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H E L Y I  T E R M E L Ő I

K É Z I K Ö N Y V  -

S Z A K É R T Ő K T Ő L , R Ö V I D E N

Hazánkban egyre nagyobb

népszerűségnek örvendenek a helyi

termékek és számunkra is fontos

azon termelők és szolgáltatók

támogatása, akik

helyben, helyi alapanyagokból kiváló

termékeket állítanak elő, vagy

színvonalas

szolgáltatásokat nyújtanak a

hozzájuk látogatóknak. 

Jelen kézikönyv ezeknek a helyi

termelőknek, szolgáltatóknak

szól, segítve munkájukat és

eligazodásukat napjaink

folyamatosan növekvő

információhalmazában a teljesség

igénye nélkül. 

A kiadvány bemutatja a helyi

termékek előállításának

szabályrendszerét, az élelmiszer-

jelölésre vonatkozó előírásokat,

a beltartalmi értékek

feltűntetésének fontosságát. Külön

fejezetet szenteltünk a

marketing és kommunikáció

témakörének, mely nagyban

hozzájárul a termékek és

szolgáltatások értékesítéséhez,

népszerűsítéséhez. Segítünk

eligazodni a beszállítói lehetőségek

világában is. 

Célunk tehát az, hogy a

termelőknek, vállalkozóknak

általánosságban képet nyújtsunk az

előírásokról, szabályrendszerekről,

lehetőségekről

Fogadják szeretettel! 

.
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I. Helyi Termékek előállításának szabályai,

élelmiszer-jelölések, beltartalmi értékek



MIT, HOGYAN? - ÉLELMISZER JELÖLÉSEK 

Kötelező elemek Allergének 

Élelmiszer neve
Összetevők
Összetevők mennyisége
Allergének
Nettó mennyiség
Minőségmegőrzési idő
Tárolási, felhasználási feltételek
Felelős élelmiszer-vállalkozás
neve és címe
Származási hely
Felhasználási útmutató
Alkoholtartalom 1,2% felett
Tápértékjelölés (kiv.kistermelői,
kézműves termékek)

Glutént tartalmazó
gabonák
Rákfélék
Tojás
Hal
Földimogyoró
Szójabab
Tej és tejtermékek
Diófélék
Zeller
Mustár
Szezámmag
Kén-dioxid
Csillagfürt
Puhatestűek

Minőségét megőrzi... Tápértékek

Sorrend:

NAP/HÓNAP/ÉV

-Energia
-Zsír, amelyből telített zsírsavak
-Szénhidrát, amelyből cukrok
-Fehérje
-Só



Uniós minőségi rendszerek: földrajzi árujelzők 

Hazai védjegyek 

Fontos tudni, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról
az 1924/2006/ EK és a 432/2012/EU rendelet rendelkezik.

 

Fontos, hogy ezeket a jelöléseket jól látható helyen
helyezzük el a csomagoláson. Ehhez szükséges a
legnagyobb felület meghatározása. Négyszögletes vagy
doboz forma esetén egyszerű a számítás, az egyik
legnagyobb oldalon kell feltűntetni a szükséges
tudnivalókat. Hengeres vagy kúp felület esetén a teljes
felületet lehet számításba venni, de kivételt képez ez alól a
teteje, az alja, a pereme és a nyaka. Fontos megjegyezni,
hogy az önkéntes tájékoztatás feltüntetése nem történhet a
kötelező tájékoztatásra rendelkezésre álló hely rovására.

 

Példák az önkéntes tájékoztatásra:



mg/kg, mg/l 
quantum satis: a kívánt technológiai hatás eléréséhez
szükséges minimális mennyiség, de nem vezetheti félre a
fogyasztót. 

Amennyiben a tápanyag összetételre vonatkozó állításokat
szeretnénk feltüntetni, úgy azokat mindig pozitív
hangvételben szükséges megtenni. Pl. „A D vitamin
hozzájárul a gyermekek csontjának fejlődéséhez”. A
kereskedelmi kommunikációban mindig alkalmazni kell az
állításokra vonatkozó szabályokat. 
A tápanyagok mellett külön jelölést kapnak az élelmiszer-
adalékanyagok. Az élelmiszer-adalékanyagok
meghatározott funkcióval rendelkeznek, mint pl.
tartósítószer, színezék. 

Jelölésük az alábbiak szerint épül fel: csoportnév + az
élelmiszer-adalék/enzim megnevezése vagy E-száma. A
megnevezéseknél szinonima nem használható. 

Példák: 

tartósítószer: Nátrium-benzoát
tartósítószer: E 211
édesítőszer: Szetviol-glikozidok
édesítőszer: E 960
étkezési sav: Citromsav
étkezési sav: E 330

Az adalékanyagok esetében fontos, hogy az Európai Unió
szabályozza azok felhasználható mennyiségét, határértékkel.
Ez két különböző módon történik:

 

Amennyiben fűszerkeverékeket alkalmazunk a termékek
előállításához, úgy a fűszerkeverékekben lévő
adalékanyagokat is fel kell tűntetni a termék csomagolásán.



