
vagy a folyamatokat, a szállítótól a fogyasztóig, a gazdálkodó / magánszemély / vállalat végső céljáig, és 
ennek a láncnak bármikor egyszerre több részét is érintheti (Paulson, U., 2005). A kockázat történhet 
mind magukban a tevékenységben, mind a stratégiai tervben, és bekövetkezhet a partnereknél, amely 
bizonytalanságot okozhat. 

A mezőgazdaságban az ellátási láncot érintő kockázatok hatással lehetnek a termelésre, a megtermelt 
mennyiségre, a termék értékére, a fogyasztókra és magukra a szállítókra. Az ellátási lánc kockázata 
magában foglalja a lánc veszélyét, az áruk károsodását, valamint a fogyasztó és a termelő károsodását 
(Harland, C., Richard B., és Helen, W., 2003). Ezen túlmenően ezek a kockázatok akár a lánc belső elemei 
is lehetnek, ami magába foglalja a termelőt és a termelést, vagy külső elemek, így a fogyasztók is 
(Bryceson K. P. és Smith C. S., 2008). Mivel az ellátási lánc tagjai szorosan együttműködnek egymással 
így az eredmények érdekében a kockázatok végül minden embert és területet érintenek. A 
mezőgazdasági kockázatok természeti (azaz környezeti, időjárási, biológiai stb.) vagy piaci 
vonatkozásúnak (beleértve a logisztikát, az infrastruktúrát, a politikát stb.) lehetnek. Ezek a kockázatok 
önmagukban is elég problematikusak, együttesen azonban jelentősek lehetnek a gazdák számára. 
Például az árvíz azonnal kihathat a növényekre és az állatállományra. Ugyanakkor súlyosan érintheti azt 
a szállítási eszközt is, amelyet a mezőgazdasági termelő használ arra, hogy termékeit a fogyasztókhoz 
szállítsa. A gazda így képtelen eladni, a fogyasztók pedig nem képesek vásárolni. Az élelmiszerlánc 
mindkét oldalát érinti az ok, amely további kockázatokat vált ki (Jaffee, S., Siegel, P. és Andrews, C., 
2010). 

A kockázat leküzdésének egyik hasznos módszere, egy testület létrehozása, amely figyelemmel kíséri az 
ügyfeleket és a növekedési vagy veszteségi trendeket, megfigyelheti az ügyfél-termelő kapcsolatokat, 
és felméri a kockázatot, amellyel a termelők szembesülnek a piacon való részvétel során. Ez a 
kockázatmegelőzés, valamint a kockázatkezelés egyik típusaként működik. A vállalkozás vezetésének 
mezőgazdasági vagy REL szakértelemmel kell rendelkezniük, ((ennek a tanácsnak szerintem semmi 
értelme, mert egy REL vonatkozsában ilyen nincsen, ide valami mást kellene kitalálni!)) akik tanácsokat 
és útmutatásokat tudnak nyújtani a REL szervezőknek és a gazdáknak. Az igazgatóság (helyette 
tanácsadó testület legyen!!!!)) felállítása hasznos módszer lehet a lehetséges kockázatok csökkentésére 
és a meglévő kockázatok kezelésére. A REL szervezőknek tisztában kell lenniük ezekkel a kockázatokkal, 
azok lehetséges és szükséges kezelésük módjaival, ismerni és érteniük kell REL és szereplőinek gazdasági 
működését és szabályozási keretét (Market Manager's Training Manual, 2010). 

TERMÉSZETES KOCKÁZATOK 

Az időjárással kapcsolatos problémák tartós fenyegetések, amely a gazdákat, a fogyasztókat és a 
gazdaságot azonnal érintik. A gazdaság az időjárás és a váratlan események okozta gyengülő ellátási 
lánctól szenved (Maccini, S., & Yang, D., 2009). Annak ellenére, hogy a rossz időjárási viszonyokat nem 
tudjuk befolyásolni, jelentősen akadályozzák a kommunikáció, a szállítás és az energiaipar 
tevékenységét. Ezek mindegyike jelentősen befolyásolja a gazdálkodókat és a fogyasztókat, különösen 
azért, mert így küzdeniük kell a piaci hozzáférhetőség csökkenésével is (Jaffee, S., Siegel, P. és Andrews, 
C., 2010). 2012-ben ez jól látható volt az Egyesült Államokban. A mezőgazdasági területek 80% -át 
szárazság érte, ami nehézséget okozott a vevőknek, a feldolgozóknak és a kereskedőknek. A teljes 
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amerikai ellátási láncot valamilyen módon veszélyeztették a nem kontrollálható ökológiai események 
(USD, 2012). 2012-es cikkre hivatkoznak??????????????? – minek?????????? – mire jó??????? 

