
Élelmiszer-közösségek
Közösségépítés terén sokat tanulhatunk a jól működő élelmiszer-közösségektől.

Az MTVSZ bátorítja, hogy a közösség lépjen tovább és az élelem mellett az
energiaszükségletét is próbálja közösségi szinten biztosítani.

Rövid ellátási lánc
(közvetlen értékesítés)

Hogyan jut el hozzánk az élelmiszer?

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

A jelen kiállítás tartalmáért kizárólag a szerzők
tartoznak felelősséggel, és az nem feltétlenül
tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem az 
EASME, sem az Európai Bizottság nem vállal
felelősséget az itt található információk bár-
milyen lehetséges felhasználásáért.
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Termelői 
piac =
a helyi piacon 
közvetlenül 
a termelőtől 
vásárolhatunk

Pl. Csalán termelői piac, 
Veszprém

Vásárlói
közösség =
a fogyasztók
együtt szerzik
be az élelmiszert
közvetlenül a 
termelőtől

Pl. Nyíregyházi Kosár 
Közösség

Részes 
gazdálkodás =
a vásárló meg-
rendeli egy évre 
a szükséges ter-
ményeket, és az 
igényeinek meg-
felelően állítják 
össze a vetés-
tervet

Pl. Biokert, Szigetmonostor

Doboz-
rendszer =
a vásárló a
gyűjtőponton
veszi át az előre
megrendelt 
összetételű 
élelmiszer-
dobozt

Pl. Szatyorbolt, Budapest

Szociális
szövetkezet =
kisebb gazda-
ságok szövet-
keznek és 
közösen végzik 
a beszerzéseiket
és értékesítik
terményeiket

Pl. Gödölye Szociális
Szövetkezet, Gödöllő
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   Hol készült?

Helyi gazdaságokat és helyi 
élelmiszert a globális kereskedelem 
és multinacionális cégek helyett

A kormányzat hallgasson az 
állampolgárokra, támogassa a helyi, 
fenntartható és egészséges élelmiszert! 

MARKET
TODAY!

Helyi
termék

szerint a helyi 
élelmiszer 

74%

vásárolt termék
helyi-e 

43%

-a gondolja úgy, hogy a kormányzatnak 
jobban kellene támogatnia a helyi  
élelmiszerek termelését
és fogyasztását! 

A megkérdezettek91%

véli úgy, hogy nincs 

71% mondja azt, hogy a 
helyi élelmiszerek 
drágák

70%

azt gondolja, hogy 
ezáltal hozzájárul 
helyi munkahelyek 

87%

65%
vásárol

lakóhelyéhez 
legközelebbi 
boltban vásárol

81%

információ a helyi 

74%

azt gondolja, hogy
a helyi élelmiszer hozzájárul

a kiegyensúlyozott étrendhez

72%
Miért vásárolnak helyi terméket?

Helyi élelmiszert!
Mit gondolnak valójában a magyarok?*

Hogyan vásárolnak?

Mit szeretnének?

Mit akarnak az EU lakosok,
köztük a magyarok?

MARKET
TODAY!
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