A csomagolatlan élelmiszerek esetében sem feledkezhetünk
meg a kötelező megjelölésekről. Ezeket azonban
csomagolás hiányában az eladás helyszínén, jól látható
helyen kell feltüntetni. 

Ezt szabályozza a 36/2014. (XII.17.) FM rendelet.

Esetükben kötelező az allergének, a színezékek és az
édesítőszerek feltüntetése. 

 

E 102 - Tartrazin - citromsárga
E 104 - Kinolinsárga - sárga
E 110 - Sunset Yellow FCF/Narancssárga S -

narancssárga
E 122 - Azorubin/Karmazsin - piros
E 124 - Ponceau 4R/Kosnilvörös A - vörös
E 129 - Alluravörös AC - vörös 

Színezékek:



Helyiség: lehet magánlakóház része, időben elkülönítve
Kézmosási lehetőség, ivóvíz minőségű víz
A berendezéseket, eszközöket, tárolókat kizárólag az
élelmiszer kezelésére, előállítására lehet használni,
tisztítani, szükség szerint fertőtleníteni kell. 
Élelmiszer csomagolására megfelelő csomagolóanyag,

edényzet szükséges. (Kiskereskedelmi és vendéglátó
létesítmény részére újrafelhasznált csomagolóanyag nem
alkalmazható!)

Magán fogyasztásra szánt termékeket egyértelműen el
kell különíteni és jelölni
Húst lefagyasztani nem szabad (kivéve vendégasztalnál)
Állati kártevők elleni hatékony védekezés
Hulladék, szennyvíz tárolása és kezelése nem okozhat
szennyeződést. 

Az általános higiéniai követelményeket az 52/2010. (IV.30.)

FVM rendelet, 4. számú mellékletének I. szakasza határozza
meg.

Röviden ezek a következők:

Fontos a nyomon követhetőség biztosítása is. Saját
alapanyag tekintetében azonosítás és nyilvántartás, nem
saját és kiegészítő alapanyag esetében számla vagy nyugta,

előállított termék esetében pedig adatlap és nyilvántartás
biztosítja a nyomon követhetőséget. 
Állattartás esetében a nyomon követés alapját a
tenyészetkód (egyéni azonosító szám) adja. Regisztrált
családtagonként külön tenyészetkód jár, valamint
gazdaságába nevelt állatok száma is feltüntetésre kerül. 

Élemiszer-előállítás higiéniai követelményei



A Magyar Élelmiszerkönyv

EU műszaki direktívák
húskészítmények
tej és tejtermékek 

sütőipari termékek – még a korábbi szabályozás
szerint

termékek minőség szabályozásának eszköze
megnevezés használata esetén kötelező
megkülönböztető minőségi jelzéssel ellátott
termékek – emelt szint

A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre
vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira
vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és
élelmiszer-biztonsági kötelező előírások gyűjteménye.

 

I.kötet: Kötelező előírások gyűjteménye, 152/2009.
(XI.12.) FM rendelet mellékletei

II. kötet: Irányelvek gyűjteménye

III. kötet: Vizsgálati módszerek gyűjteménye



Miben más? - Megkülönböztetett és kézműves

termékek

2-100: Méz 

2-101: Lekvár és szörp
2-102: Édesipari termékek
2-103: Sütőipari termékek
2-104 Tejtermék
2-105: Kézműves tejtermékek
2-106: Sör
2-107: Gyümölcsbor
2-108: Fűszerpaprika

2-109: kézműves/kézmíves élelmiszerek
2-105: megkülönböztetett minőségi jelöléssel ellátott
kézműves tejtermékek

Megkülönböztető jelzéssel ellátott termékek: 

Kézműves élelmiszerek: 

A kézműves termékekre vonatkozó szabályozás 9 ágazatot
érint: sütőipar, pálinka, étolaj, ecet, hústermékek,

tejtermékek, lekvárok-szörpök, fagylalt, fűszerpaprika. 

Esetükben kifejezetten az előállítás módja van a
középpontban. Nem minőségi paraméternek számít, a vevő,

a fogyasztó mégis elvárja a jobb terméket. 



II. Marketing és kommunikáció



Napjainkban a kommunikáció és a marketing eszköztára hihetetlen
mértékben és nagy gyorsasággal fejlődik.

Jelen fejezettel célunk az, hogy a tájékoztatást adjunk az aktuális
trendekről és ezáltal elősegítsük a helyi termékek és szolgáltatások piaci
lehetőségeinek bővítését, ismertségének erősítését.

A kommunikáció és a marketing nem elhatárolható egymástól.
Kiemelkedő mindegyik téren az őszinteség és a hitelesség, valamint,
hogy együtt, közösségi erővel lehet igazán fejlődni. 

