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A projekt bemutatása 

 Projekt cím: Rövid élelmiszer láncok és a versenyképes 
agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi 
együttműködések életre hívásával

 Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési 
Program 2014-2020 keretében támogatott - http://www.huhr-
cbc.com

 Megvalósítás: 2017. május 1. – 2018. augusztus 31.  

 Projektpartnerek: 
 Vezető partner: Regionalna razvojna agencija Međimurje / Regional 

Development Agency Međimurje (REDEA)  - Csáktornya

 PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu 
razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji / PORA Regional 
Development Agency of Koprivnica Križevci County (PORA) -
Kapronca 

 Zala Termálvölgye Egyesület

 Balatoni Integrációs Közhasznú NKft.

http://www.huhr-cbc.com/


1. Helyzetelemzés: célok és eszközök

Cél: A rövid élelmiszerláncok, helyi élelmiszerrendszerek 
kialakítási lehetőségeinek vizsgálata, a térségspecifikus
ágazati sajátosságok tudományos igényességű feltárása, 
ajánlások megfogalmazása  

Vizsgálati módszerek: 

 Dokumentumok tartalomelemzése

 Szakirodalom feldolgozás 

 Statisztikai adatelemzés

 Kérdőíves felmérés 

 Nemzetközi és hazai jó példák bemutatása    



Vizsgálati terület Magyarországon belül:

Zala / Somogy megye



Módszertani áttekintés
Vizsgálati célcsoportok, válaszadói elemszámok, adatfelvételi 

időintervallum, adatfelvétel, rögzítés és feldolgozás

 Kérdőíves vizsgálat – termelői célcsoport

Helyi termelő = 71 fő

 Kérdőíves vizsgálat – vendéglátó célcsoport

50 vendéglátóegység = 50 fő

 A két adatfelvétel időintervalluma

2017 július-augusztus hónapokban

 Adatfelvétel

Személyes megkeresés kérdezőbiztos segítségével

 Adatrögzítés és feldolgozás

SPSS for Windows



Főbb megállapítások

 Relatíve kevés igazi, minőségi terméket előállító termelő 

(különösen Somogy!)

 Gyenge promóciós tevékenység, alacsony szintű a 

termelői termékek marketingje

 Foltszerűen kiépült értékesítési csatornák 

 Kifejezett igény a termelői hálózatok, 

együttműködések kialakítására 

 Minőségi éttermek állandóan keresik a minőségi termelői 

terméket (megújulás!)

 Az éttermek kétharmada vásárol és felhasznál helyi 

termelői termékeket

 Az éttermekben felhasznált alapanyagok átlagosan >50 km 

távolságból érkeznek (megyehatár!)



2. Közös helyzetelemzés – főbb 

megállapítások

 Érzékelhető a mezőgazdasági 

együttműködésekhez kapcsolódó negatív

konnotáció 

 Eltérő birtokszerkezetek, de jellemzően hasonló 

termékkör és gazdaságossági problémák 

 Termelői kiszolgáltatottság

 A bizalom és a termékek minőségi 

megbízhatósága kulcsfontosságú

 Magyarországon már meglévő rövid 

élelmiszerlánc jó gyakorlatok 



3. Hálózatépítés, képzési napok, 

tanulmányutak
 Szeptember 21. Siófok – workshop az érintett intézmények 

képviselői számára 

Célok: 

1. Szemléletformálás: környezeti fenntarthatóság, tudatos 
élelmiszerfogyasztás, társadalmi felelősségvállalás, 
együttműködés!

2. Rövid élelmiszerláncok logikájának megismertetése

3. Közös gondolkodás megindítása 

 Tanulmányutak Ausztriában (Burgenland, Stájerország)

 Képzési napok Zalaszentgróton 

 Workshopok Csáktornyán 



4. A RÉL csoport megalapozása –

Balatoni Gazdapiac Munkacsoport

 Résztvevők: 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (1 fő), Somogy Megyei 
Igazgatóság (2 fő), 
Kujáni Katalin REL szakértő, 
Balatoni Szövetség (1 fő), 
Termelők képviselői (2 fő), falugazdász 
Balatoni Integrációs Kft. (2 fő) 

 A RÉL csoport működésének szakértői megalapozása, 
célok meghatározása munkaterv megvitatása és 
elfogadása, további termelők bevonása

 Hosszútávú cél: A RÉL csoport működésének támogatása; 

Dél-Balatoni Helyi Termék Hálózat

 Arculati elemek! 



Miért lehet szükség a Balatoni 

Gazdapiacokra?

• Számos termelői piac Somogy területén – de 

koordinálatlan működés, változó minőségű kínálat, 

kevés valódi termelő

• Kevés kivételtől eltekintve csekély értékű e piacok 

turisztikai potenciálja

• Térségi gasztroturisztikai aspirációk – összetett 

fejlesztés, sokszereplős folyamat - ehhez nem csak 

éttermekre van szükség! 

• Alulhasznosított, uniós forrásból fejlesztett piaci 

infrastruktúrák, de kiváló forgalmi és esztétikai 

adottságokkal rendelkező potenciális piachelyszínek 

a térségben! 



Célkitűzés

 Közösségi alapon szervezett 

 Széleskörű szakmai összefogáson alapuló

 Magas minőségű termelői élelmiszereket kreatív módon 

megjelenítő

 Vonzerőként funkcionáló 

 Termelők számára is érdemi potenciált megjelenítő

 Minőségbiztosított, koordináltan működő

TÉRSÉGI PIACHÁLÓZAT majd hosszútávon többcsatornás 

értékesítési rendszer kialakítása



Balatoni Gazdapiac – Arculati terv



5. RÉL csoport megalakítása

 Termelői tanácskozás, célok ismertetése – a fő elv: a 

RÉL csoport a termelőkért van!  

 A munkaterv vitája – RÉL csoport (termelők) 

megfogalmazza javaslatait észrevételeit 

 Csatlakozási szándéknyilatkozatok aláírása (12 fő)  

 Jelentős médiaérdeklődés! 

 Folytatás – október - novemberben tanácskozás, 2018 

végéig formális együttműködés létrehozása! 



Köszönjük a 
figyelmet !

Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. 
Társadalomtudományi Kutatócsoport 

8600 Siófok, Batthyány u. 1. 
bftkht@balatonregion.hu

tarsadalomkutato@balatonregion.hu
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