Az időjárástól eltekintve a biológiai kockázatok is természetesen előforduló problémák. Ezek 
leggyakrabban a génexpresszióban vagy a betegségekben láthatók, utóbbiak gyakran a tej-, sertés- és 
baromfitenyésztésben fordulnak elő, de a kártevők hatással lehetnek a növénytermesztésre is 
(Baltussen és mtsai, 2006). Az állatállományt esetlegesen érintő számos betegség közül, különösképpen 
aggasztóak a fertőző betegségek, mivel ezek az ellátási lánc egészére könnyen kihathatnak. Ez pedig 
veszélyezteti a piacokat és a fogyasztókat. Ez a kockázat nem új keletű, és legutóbb a vuhani halpiacon 
is kimutatták, ahonnan vélhetően a COVID-19 származik. Megemlíthetünk azonban néhány európai 
példát is. Például 2011-ben az egyiptomi uborka eredetű E.coli-fertőzés 53 halálesetet okozott 
Németországban, míg a 90-es években a kéknyelv-betegségtől való félelem (Lebeau, P., 2021) indította 
el Franciaországban a rövid élelmiszerláncokat. A betegségek hatásainak enyhítése érdekében a 
legfontosabb betartani a higiéniai szabáűlyokat. Ez pozitív hatással lehet a környezetre is, mivel a helyes 
higiénés működési gyakorlat biztosítja a tisztább munkaterületet és a hulladék körültekintőbb 
felszámolását. 

PIACI EREDETŰ KOCKÁZAT 

A lehetséges természeti kockázatok ismertetése után fontos figyelembe venni az „ember által 
létrehozott” kockázatokat, amelyek a REL-eket fenyegetik. Ezeket a „piaci kockázatok” kategóriába 
sorolják, mivel összefüggenek és közvetlenül befolyásolják a piacot, a fogyasztót és a termelőt. Ezek az 
alábbiakat tartalmazzák: 
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31. ábra: Piaci kockázatok. Forrás: saját ábra 

A mezőgazdaság ellátási lánca a kínálat és a kereslet eredménye. Az ellátási lánccal kapcsolatos egyes 
kockázatok eredhetnek fizikai eseményekből, mint például a termelés megszakadása a mechanikai 
meghibásodás következtében, vagy a kereslet problémái, mint például a vásárlói igények, a vásárlói 
meggyőződések, az élelmiszer-biztonsági előírások, az ellátási lánc jó hírnevének megváltozása, az 
ellátási lánc megbízhatósága és az árváltozások miatt (Jaffee, S., Siegel, P. és Andrews, C., 2010). Ezek a 
tényezők eltorzítják a korábban bemutatott (a gazdák és a vállalkozások által kidolgozott) 
előrejelzéseket, amelyeket a piac igényeinek megfelelően terveztek. Ennek következménye, hogy 
megszakadnak valahogy ez nem egy jó kifejezés, de nem találom a megfelelőt… a marketing kampányok, 
az árképzési rendszerek, a promóciós erőfeszítések és a mennyiségek, és ezeket újra kell tervezni. Az 
ellátási láncot úgy számolják ki, hogy tükrözze a piac igényeit. Ha ezeket az igényeket (természetes 
események, a népesség mobilizálása, az étkezési preferenciák megváltoztatása stb.) átalakítják, az 
ellátási láncot is át kell alakítani annak érdekében, hogy ismét megfeleljenek a lánc igényeinek. A REL-
ben a fő kockázat a fogyasztók szokásaival és trendjeivel kapcsolatos ismeretek hiánya, valamint az e 
tényezőkhöz való hatékony alkalmazkodás. Számos európai országban a kutatók rámutattak arra, hogy 
azok a gazdálkodók tudják megfelelően működtetni a vállalkozásukat, akiknek mélyebb 
marketingtudásuk van, vagy akik képesek fizetni a szakértőkért. 

A termelőeszközök, valamint maga a termék minősége is befolyásolhatja a mezőgazdaságot. A REL 
szervezőnek meg kell szüntetni ezt a problémát, mielőtt az megkezdődne, megértve a gazdák termelési 
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képességeit. A fogyasztói igényeket össze kell hasonlítani a gyártók minőségi potenciáljával annak 
érdekében, hogy lássák, hogy ezek az igények megvalósíthatóak-e. 

A logisztikai kockázatok párosulhatnak az infrastrukturális kockázatokkal. Az áruk elérhetősége és piacra 
jutása szorosan összefügg a rendelkezésre álló energia- és információeszközökkel, mivel mindkét eszköz 
befolyásolja a szállítást. A logisztika elsősorban azt biztosítja, hogy a termelés olyan méretben történjen, 
amely elég nagy ahhoz, hogy kielégítse a fogyasztói igényeket. Céljuk azonban annak garantálása is, hogy 
e termelés eredményét sikeresen eljuttassák a fogyasztókhoz, és ezáltal a termelőnek pénzügyi sikere 
legyen. A logisztika azzal foglalkozik, hogy egy terméket hogyan szállítanak el, hol, mikor és mekkora lesz 
a szállítás költsége (Aghazadeh, S., 2004). A logisztika azonban átfogóbb, mint pusztán a kézbesítés. 
Meghatározza továbbá a megrendelések feldolgozásának, előállításának, forgalmazásának és 
kereskedelmi felhasználásának módját (Jaffee, S., Siegel, P. és Andrews, C., 2010). Mindent figyelembe 
kell venni a logisztikánál a munkaerőtől (ideértve a költségeket, a típust és a felhasználást) a szállításon 
át (ideértve a költségeket, a típust és a felhasználást) a jogi kérdésekig (például tarifák, adók, 
határátkelők és előírások). Kritikus fontosságú, hogy ezeket az ellátási lánc minden pontján figyelembe 
vegyék, mivel hatékony használatuk pozitív eredményeket fog eredményezni az összes érintett számára. 
A REL-ben a hűtési lánc fenntartását is figyelembe kell venni, mivel ez speciális létesítményeket igényelt 
a gazdálkodóktól. A REL szervezőknek segíteniük kell a termelőket abban, hogy termékeik alapján a 
legmegfelelőbb felszerelést használják. Itt kell megemlíteni, hogy a piac számos innovatív megoldást 
kínál a gazdálkodók számára a logisztika kockázatának csökkentésére, mint például az élelmiszer 
automaták, autósvendéglők, házhozszállítási szolgáltatások stb. lehetőségét. 