Kommunikáció az, amikor két fél között történik valami (verbális és
nonverbális). Ez egy nagyon összetett dolog, ami meghatároz minket:
hogyan köszönünk, hogyan fogunk kezet a partnerünkkel, hogyan
beszélünk. Fontos emellett a kommunikáció formája. Máshogy kell
kommunikálni például egy civil szervezet felé, máshogy egy
önkormányzat felé és máshogy a vállalkozások felé, de mindegyik alapja
az őszinteség, a bizalom megteremtése. A kommunikáció mai
értelemben információcsere, közlés, tájékoztatás. Itt az információ egy
összefoglaló megnevezés a tudásra, az ismeretekre és a tapasztalatokra
vonatkozóan.

A marketing pedig egy olyan tevékenység, amely a vásárlók igényeinek
kielégítése érdekében alakítja ki az eladni kívánt termékeket és
szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, megszervezi az
értékesítést, és befolyásolja a vásárlókat. (Mi az alapvető célunk, mit
akarunk közvetíteni? Mitől vagyunk többek, mint a többiek, mint a
hasonló terméket áruló vagy szolgáltatást nyújtó versenytársaink?) A
marketing nem csupán termékek és szolgáltatások, hanem lényegében
bármilyen gondolat, eszme, sőt akár személy megismertetését,
elfogadtatását és népszerűsítését is szolgálhatja. Fontos figyelembe
vennünk azt a tényezőt, hogy a fogyasztói döntések mögött mindig
valamilyen érzések állnak, így cél a fogyasztói bizalom és a pozitív
ügyfélélmény megteremtése.



Online marketing

lehetőségek

Manapság az online marketing eszközök a
leghatékonyabb hirdetési módszerek, számtalan
típusa közül válogathatunk az interneten. Ezzel a
technikával gyorsan, olcsóbban érhetünk el nagyon
sok embert. Kulcsfontosságú, hogy egy vállalkozó
megtalálja a számára legmegfelelőbb csatornákat az
ügyfelek és a vásárlók elérésére.

Első lépésként alakítsuk ki a saját online
jelenlétünket! Válasszunk egy vagy több csatornát,
ugyanakkor csak olyanokat, amelyeket képesek
vagyunk napi szinten karbantartani, különben nem
érjük el a kívánt eredményt. 
A következőkben a leggyakrabban alkalmazott online
marketing eszközöket mutatjuk be részletesen.



Saját weboldal

Saját weboldal nélkül nem tud sikeresen
működni egy vállalkozás, hiszen ennek
tartalma adja a keresőoptimalizálás
nyersanyagát. A vállalkozás méretétől
függetlenül ugyanakkor nem kell bonyolult
honlapot létrehozni: egyszerű kereshetőség
(a felhasználók elvárják, hogy gyorsan és
kényelmesen jussanak információkhoz),

dinamikus részek (pl.: nyitva tartás,
elérhetőség), aktuális információk, szép
képvilág és összeségében keltsen egy jó
benyomást. Tervezéskor így célszerű
meghatározni a weboldal célközönségét,
üzleti célját és szerepét, és hogy mindez
miként illeszkedik majd a vállalkozás átfogó
marketing stratégiájába.



Google és annak eszközei 

Legegyszerűbb formája a Google térképen
való megjelenés. 
A Google a világ legnagyobb és
legkomplexebb internetes adatbázisa, így az
interneten keresők többsége Google
Térképen találja meg amit, és akit keres.
Azt biztos mindenki tapasztalta már az
internetes keresései során, hogy ha keres egy
céget és az fenn van a Google Térképen, akkor
az a térképen azonnal, külön címjelöléssel
látható. Különösen a turisztikai területen
jellemző, hogy aki felregisztrált ebbe a
rendszerbe, azt sokkal könnyebben
megtalálják azok is, akik egyébként nem
nagyon ismerik a környéket, vagy külföldről,
távolabbi magyarországi területekről
érkeznek.

A Google Térképre mindenki önállóan fel
tudja tenni magát, ráadásul ingyenesen.



Google My Business

A Google My Business összeköti a keresési
megjelenést, a térképes megjelenéssel,
YouTube csatornával és G+ oldallal.
Beállíthatjuk cégünk, vállalkozásunk
tevékenységét, kapcsolati adatait és saját
fotókat is tölthetünk fel. Pozitívan
befolyásolják rangunkat és megítélésünket,
sőt a vásárlási hajlandóságot is.
Az adatok alapján így könnyebben találnak
meg egy turisztikai szolgáltatót vagy helyi
termelőt.
Interaktív része, hogy a vendég, a látogató
értékelhet minket csillaggal és/vagy
szövegesen is. Itt pozitív és negatív
véleményeket is meg lehet osztani, ezeket a
véleményeket ugyanakkor nem lehet
törölni.



Alapadatainkat (név, cím, telefonszám) mindenképp
szükséges megadni.
Feltölthetjük fotóinkat különböző kategóriákba, de a
fotók elnevezése fontos, egyértelműsíti a kép
tartalmát.
Reagálhatunk a felhasználók véleményére, a negatív
véleményekre is, fontos az őszinte és a hiteles
kommunikáció.