Röviden meg kell említeni a politikai kockázati tényezőket is. A politikai kockázati tényezőt gyakran 
emlegetik a rövid élelmiszer-ellátási láncok megszervezésének a legnehezebb tényezőként. Ennek oka, 
hogy a REL-ekben érdekeltek általában a legkisebb termelők, akik a helyi ismeretek és módszerek 
felhasználásával készítik el helyi ételeiket. A hagyományos módszerek higiénés kockázataik miatt nem 
széles körben használhatók, ezért az értékesítés helyi alapon engedélyezett, ahol az eladók és a 
fogyasztók ismerik egymást. A sokféle helyi és hagyományos módszer bonyolulttá teszik a szabályok 
harmonizációját, mivel nincsenek mindenki számára megfelelő szabályok. A politikai kockázatok másik 
oldala a logisztika innovatív tulajdonságai, valamint az értékesítési megoldások, amelyek innovatív adó, 
munkaügyi és kereskedelmi törvényeket is követelnek. A harmadik pont a nagyobb termelőket 
támogató politikák, akik fő jövedelme a hagyományos mezőgazdasági termékekből származik, ők az 
európai és a nemzeti támogatások fő kedvezményezettjei. Azonban a REL-ek gazdálkodói általában 
kistermelők vagy diverzifikált családi vállalkozások, akik falusi turizmusból, egyéb vidéki 
szolgáltatásokból, feldolgozásból stb. élnek. Összefoglalva: a REL szervezőknek kulcsfontosságú 
szerepük van a politikai kockázatok csökkentésében a szabályok és a rendelkezések betartásával. 
Ezenkívül a politikai kockázatokat általában nehéz megjósolni és mérni, valamint az európai kistermelők 
és a REL szereplőinek támogatása és lehetőségei két szinttől függenek: nemzeti és európai szinttől. 

A kockázatok mindig jelen vannak az életben. A mezőgazdasági ágazatban a kockázatok a természet vagy 
ember által okozottak. A REL szervezőknek tudatában kell lenniük ezeknek a kockázatoknak, hogy 
hatékonyan tudják teljesíteni a termelőkkel és a fogyasztókkal szembeni kötelezettségeiket. A 
kockázatok hatékony kezelése érdekében a REL szervezőknek mérlegelniük kell, hogy a kockázatok mely 
egyéb területeket érinthetik, kik illetve mik okozhatják és milyen mértékűek lesznek azok. Csakúgy, mint 
a természetes kockázatok esetében, nem mindig lehet teljesen elkerülni valami negatív esemény 
bekövetkezését. A kockázatok azonosítása és potenciáljának megértése azonban az első lépés a 
kockázatok hatékony kezelésében. 

TÁRGYALÁSOK, ALKUK 
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A tárgyalás „olyan folyamat, amelyben két vagy több fél érdekeit összehangolják a közös eredmény 
elérése érdekében” (Worldagroforestry, 2013). A REL szervezők számára a tárgyalások a gazdák és 
beszállítók közötti kommunikáció folyamatát jelenti. Ezeket arra használják, hogy hozzáférést 
biztosítsanak a mezőgazdasági termelőknek olyan piacokhoz, ahová másképp nem léphetnek be. 
(szerintem ez a mondat nem következik az előzőből!!!!)ha beszállító helyett az értékesítési csatorna 
szereplői kifejezés szerepelne, az már OK Ennek megértéséhez meg kell ismerjük a „diplomácia” 
mibenlétét. A REL szervező esetében azt az erőfeszítést, hogy megnyissa és lehetővé tegye a 
kommunikációt és együttműködést a gazdák és a piacok között, megértve a mezőgazdasági termelő 
igényeit és képességeit, valamint a piac igényeit és képességeit. 

A gazda esetében a diplomáciának fel kell ismernie a gazdálkodó helyzetét, valamint a gazdaság 
kapacitását és képességeit. A piac szempontjából pedig megköveteli annak ismeretét, hogy mi áll a 
fogyasztók rendelkezésére és mi hiányzik számukra. 

 

32. ábra: A termelői piac. Forrás: https://www.slowfood.com/slow-food-earth-markets-a-farmers-market-like-no-other/ 

A kapcsolat kiépítésének egyik ilyen módja a termelői piacok megszervezése. Ezek összegyűjtik a 
kistermelőket meghatározott területeken, és reklám segítségével tájékoztatják a fogyasztókat a friss 
termékek és gyümölcsök elérhetőségéről. A termelői piacok reklámozása lehetővé teheti a fogyasztók 
számára, hogy megismerjék a gazdákat, kialakuljon a bizalom a mezőgazdasági termelők termékei iránt 
és elősegítsék a gazdálkodó és a fogyasztó közötti kapcsolat kialakulását. Azok a pontok, amelyek 
kiemelik a gazdaság eredetiségét, például az ökológiai vezetésű, női gazdálkodók által irányított 
gazdaságok vagy új mezőgazdasági módszerek alkalmazása, mind vonzóvá teszik a gazdaságot a 
fogyasztó számára (Buila, S. B., 2014). Az, hogy a fogyasztók láthatják a gazdát, megkóstolhatják a 
vásárolt élelmiszert, és megismerhetik, mi teszi egyedi beszállítójukat, ösztönzi a pszichológiai kötelék 
növekedését, amely növeli a vásárlói hűséget. Idővel a kötelék erősebbé válik, és a fogyasztó hűsége 
„szájról szájra” terjed tovább. Mivel egyre többen vonzódnak a termelői piacokhoz, a gazdának esélye 
van arra, hogy helyben nagyobb nyereségre tegyen szert és így csökkentse szállítási költségeit. Ez abban 
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is segíti a mezőgazdasági termelőt, hogy jobb ismereteket szerezzen vásárlóiról, és képes legyen 
meghatározni, hogy mit vásárolnak nagyobb valószínűséggel, milyen preferenciáik vannak a vásárlóknak 
hosszú távon, és így meg tudja tervezni jövőbeli termelését a helyi piac igényeinek / vágyainak 
kielégítésére. (ezt már több korábbi fejezet is taglalta…. van ennek itt helye?) 

A termelői piac nem az egyetlen válasz arra, hogy megtalálják a gazdák a termékeik értékesítésére 
szolgáló csatornákat. De ez lehet egy kezdeti megoldás, amely a diplomáciát használja. A REL szervezők 
felhasználhatják ezt a helyi piac igényeinek felmérésére, és hogy más módszereket is meghatározzanak 
a gazdák termékeinek közvetlen értékesítésére. A diplomácia alkalmazásával, illetve időt szánva a gazdák 
és az ügyfelek igényeinek és céljainak megértésére, kialakulhatnak más értékesítési csatornák, hosszú 
távú kapcsolatok jöhetnek létre, amelyek mindkét fél számára előnyt jelentenek. 

A tárgyalások a REL szervező munkájának döntő részét képezik, mivel a rövid élelmiszer-ellátási lánchoz 
(REL) kapcsolódó árak az ellátási lánc mindkét végét befolyásolják. A gazdálkodók maguk sem féltetlenül 
vannak tisztában a tárgyalások fontosságával, és nem jártasok abban sem, hogyan lehet hatékonyan 
tárgyalni. Ezekben az esetekben a REL szervezők megismertethetik a gazdával a „megnövekedett 
tárgyalási erő” gondolatát. Az Európai Unió szerint a „megnövekedett tárgyalási erő” nagyobb súlyt ad 
az érintett félnek a szerződéseik tárgyalásában. Ezzel a súllyal képesek garantálni maguknak a 
tisztességes szerződési feltételeket, és a szükséges hozzáférést szerezni a nagyobb léptékű piacokon 
való részvételhez. Ezenkívül a hangjuk megadja a szükséges erőt ahhoz, hogy felhívják a döntéshozók 
figyelmét azokra a sajátos kérdésekre, amelyek a saját életük szempontjából leginkább relevánsak 
(Európai Bizottság, 2015). 

Bár a tárgyalások vonzóak, érdemes megjegyezni, hogy ez a tanácsadás általában a közepes és a nagy 
beszállítóknak szól, mivel a kisebb beszállítók nem tudnák megfizetni termékeik tárgyalási költségeit. Az 
ártárgyalások nemcsak a beszállítókra terjednek ki; a fogyasztót is e folyamat részének kell tekinteni. A 
REL árát akár a fogyasztók és a gazdálkodók is kitárgyalhatják, miután gyakori a kölcsönhatásuk és 
létrejött egy kapcsolat (Belletti, G., Marescotti, A., 2020). A REL szervezők ilyen segítséget a terméket 
kereső helyi piac logisztikai támogatására tudnak adni, a termelők részére pedig marketing technikákat. 
Ezenkívül a REL szervezők felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhatnak, különösen a közös marketing 
platformok kialakításának kényes folyamatában. Ez lehetővé teszi a termelők számára, hogy legyen egy 
hely, ahol kapcsolatba léphetnek a termékeik iránt érdeklődőkkel. A tárgyalások utolsó pontja, ahol a 
REL szervezőkre nagy szükség van, a kiskereskedelem, ahol a költségek, az árak és a feltételek tárgyalása 
kényes folyamat. A gazdálkodóknak nem kell egyedül végezniük ezt a folyamatot, különösen akkor, ha 
esetleg nincsenek tisztában az itt alkalmazandó szabályokkal. A REL szervezők biztosítják, hogy mind a 
mezőgazdasági termelő, mind a kiskereskedő igazságos és egyenlő díjazásban részesüljön munkájukért 
(Belletti, G., Marescotti, A., 2020). 