Eseményeket hozhatunk létre
Statisztikákból vonhatunk le következtetéseket
Készíthetünk saját mini oldalt a felületen.

 A Mini oldal – átveszi az adatokat a my businessből –

nem kell duplán feltölteni, saját önálló elérést ad, ezen
felül lehet választani témákat, sablonokat, testre szabni.
Ez egy reszponzív felület, ingyenes, de ezt is
rendszeresen szükséges karbantartani.

Google My Business beállítások



A facebook az egyik legnagyobb
ismeretségi hálózat a világon, mely a világ
leggyakrabban használt szociális hálózatává
vált. Magyarországon a legelterjedtebb
közösségi média felület. Rengeteg embert,
célcsoportot érhetünk el vele, ezért is
célszerű néhány hasznos tanácsot
megosztani, hogy ezt az alkalmazást
üzletileg hogyan érdemes használni.

Facebook alapok és praktikák



Mielőtt létrehoznánk a Facebook profilunkat
gondoljuk végig mit szeretnénk vele elérni. Abban az
esetben, ha nagyobb követőbázist szeretnénk,

valamint értékesíteni, hirdetni szeretnénk
termékünket, szolgáltatásunkat, ebben az esetben
üzleti fiók létrehozása javasolt.  

A profil olyan hely a Facebookon, amelyen különböző
információkat oszthatunk meg magunkról, például az
érdeklődési köreinket, fényképeket, videókat.

Profil szükséges ahhoz, hogy oldalt hozzunk létre,

valamint egy oldal kezeléséhez. Az oldalak olyan
helyek a Facebookon, ahol a művészek, közszereplők,

vállalkozások, márkák, szervezetek és nonprofit
szervezetek kapcsolatba léphetnek rajongóikkal vagy
ügyfeleikkel. Ha valaki kedvel vagy követ egy oldalt a
Facebookon, a hírfolyamában elkezdhetnek
megjelenni az adott oldal bejegyzései.

A Facebook két különböző lehetőséget kínál a
szervezettebb közösségépítésre, a Facebook oldalt és
a Facebook csoportot. Jó néhány jelentős különbség
van a két megoldás között, ezért mindkettőnek
megvan a maga előnye és hátránya, így tehát más
célokra ideális mindkettő!

Saját online jelenlét kialakítása



Profilkép lehetőleg embert, személyt mutasson, melyet
nem célszerű havonta cserélgetni.
Borítóképet szezononként érdemes változtatni. Rövid
videóval nagyobb nézettség érhető el.

A Facebook oldal lehetőséget ad a Facebook
felhasználóknak, hogy érdeklődésüket fejezzék ki egy márka,

egy cég vagy például egy termék iránt, és kapcsolatba
kerüljenek vele, olvassák az általuk közzé tett híreket,
információkat, vagy éljenek a rajongók számára biztosított
esetenként speciális lehetőségekkel.

Profil szükséges ahhoz is, hogy csoportot hozzunk létre,

illetve ahhoz, hogy segítsünk egy csoport kezelésében. A
csoportok közös érdeklődési körű személyeknek
biztosítanak helyet a kommunikációhoz bizonyos
emberekkel. Bármilyen célra létrehozhatunk csoportot, és a
csoport láthatósági beállításait testre szabhatjuk annak
megfelelően, hogy kinek szeretnénk lehetővé tenni, hogy
csatlakozzon a csoporthoz, illetve lássa azt. Amikor
csatlakozunk egy csoporthoz a Facebookon, elkezdenek
megjelenni az adott csoportból származó tartalmak a
hírfolyamodban.

Jelenleg a csoportok jobban teljesítenek, azonos érdeklődés
egyfajta szakmai irányítással. A csoport lehet nyílt vagy zárt
csoport.
Facebook oldal nevét fontos, hogy minél egyszerűbb névvel
lássuk el.

A Facebook oldal inaktiválására is van lehetőség abban az
esetben, ha például szünetel a vállalkozás. Törölni viszont
nem ajánlott, mert akkor a meglévő követőket elveszítjük.



5,77 millió aktív Facebook-felhasználó
Legrendszeresebb felhasználók a 18-55 év
közöttiek
55 évesnél idősebbek a leglelkesebbek és
leghűségesebbek
A felhasználók 27%-a vásárolt már
Facebookon látott hirdetés hatására
A budapestiek csaknem kétharmada járt
már olyan eseményen, amelyről a
Facebookon keresztül szerzett tudomást 
A 18 év alatti és 70 év felettiek nem igazán
érhetőek el a Facebookon 

Mindenképp szánjunk időt az
alapbeállításokra és ezeket minimum fél
évenként szükséges aktualizálni.

Kiket érünk el belföldön? 