A konfliktuskezelés fontos része a REL szervező munkájának. A konfliktus nem mindig tűnik olyan 
nyilvánvalónak, mint két egyén veszekedése; megnyilvánulhat számlázási különbségekben, szervezeti 
kudarcokban, nézeteltérésekben és kulturális különbségekben. Ahol több vélemény van, az konfliktus 
lehet. Ami fontos, hogy a REL szervező nyugodt közvetítő legyen, aki ismeri a problémát, az érintett 
feleket és az elérni kívánt eredményt. Megfontoltan kell cselekednie, tekintet nélkül a személyiségbeli 
különbségekre vagy érzésekre. Ezt akkor lehet a legjobban tenni, ha aktívan hallgatunk, mivel mint REL 
szervezőnek meg kell érteni és hallgatni minden felet (véleményüket, egyet nem értésük okait és 
végcéljaikat), hogy meg tudjuk találni a megoldást a konfliktusra. A konfliktus megoldódása után a felek 
és a REL szervező egy újabb lépéssel közelebb kerülnek a REL megalakulásának biztosításához (Farmers 
Market Manager Training Manual, 2009). 
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TÁRGYALÁSOK ÉS KOCKÁZAT 

Bár a termelői piacok nagyszerű módjai annak, hogy a gazdákat összekapcsolják a fogyasztókkal, a REL 
megalakulása nem biztos, hogy egyszerűen megy. A termelői piac tervezésekor többféle hiba is 
előfordulhat. A gazdálkodók lelkesek lehetnek, hogy a termékeik értékesítésre fog kerülni, de nem 
biztosak abban, hogy hogyan jelenítsék meg termékeiket, hirdessék ajánlatukat vagy vonzzák be az 
ügyfeleket. A REL szervezők elősegíthetik a piac jobb megértését és megerősíthetik ezt a lépést a REL-
ben azáltal, hogy a gazdálkodókkal együttműködve fejlesztik ismereteiket a hirdetési módszerekről, 
valamint az áruk értékesítésével kapcsolatos helyi irányításról. Ehhez a helyi szabályok, a helyi piacok 
ismerete, valamint a gazdákkal és termelőkkel való személyes kapcsolat szükséges. A személyes 
kapcsolat a tisztelet és a megértés érzetét kelti a termelőben, a gazdában és arra ösztönzi őket, hogy 
nyitottan megvitassák meg a REL szervezővel tudásuk hiányát vagy szükségleteiket, és így a REL szervező 
jobban tudja segíteni őket. Egy ilyen kapcsolat túlórákra épül, és türelemre van szükség, különösen 
akkor, ha az eladási környezet kevésbé tűnik ideálisnak. Fontos megjegyezni a kommunikációt és a 
türelmet, mivel a nehézségek nem feltétlenül nyilvánvalóak és figyelembe kell venni a gazda 
személyiségét és igényeit is. A REL szervező szakértelmet és egyfajta támogatási rendszert is nyújt a 
gazdálkodónak, amely átsegíti őket a REL termelői piacának bürokratikus és gyakorlati lépésein (Farmers 
Market Management Skills: Farmers Market Management Series, 2005). 

A REL működtetése érdekében a gazdák közösen, vagy a gazdák és a kormány, vagy a gazdák és 
vállalkozói csoportok egyesületet is létrehozhatnak. Ezek gyakran helyben alakulnak ki, és nem részei a 
nagyobb, hivatalos mezőgazdasági rendszereknek (Egyesült Nemzetek, 2020). E partnerségek 
mindegyike az az alábbiak egy meghatározott aspektusára fókuszál: 

 

33. ábra: A partnerségek sajátos szempontjai. Forrás: saját ábra. ez szerirntem nem a partnerségre vonatkozik!!!!!!! 

Ezek a problémák meghatározóak lehetnek a gazdák megélhetése szempontjából. Nagyobb csoportok 
és felügyeleti szervek segítségével azonban a gazdák eligazodhatnak ezekben az időkben, és újra 
tervezhetnek. A REL szervezők azon dolgozhatnak, hogy ne csak leküzdjék a mezőgazdasági termelőket 
sújtó jelenlegi problémákat, hanem hosszú távra előre tervezzenek és ezzel valamiféle kontrollt adjanak 
a gazdáknak a kontrollálhatatlan kérdésekben. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési Világprogramja (ENSZ 
WFP) szerint egy olyan program és támogatás, amely az előre ismert problémák ellenőrzésére ad 
megoldást a női gazdálkodók számára úgy az termelésüket megsokszorozhatná, ami közel 150 millió 
ember számára könnyítené meg az élelmezésbiztonsági szükségleteket (World Food Program, 2021). 