A név és url végződés utaljon a tevékenységre (pl.
facebook.com/balatonleader)
Megfelelő sablon kiválasztása és a lapfülek saját
kezű beállítása
Profil kép, fejléc kép (beégetés, méretezés,
gombok)

Névjegy adatok részletes megadása (telefonszám,

webcím, e-mail cím, nyitva tartás, kategória
megadása, küldetés, leírás, impresszum,

elismerések)

Messenger platform
Lapfülek beállításánál ügyeljünk arra, hogy csak
olyan fül jelenjen meg az adatlapunkon, amely
tartalmaz információkat. Például ha eseményeket
nem hozunk létre ez a fül ne jelenjen meg üresen
az adatlapunkon.

Messenger beállításait ellenőrizzük, hogy
mindenképpen jelenjen meg a felfedező nézetben,

így a látogatók azonnal küldhetnek üzenetet az
oldalnak, mert a Messengerben is megtalálható
lesz a vállalkozás. Fontos, hogy állítsunk be
automata választ az üzenetküldés beállításnál. Ha
be van kapcsolva a Facebook oldaladon az
üzenetküldési opció, az nagyon gyors és hatékony
kommunikációt tesz lehetővé az ügyfelekkel,
ugyanakkor nem lehetünk mindig a gép előtt,
hogy azonnal válaszoljunk, és sokan ugyanazt a
néhány gyakran ismételt kérdést teszik fel. Ilyenkor
jöhet jól az automatikus üzenetküldés funkció.

Alap beállítások





Látványos és jó minőségű fotók feltöltése, akár albumokba, vagy
idővonalra napi bejegyzésként
Videók feltöltése rendszeresen - aktuálisan legfrissebb videó
kiemelése, mely így az adatlapon a legelső videó lesz
Posztoljunk legalább naponta, népszerűek a videók, fotók és
aktuális témák, hangulat jelek, hely megadások
Hozzászólások kezelése, negatív vélemény kezelés is fontos, ebből
tanulhatunk
Készítsünk minél több tartalmat, használjuk ki a tartalom
trendeket – élővilág, természet, gasztronómia
Készítsünk alacsony költségvetésű videókat, ilyenek például a fotó
montázs, infó grafikon, Boomerang mini videók, telefonos mini
videók
A posztokat használjuk, minden csatornán ágyazzuk be
Posztok felturbózásával nagyobb elérés érhető el. Hangulatjelek
elhelyezésével, állapot megadásával, szavazással fel lehet hívni a
látogató figyelmét.
Új like-olóknak oldal ajánlása
Megosztók like-olása
Posztokat estére célszerű beidőzíteni, nem egész időpont
meghatározásával, így magasabb nézettség érhető el (pl.: 19:52-

re)

Szolgáltatások bevonása a Facebook oldalra
Facebook live-ok, bejelentkezések eseményekről, vásárokról,
különleges helyekről, túraútvonalakról
Egyedi hashtag használata, ami összeköti az összes képet és
videót a social mediában

Facebook kezelése -

elérés növelése



A Facebookon egy videó nézettsége 2 perc
után drasztikusan visszaesik, de azoknak a
videóknak, amelyeknek a nézettsége 6
percet is eléri, azok esetében általában a
teljes tartalom megtekintésre kerül.
Videó esetében is adjunk meg állapotot,
használjunk emoji-kat.
A tartalmakat feliratozzuk, hang nélkül
menjen át az üzenet, mert a felhasználók
többsége némán nézi a videókat. 



Hirdetés a Facebookon

A hirdetés megfelelő konkrét céljának
kiválasztásához a következő kérdésre kell válaszolni:
„Mi a legfontosabb eredmény, amit várok ettől a
hirdetéstől?” Ez lehet például az értékesítés a
webhelyen, az alkalmazás letöltése vagy a márka
jobb ismertsége.

Az elérni kívánt emberekről már meglévő
információk – például az életkor, a földrajzi hely és
más adatok – alapján kiválaszthatjuk a
célközönségnek leginkább megfelelő demográfiai
jellemzőket, érdeklődési köröket és magatartásokat.
Hat sokoldalú hirdetésformátum közül lehet
választani, amelyek kialakításuknál fogva bármilyen
készüléken és kapcsolati sebességgel működnek.

Kiválaszthatjuk, hogy a hirdetésben egyetlen képet
vagy videót jelenítünk-e meg, vagy inkább egy
tágasabb, többképes formátumot választunk.

Ha a hirdetés már megjelenik, a Hirdetéskezelőben
követhető a teljesítménye, és módosítható a
kampány. Látható, ha a hirdetés valamelyik verziója
esetleg jobban beválik a többinél, hogy eredményes-
e a megjelenítése, szükség esetén pedig korrekciókat
és változtatásokat hajthatunk végre.



Képarány: 1.91:1
Felbontás: min. 1200 x 628 px
Fájlméret: max. 30 MB

Bármennyire is azt gondolnánk, hogy egy Facebook
hirdetéshez kiválasztott kreatívnál a dizájn vagy a márka
által közvetített üzenet kapja a fő hangsúlyt, a Facebook
hirdetés képméretek szabályozásáról sem szabad
elfeledkeznünk. Ha nem szeretnénk, hogy a kampány alul
teljesítsen, akkor ez az egyik legfontosabb, amire figyelni kell
a tervezéskor.

A Facebook nagyon sok irányelvet és szabályt fogalmaz meg
a kreatívokkal kapcsolatban – most azonban koncentráljunk
a hirdetési formátumok méretezésére és használatára.

Ha csak az általános érvényű szabályt keressük, akkor 1200 x
628 pixel, amit használni érdemes. Ennél azonban lehet
sokkal eredményesebben is végezni a hirdetést.

Először is fontos tisztázni, hogy a legtöbb esetben nem
elérhető minden hirdetési típus, ugyanis ez a kiválasztott
kampánycél, optimalizálási alap és hirdetés elhelyezés
függvénye. Ez a triumvirátus határozza meg, hogy mik közül
tudunk majd választani. Lássuk, hogy jelenleg milyen
formátumokat biztosít számunkra a Facebook és ezeket
milyen esetben érdemes használni.

Facebook hirdetés képméretek
Önálló kép estében: 

Egyszerűségéből adódóan a leggyakrabban használt és a
legtöbbek által ismert hirdetési típus az önálló kép. Ezzel
van a legkevesebb feladat, ugyanakkor a hirdetések
rengetegéből ez tűnik ki a legkevésbé. Persze egy átütő,

nem mindennapi képpel jól tudnak futni, márkaépítésre
vagy a termékek bemutatására alkalmasak lehetnek. 





Adjunk figyelemfelkeltő nevet az eseménynek
Mindig jelöljük meg a pontos helyszínt. Ha van rá mód, érdemes
egészen pontosan (térképen is megjeleníthető formában)

megadni ezt a címet. Természetesen, ha online eseményről van
szó, akkor elengedhetetlen egy megfelelő url használata. 

Minél több részletet áruljunk el az eseményről
Minél több paramétert hozzáadunk az eseményhez, annál
relevánsabb célközönséget hozhatunk össze
Mindenképpen töltsünk fel képet az eseményhez, hiszen ez az egyik
leglátványosabb része. A fotó mérete maximum 4 MB lehet.
Ügyeljünk az arányokra, a kép formátuma 4:3-as legyen, különben a
Facebook levágja a széleket és lehet, hogy fontos részek maradnak
le! Ha esetleg valami újdonság bejelentéséről vagy meglepetésről
van szó, használhatunk csak sziluettet, esetleg sejtelmes, homályos
fotót, vagy képrészletet, ezzel is növelve az érdeklődést és a
megosztási kedvet. Sok felhasználónál jelenik meg az esemény,

ezért nagyon hasznos lehet.

Van a Facebook-nak egy hatékony, ám viszonylag keveset tárgyalt
szolgáltatása arra, hogy rendezvényeket (koncert, fesztivál,
közönségtalálkozó, nyílt nap, borvacsora stb.), akciókat hirdessünk,

ez a szolgáltatás az Esemény létrehozása.

Nap, mint nap megesik, hogy ismerőseink és a kedvelt oldalaink
esemény meghívókat küldenek a közösségi oldalakon. Egy
esemény létrehozása a Facebookon a legegyszerűbb módja annak,

hogy akár egy kisebb társaságot, akár több száz embert
összehozzunk egy helyre.

Érdekel, ott leszek, nem - folyamatosan kapjuk az értesítéseket
ezzel kapcsolatban. Az esemény aktualitásáról az érdeklődő
folyamatos információkat kap. Egyfajta közösségépítés és
terméktámogatás.

Események rögzítése



Instagram

Az Instagram fényképek és rövid videók megosztásán
alapuló közösségi hálózat. A felhasználók fényképeket
és videókat tölthetnek fel, amelyeket feliratozhatnak,

különböző művészi hatású effektekkel/szűrőkkel
láthatnak el, beállíthatják a készítés helyét, majd ezt
követően a képeket, videókat megoszthatják
másokkal.
Az Instagram egy igazi tinédzser marketing eszköz:

gyorsan növekszik, gyorsan tanul és napról napra meg
tudja lepni a marketingeseket.



A megosztás mehet az Instagramon belül és azon kívül
több különböző közösségi hálózaton (pl.: Facebook,

Twitter,), valamint e-mailben is. A felhasználók az
Instagramon belül tudják követni egymást, kinyilváníthatják
tetszésüket, illetve kommentálhatják a feltöltött képeket
vagy videókat.

A YouTube-ról az Instagram-ra helyeződik át a hangsúly,

egyrészt mert ezen a felületen gyorsabban fogyaszthatók a
tartalmak, másrészt pedig az Instagram felhasználói
kultúrájába könnyebben beilleszthetők a képek, videók.

Az Instagram történetekkel mesél. Minél lebilincselőbb a
történet, annál kevésbé érzik azt a követők, hogy valamit el
akarnak adni nekik. A történeteknek kapcsolódniuk kell a
márkához, ahogy a látogatói igényekhez is. Így lesz
jelentése a tartalomnak, és tudnak kapcsolódni hozzá az
emberek. A történetnek, amelyet bemutat a felület, nagy
szerepe van a márkahűség kialakításában.