A REL szervezők többször szembesülnek a gazdálkodói ügyfélkör bővítésének problémájával helyi 
szinten. Nagyobb városokban pedig a növekvő számú fogyasztók nem találják a friss termékekhez való 
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hozzájutás forrását. Ezt segíti például a „Vásárlás a fejlődésért” kezdeményezés vagy a „Piaci Szövetség” 
csoport, amelyek olyan beruházási kezdeményezéseket terveznek és valósítanak meg, amelyek piacra 
viszik a gazdálkodókat, és olyan fogyasztói igényekre oktatják őket, amelyek motiválják a 
növénytermesztési gyakorlatok megvalósítását, továbbá megvizsgálják a különböző üzleti kilátásokat 
(World Food Program, 2021). Az eredmény mindenki számára előnyös, mivel a gazdálkodók biztonságot 
szereznek értékesítési lehetőségeikben, a fogyasztók pedig egészségesebb élelmiszerekhez jutnak. Az 
egyenlet mindkét oldalán lehetőség lesz az életmód javítására. 

A REL szervezők alternatív piacok felfedezésével is növelhetik a mezőgazdasági termelők tranzakcióit. 
Általában, ha figyelembe vesszük a termékek „fogyasztói bázisát”, akkor azonnal az egyénekre vagy a 
családokra gondolunk. Számos olyan fogyasztó van azonban a piacon, akik számára a REL szervező lehet 
a gazdák kapcsolattartásának eszköze. Az iskolák, kórházak, hajléktalanszállók, sőt a fegyveres erők 
csoportjai is nagy mennyiségben igényelnek táplálékot. A probléma az, hogyan lehet kapcsolatba lépni 
a gazdálkodókkal, és a gazdák érdekében, hogyan lehet tárgyalni szerződésekről. A REL szervezők 
lehetnek azok a „közbenső kapcsok”, akik összeköti ezt a két csoportot egy kölcsönösen előnyös 
partnerség érdekében. 

A REL szervezők jól használhatók a helyi gazdálkodók piaci hozzáférésének növeléséhez a fogyasztói 
tudatosság növelésével és a fogyasztók és a gazdálkodók, valamint maguk a gazdálkodók közötti 
partnerség kialakításával. Ily módon kialakulnak és kiépülnek a piaci-vásárlói kapcsolatok, a gazdálkodók 
közötti partnerségek erősödhetnek és az élelmiszerlánc stabilitása biztosítottá válhat. Vállalkozói 
csoportok felhasználhatók e kapcsolatok előmozdítására, az innovatív ötletek továbbfejlesztésére, a 
fogyasztók és a termelők összekapcsolására. A gazdáknak ügyfelekre, az ügyfeleknek pedig egészséges 
élelmiszerekre van szükségük, amelyeket megbízhatóan állítanak elő. A REL szervezők 
megbizonyosodhatnak arról, hogy ez a két csoport találkozik. A kihívás a diplomácia felhasználásával 
hosszú távon működő fenntartható kapcsolatok kiépítése. 

DÖNTÉSHOZATAL 

A REL szervezők szükséges vezetői készségeivel kapcsolatos értekezés utolsó pontja, a döntéshozatali 
folyamatban való sikeres részvétel képessége. A REL szervezők háttérismereteikkel és a kereskedelmi 
törekvések szakmai megközelítésével erős támogatói lehetnek az együttműködésükben 
résztvevőgazdákkal és hasznosak lehetnek a kereskedelmi vállalkozások számára a kommunikáció 
elősegítésében. Felgyorsíthatják és lezárhatják azokat a döntéshozatali folyamatokat, amelyek 
egyébként hosszú ideig megoldatlanok maradhatnak. A döntéshozatal a REL szervezők képességeinek 
összefoglalásaként is értelmezhető, mivel a gazdálkodók és a piaca számára az előnyös döntés 
biztosításának képessége az erős vezetésből, a kockázatkezelésből és a hatékony tárgyalási készségből 
fakad. Az eredményes vezetők mérlegelhetik a kockázatokat és optimális üzleteket kötnek. 

Konklúzió 

A REL szervezők az időmenedzsment, a kockázatkezelés, a döntéshozatal és a tárgyalási készségek 
felhasználásával biztosítják a REL működését azokon a területeken, amelyek nem tudnak hozzáférni friss 
piacokhoz vagy termékekhez. Az időmenedzsment lehetővé teszi a REL szervező számára, hogy számba 
vegye az összes szükséges feladatot, és listákba szervezze ezeket. A döntéshozatali készségek segítenek 
abban, hogy ebből a listából eldöntsék, mi az, ami azonnal fontos és mit lehet később tenni annak 
érdekében, hogy tovább haladjanak a célok elérése felé. Végül a tárgyalások a REL sikeres 
megvalósításához szükségesek. A gyártók, a beszállítók, a szállítók és a piacok közötti tárgyalások során 
mindig tiszteletben kell tartani az érintett egyének és vállalkozások céljai. Az időmenedzsment, a 
kockázatkezelés, a döntéshozatal és a tárgyalási készségek felhasználásával a REL szervező hastékonnyű 
tudja tenni a REL-t, és így előnyös lehet a gazdák és a fogyasztók, valamint az összes érdekelt fél számára. 
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Források 