Figyeljük az adatokat, amikor a posztokat tervezzük!

Érdemes például tudni, hogy milyen hashtag megjelenítése
hoz több kedvelést, hogy melyik filter vagy milyen
beállítások hozzák a legjobb eredményeket a fotóknál,
ahogy például az arcokat 35 százalékkal jobban kedvelik a
felhasználók.

Ami jól működik a facebookon, az nem biztos, hogy jól
működik az instagramon!

Naponta több, mint 1 milliárd megosztást tesznek közzé, és
Magyarországon 2,1 millió felhasználó van.

Mindegyik közösségi média eszköz esetén fontos a
változáshoz való alkalmazkodás!. Az ezzel kapcsolatos
trendek hihetetlen gyorsasággal változnak, ezekre célszerű
odafigyelni.





Blog

A blog a weboldal és a napló
ötvözete, kezdetben személyes
célokat, személyes
bejegyzéseket tartalmazó
eszközként indult, majd az
üzleti életben is megjelent, így
már számos nagyvállalkozásnak
is van blogja, ahol különböző
tartalmak érhetőek el. A blog
növeli a vállalkozás iránti
bizalmat, javítja a hitelességet. 

Friss hírek, élménybeszámolók
Környező üzletek, őstermelők és egyéb partnereink
aktualitásai
A környék nevezetességei, látnivalói
Programok, ajánlatok

A blog az egyik legjobb online marketing eszköz, ha
hosszú távban gondolkodunk, hiszen a keresőrobotok a
blogok alapján könnyebben tudnak egy adott honlapot
azonosítani és így az előrébb kerül a Google
keresőlistájában.



Vannak kifejezetten blogszolgáltató cégek, akik honlapján
regisztrálhatunk, és ott létrehozhatjuk a saját blogunkat. A
legismertebb webes blogszolgáltatók a blog.hu, blogger.com,

blogspot.com (Google blogkészítője). Ezek a blogszolgáltatók
ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. 

Vannak előnyei is ezeknek a blogoknak, például a blog.hu
esetében a bejegyzésünk akár az index.hu címoldalára is
kerülhet, ez pedig jelentős forgalmat hozhat, nagy a reklám
értéke.  

Hátránya, hogy nem lesz saját domain címünk, nem alakítható
tetszőlegesen, a tárolt tartalom a blogszolgáltató szerverein lesz,

és a szolgáltató reklámjai is megjelenhetnek.

Abban az esetben érdemes ingyenes blogot alkalmazni, ha
széles tömegek számára elérhető terméket, márkát,
szolgáltatást értékesítünk.

Összegezve a blogok kiaknázatlan lehetőségek a honlapok
számára. Nem csak nagyobb online jelenlétre lehet szert tenni
ezáltal, de oszthatóak lennének a tartalmak, amiket utána a
többi social media felületen is meg lehet jeleníteni (például
Facebook, Instagram). Ezek után, ha elegendő blogbejegyzés
születik (heti egy blogbejegyzés elegendő honlaponként), 

Vendég blogokkal is lehet próbálkozni, valamint ezzel
kapcsolatban összekötni az influencer marketinggel.
Egyre inkább felértékelődik a mikro-influencerek szerepe, akik
speciális niche tartalmakkal dolgoznak, és akik nagyobb
befolyással vannak követőikre. 



III.Beszállítói lehetőségek - értékesítési csatornák 



A beszállítási szabályokat a 52/2010. (IV. 30.) FVM
rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
-értékesítés feltételeiről tartalmazza. 

A beszállítási szabályokról



Rendelet alkalmazása

1. § *  (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni,
amelynek során a kistermelő

a) *  az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa
megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött
vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve
a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva
Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési
létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja
el,

b) *  az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa
megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a
végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől
légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km
távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt
látja el,

c) *  az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa
jogszerűen kifogott hallal, közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a
régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva
Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el,

d) falusi vendégasztalt üzemeltet,

e) az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat végez
magánszemélyek és más kistermelők részére.



1.melléklet - A.rész

1.melléklet - B.rész



A HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az élelmiszerek értékesítését több tényező is jelentősen
befolyásolja. Milyen jellegű terméket állít elő? Milyen eredetű a
termék? Csomagolt vagy csomagolatlan? 

A kistermelő kis mennyiségű, általa megtermelt, előállított
termékkel, vagy összegyűjtött, vadon termő termékkel
közvetlenül a végső fogyasztó felé a működési területének
megyéjén belül, vagy 40 km-es körzeten belül, illetve Budapesten
értékesíthet. Termékeit eladhatja kiskereskedelmi vagy
vendéglátóhelynek, de beszállíthatja közétkeztetésbe is.
Házhozszállításra 40 km-en belülre van lehetősége.