Tárgyalás 

https://www.youtube.com/watch?v=IxNqIyucI70 

https://www.youtube.com/watch?v=RW3TiF-OTRc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkKObd3wFVc 

Döntéshozatal 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Jnmi2BkS8 

https://www.youtube.com/watch?v=KkyzYjPuxK8 

https://www.youtube.com/watch?v=pPIhAm_WGbQ 

Kockázat kezelés 

https://www.youtube.com/watch?v=o80PfIGYVvI 

https://www.youtube.com/watch?v=8JwnRF-6YOI 

https://www.youtube.com/watch?v=FWvq7RGD5eU 

Időmenedzsment 

https://www.youtube.com/watch?v=1tzL7azr_Hw 

https://www.youtube.com/watch?v=m9sQQ8lQYdM 

https://www.youtube.com/watch?v=1PiHGTZJvmw 
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SZÓJEGYZÉK 
kérdés: ABC-be kellen rendezni? 

Aktív hallgatás: annak elemzése és értékelése, amelyet egy másik ember mond, annak érdekében, hogy 
megértse a beszélő érzéseit vagy az üzenet valódi jelentését 

Dobozrendszer: a fogyasztó minden héten vagy meghatározott időszakon belül megvásárol az adott 
gazdaságban előállított egy doboz árut.  

Ötletgyűjtés: a csoport termelékenységének előmozdítására szolgáló technika, arra ösztönözve az 
egymással kölcsönhatásban lévő csoporttagokat, hogy kritika nélkül fejezzék ki ötleteiket. 

Márka: a márka olyan azonosító szimbólum, védjegy, logó, név, szó és / vagy mondat, amelyet a 
vállalkozások termékük megkülönböztetéséhez használnak. Ezen elemek egy vagy több kombinációja 
felhasználható a márkaidentitás megteremtésére. A márkanév jogvédelmét védjegynek nevezik. 

Üzleti Modell Vászon: egy stratégiai menedzsment eszköz, amely lehetővé teszi egy üzleti ötlet vagy 
koncepció vizualizálását és értékelését. Ez egy egyoldalas dokumentum, amely kilenc mezőt tartalmaz, 
amelyek a vállalkozás különböző alapvető elemeit képviselik. 

Üzleti terv: egy írásos dokumentum, amely részletesen leírja, hogy egy vállalkozás - általában egy induló 
vállalkozás - hogyan határozza meg célkitűzéseit és hogyan kell elérni céljait. Az üzleti terv írásbeli 
ütemtervet határoz meg a vállalkozás számára marketing, pénzügyi és működési szempontból egyaránt. 

Kód: szabályok vagy szimbólumok összessége, amelyet az egyik üzenetének a másik számára történő 
lefordítására használnak.  

Kommunikációs kompetencia: a hatékony kommunikációban való részvétel képessége, amelyet olyan 
képességek és megértések jellemeznek, amelyek lehetővé teszik a kommunikációs partnerek számára 
az üzenetek sikeres cseréjét. 

Kommunikációs folyamat: irányított (felfelé, lefelé, vízszintesen) üzenetek haladnak át a hálózatokon 
egy szervezetben. 

Közösség által támogatott mezőgazdaság: olyan egyének közösségéből áll, akik vállalják, hogy 
támogatják a gazdaság működését, így a termőföld jogi szempontból vagy elméletileg a közösség 
gazdaságává válik, a termelők és a fogyasztók kölcsönös támogatást nyújtanak, és megosztják az 
élelmiszer-előállítás kockázatait és előnyeit. (Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium) nem biztos, 
maradjon ez? 

Konfliktus: nézeteltérés vagy vita két vagy több ember között. 

Kultúra: hagyományok és gondolkodásmódok, amelyeket az emberek generációról generációra adnak 
át egymásnak. 

Döntéshozatal: az előnyben részesített lehetőség kiválasztásának egyéni vagy csoportos folyamata a 
meghozandó döntés azonosításával, az e döntéssel kapcsolatos információk összegyűjtésével és 
elemzésével, valamint a kiválasztás előtt az összes rendelkezésre álló lehetőség mérlegelésével. 

Dekódolás: egy üzenet lefordítása a közölt gondolatokra vagy érzésekre. 

Élelmiszer-higiénia: az élelmiszer-higiénia meghatározása: „intézkedések és feltételek, amelyek 
szükségesek a veszélyek ellenőrzéséhez és az élelmiszer emberi fogyasztásra való alkalmasságának 
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biztosításához, figyelembe véve annak rendeltetésszerű felhasználását”. Az uniós élelmiszerjog 
tudományos alapokon alapszik. 

Élelmezési rendszer: az élelmiszerek előállításához, feldolgozásához, forgalmazásához, elkészítéséhez és 
fogyasztásához kapcsolódó összes elem (környezet, emberek, ráfordítások, folyamatok, infrastruktúrák, 
intézmények stb.) és tevékenység, valamint e tevékenységek eredménye, beleértve a társadalmi-
gazdasági és környezeti eredmények. 

Ikigai: egy japán szó, amelynek jelentése nagyjából a lét okának felel meg, amely magában foglalja az 
örömöt, a cél és jelentés érzetét, valamint a jólét érzését. Az üzleti életben úgy gondolják, hogy az ikigai 
elemeinek beépítése a vállalkozásba az a vállalkozó legmagasabb szintű elkötelezettségét és 
termelékenységét eredményezi, miközben elősegíti a munkával való elégedettséget és a lehető 
legnagyobb értéket az ügyfél számára. 

Interakció: olyan kommunikációcsere, amelynek során a kommunikátorok felváltva küldenek és 
fogadnak üzeneteket. 

Közvetítő: olyan harmadik fél, amely két vagy több kereskedelmi fél között lép fel, és az áruk vagy 
szolgáltatások közvetítőjeként működik az ellátási láncban. 

Piaci kockázatok: a befektetési potenciál kockázatának csökkenése a piaci ingadozások következtében. 

Marketing mix: a marketing mix azokra a cselekvésekre vagy taktikákra vonatkozik, amelyeket a vállalat 
a márka vagy termék piacon történő népszerűsítéséhez használ. A 4P-k az ár, termék, promóció és hely 
- tipikus marketing mixet alkotnak. 

Üzenet: egy inger, amelynek a kommunikációban jelentéseket tulajdonítanak. 

Motiváció: vágy vagy hajlandóság valamire, például a viselkedés megváltoztatására. 

Természetes kockázatok: a természeti eseményekből eredő kockázat, amely negatívan befolyásolhatja 
a világot és annak lakóit. 

Tárgyalások: hivatalos megbeszélési módszer, amelynek segítségével az emberek elfogadható 
kompromisszumot keresnek a konfliktusban felmerült decentralizáció elkerülése érdekében. 

Szervezeti felépítés: az egyének és csoportok közötti formális rendszer a szervezeteken belüli feladatok, 
felelősségi körök és hatáskörök felosztása tekintetében. A szervezet különféle egységei között fennálló, 
kölcsönös kapcsolatok formálisan előírt mintája. 

Szedd magad akció: egy olyan közvetlen marketing (gazdától az asztalig) stratégia, ahol a hangsúly az 
fogyasztón van, akik maguk végzik a betakarítást. 

Áthelyezés (relokalizáció): olyan stratégia a társadalmak felépítésére, amely az élelmiszer, energia és 
áruk helyi termelésén, valamint a valuta, a kormányzás és a kultúra helyi fejlesztésén alapul. Az 
áthelyezés fő céljai a közösségi energiabiztonság növelése, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a 
környezeti feltételek és a társadalmi egyenlőség javítása. Az áthelyezési stratégia az olcsó energiától 
való globális függőség környezeti, társadalmi, politikai és gazdasági hatásaira alakult ki egyfajta 
válaszként. 

Kockázatkezelés: a tényleges és lehetséges kockázatok azonosításának, megértésének, értékelésének és 
rendszerezésének folyamata annak érdekében, hogy a legjobban meghatározhassuk cselekvéseinket és 
a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását a legpozitívabb eredmény elérése érdekében. 
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Szerep: tipikus magatartás, amely egy adott társadalmi kontextusban jellemzi az embert. A társadalmi 
struktúrán belüli pozíció vagy státusz, amelyet viszonylag pontos viselkedési elvárások (normák) 
alakítanak ki. 

REL szervező: olyan személy, aki a vidéki mezőgazdasági termelők és piacok között helyezkedik el, és 
megkönnyíti az ellátási és beszerzési folyamatot. 

Rövid élelmiszer-ellátási lánc: az élelmiszer termelés-forgalmazás-fogyasztás folyamatának olyan 
rendszere, amely lehetővé teszi a helyi termelők számára, hogy termékeiket minden potenciális vásárló 
számára elérhető módon hozzák forgalomba. 

Kistermelő: a kistermelőt különböző módon határozzák meg, amelyek országonként eltérőek is. A 
kistermelő általánosan elterjedt definíció és a 2,0 hektárnál kisebb gazdaságokra vonatkozik. 

Csapat: olyan csoport, amelynek tagjai kiegészítő képességekkel rendelkeznek, és elkötelezettek egy 
olyan közös cél vagy teljesítmény mellett, amely eléréséért közösen tartják magukat felelősnek. 

Időmenedzsment: az időigények megértésének és az ennek megfelelő tervezésnek a folyamata a munka 
általános hatékonyságának, a munka hatékony befejezésének és a termelékenység növelése érdekében. 

Értékajánlat vászon: olyan eszköz, amely segíti egy termék vagy egy szolgáltatás a vásárló értékeinek és 
igényeinek megfelelő pozícionálását. 

Érték(ek): viszonylag általános kulturális előírások arról, ami helyes, erkölcsi és vonzó. Az értékek adják 
a társadalmi interakció normatív szabályozásának tág alapjait. Általános, viszonylag tartós ideál, amely 
irányítja a viselkedést. 

Árusító automata: olyan automatizált gép, amely termékeket, általában a helyi termelők friss tejét 
kínálja, a város több pontján található. 

Sebezhetőség: azok az emberek, akik fizikai vagy érzelmi sérülés veszélyének vannak kitéve. 
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