A kistermelő több szolgáltatást is végezhet. Ezek: füstölés, aszalás,
szárítás, őrlés, bizonyos állatok vágása és húsának feldolgozása,

ételkészítés (beleértve kenyér, tészta, befőtt, lekvár, pogácsa),

terménytisztítás, olajos magvak (olajütés) és gyümölcsök,

zöldségek préselése, pasztörizálása. Mindezen felül a kistermelő
még falusi vendégasztalt is üzemeltethet.



 a kistermelő nevét, címét és
 gazdaságának címét
 a termék nevét és
 minőség-megőrzési időtartamát  
 fogyaszthatóság idejét
 szükség esetén a tárolási hőmérsékletet
 a termék tömegét

A gazdaság helyén, piacon, vásáron,

rendezvényen,engedélyezett ideiglenes
árusító helyen, és házhoz szállítással történő
értékesítés esetén a termék csomagolásán fel
kell tüntetni a következőket. 

Kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítmény
részére történő értékesítésnél a
csomagoláson az élelmiszerek jelöléséről
szóló rendeletben meghatározott jelölést és
a termék megnevezése előtt a „kistermelői”
jelzőt kell feltüntetni.

A CSOMAGOLT TERMÉKEK
ÁRUSÍTÁSÁRA KÜLÖNBÖZŐ
SZABÁLYOK VONATKOZNAK

C S O M A G O L T

T E R M É K E K

Á R U S Í T Á S A



CSOMAGOLATLAN

TERMÉKEK ÁRUSÍTÁSA

Árusítás a gazdaság helyén, piacon,

vásáron, rendezvényen, engedélyezett
ideiglenes árusító helyen a kihelyezett
termék előtt a kistermelő nevét, címét
vagy a gazdaság helyének címét,
valamint a termék nevét kell
feltüntetni.
Kiskereskedelmi vagy vendéglátó
létesítmény részére történő
értékesítésnél  kiskereskedelmi
létesítménynek az árusítás helyén fel
kell tüntetni a kistermelő nevét és a
termék nevét. A termék megnevezése
előtt fel kell tüntetni a „kistermelői”
jelzőt.
A kistermelő dokumentált módon
köteles tájékoztatni a kereskedőt és a
vendéglátót az élelmiszer 
 fogyaszthatósági vagy a minőségi-
megőrzés időtartamáról, valamint a
szükséges tárolási hőmérsékletről.



Értékesítéshez

szükséges

dokumentációk

Hústermékek előállítása esetén: 
Hússzállítási igazolás: a gazdaság helyén levágott baromfi és
nyúlfélék vizsgálatát a hatósági állatorvos a gazdaság helyén
elvégzi és erről hússzállítási igazolást állít ki. A vágás
időpontját minden esetben köteles az előállító bejelenteni.
Sertés, juh, kecske, szarvasmarha, emu és strucc esetében a
vágást csak engedélyezett vágóhídon lehet elvégezni. Ebben
az esetben az állatorvos ott vizsgálja meg a húsokat és állítja
ki az igazolást. Kereskedelmi forgalomba minden esetben
csak vizsgálaton átesett hús kerülhet. 

Élelmiszer előállítás esetén:
Élelmiszer adatlap: a kistermelő által előállított élelmiszerről
adatlapot kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a
kistermelő nevét és címét, az élelmiszer előállításának
helyét, az élelmiszer megnevezését, az összetevők
felsorolását csökkenő sorrendben, valamint
fogyaszthatósági/minőség megőrzési időtartamot. 

A takarmány-adalékanyagokat, az állatgyógyászati
készítményeket és a növényvédő szereket az előírásoknak
megfelelően kell használni, felhasználásukról és az
élelmezés-egészségügyi várakozási időről, valamint az
előforduló betegségekről, a növények esetében kártevőkről,
a kistermelőknek nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 évig
köteles mindenki megőrizni. 



Mindig keressük a lehetőségeket, hova lehet
beszállítani!
Legyünk folyamatos kontaktban a
viszonteladókkal! 
A szavatossági idővel rendelkező termékeket 
 folyamatosan cseréljük! 

Nagyobb üzletek esetében terveztessünk a
címkére vonalkódot! Így nem veszít esztétikai
értékéből a csomagolás.
Folyamatosan szállítsunk be, ne legyen
készlethiány!

Folyamatosan aktuálizáljuk az árlistát!
Keressük a lehetőségeket más termelőkkel való
együttműködésre! 

A beszállítás legfontosabb feladata nem maga az
értékesítés, hanem hogy a termelő kapcsolatba
kerüljön a vásárlóval a viszonteladó segítségével. 

Az alábbi tanácsokat, lehetőségeket érdemes
megfontolni:







Összegzés 

A kiadvány a A TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002 - „HELYI
FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
SÜMEG ÉS DEVECSER JÁRÁSOKBAN” című projekt
keretében készült el. Reméljük az összegyűjtött
információk, tippek, tanácsok segítséget nyújtanak az
eligazodásban napjaink felgyorsult
információáramlásában. 


