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Kik vagyunk és mit csinálunk?

Belpiaci elemzések
Jelenleg is folyó kutatás:
 „Az élelmiszer nagy- és kiskereskedelem termelékenysége és jövedelmezősége”
 „Fogyasztói és termelői piacok szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszer ellátási láncban”
Lezárt kutatások:
 „A közvetlen értékesítés szerepe és lehetőségei az élelmiszer ellátási láncban”
 „A sajátmárkás termékek terjedésének hatása a hazai élelmiszergazdaságra”
 „Minőségi rendszerek szerepe az élelmiszergazdasági termékeink piacrajutásában”
 „Az élelmiszer-kiskereskedelem beszerzési politikájának és árképzési folyamatának 

részletes bemutatása”

Külpiaci elemzések
Jelenleg is folyó kutatás:
 „Export-versenyképesség elemzés főbb piacaink és élelmiszertermékeink szempontjából”
Lezárt kutatások:
 „A diszkontok és a német élelmiszer-export kapcsolata”
 „Az EU harmadik országokkal kötött megállapodásai az agrárgazdasággal 

összefüggésben”
 „Az árciklus hatása az élelmiszergazdasági külkereskedelemre”



A Genuss Region Östereich 
(Osztrák Íz Régiók, GRÖ) felépítése

AMA és Lebensministerium alapította a Genuss Region Östereich programot  

2008 után 
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A GRÖ eredményei

További információk:
- http://www.gr-marketing.at/ - http://www.genuss-region.at
- http://www.genusswochen.at/ - http://www.lebensministerium.at
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Az Íz Régió (GR) azonosítása
 Ki?

– Bárki bárhonnan pályázhat, de csak együttműködésben
 Honnan?

– Tág határok közötti terület lehet régió
 Mit kell meghatározni?

– Név: földrajzi és termékmegnevezés együtt
– Leírás: külalak, egyéb jellemzők (íz, állag, illat), összetétel, egyedi 

alapanyag, különbség a hasonló termékektől
– Eredet: előállítók és termelés hagyománya
– Előállítás és feldolgozás: egyedi módszerek és szokások kiemelve
– Összefüggés a megadott területtel: klimatikus, talajadottság, 

vegetáció, előállítás, hírnév, étkezési kultúra, termelési módszer
– Ellenőrzés: a leírás betartására kijelölni ellenőrző szervet
– Címkézés: képi megjelenítés 

 Hogyan?
– A GRM nyújt segítséget de a Minisztérium ellenőrzi a pályázatot és 

dönt, egyeztetéssel



Az Íz Régió (GR) közösség-építése
 Az együttműködési képességet és készséget erősíteni kell
 Ezért 3 kötelező a profil-építő szeminárium:

– Milyen mennyiségű és minőségű termék előállítására képesek? 
– Milyen értékesítési csatornáik vannak, és mi a cél?
– Milyen legyen a működési koncepció, az akció- és marketingterv?

 Ezen részt kell vennie:
– a résztvevőket összefogó egyesült képviselőinek, 
– a termelőknek,
– a feldolgozóknak, 
– a vendéglátás, turizmus és 
– a helyi közigazgatás szereplőinek

 A GRM (Genuss Region Marketing) biztosítja a tanácsadói 
hátteret, trénereket, képzéseket, arculati kézikönyvet



Az Íz Régió (GR) tanúsítása

 Védjegyoltalom
– Hely- és termékleírás, WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete)
– A régiók közös regiszterbe kerülnek és be is jegyzik védelemre
– A gyűjtemény esetében fontos, hogy angolul is megjelenjen

 Minőségbiztosítás és tanúsítás
– Az egyesület szabályrendszert hoz létre és független tanúsítóról dönt
– A termelők átlag feletti minőség tanúsítása nem okoz gondot, mert 

rendelkeznek (Gutes am Bauernhof, AMA, bio, EU földrajzi árujelző)
– A vendéglátók esetében többször van igény új tanúsításra
– Ez egy fontos jövőbeli fejlesztési terület



Az Íz Régió (GR) hasznosítása
 Használati szerződés 5 évre, jogokkal és kötelezettségekkel
 A GRÖ tagság ingyenes, a GRM szolgáltatásai vagy 

ingyenesek, vagy támogatottak
 A GRM feladata sokrétű:

– Termelőknek tanfolyamokat tartanak 
– Kommunikációs tevékenységet folytatnak
– Marketing eszközöket biztosítanak
– Turisztikai csomagokat dolgoznak ki - Új, elektromos kerékpárra
– Ajándék csomagküldő tevékenységre ösztönözik a gazdákat
– Turisztikai vásárokra, eseményekre, fesztiválokra viszik a termelőket
– Bálokon, rendezvényeken a büfé biztosítása, régió feltüntetéssel 
– Versenyeket rendeznek
– Adatbázist hoztak létre és tartanak fent
– Erre alapozva elindítottak egy on-line boltot



A GRM adatbázis: felépítése

Régió
megnevezése

Termékkör 
(fő és al)

Kinek szállít: végfelhasználó, vendéglátás, nagy- és 
kiskereskedelem

Hogyan: Gazdaudvartól, Kézbesítés, Kiszállítás

Termékleírás Résztvevő megnevezése



A GRM adatbázis: termékleírás
Termék megnevezése

Előállító neve
Termék leírása

GRÖ megnevezése és 
megjelenítése

Szállítás

Értékesítés egysége
Ajánlott ár
ÁFA mértéke
Hűtés igénye



A GRM adatbázis: résztvevő leírása

Előállító neve

Előállító
elérhetősége

Régió neve

Termékek 
megnevezése



Stauder Márta
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Szabó Dorottya
Piacok, 

Kutatásmódszertan
Szabo.Dorottya@aki.gov.hu

Wagner Hartmut
Külkereskedelem

Wagner.Hartmut@aki.gov.hu

Jankuné Kürthy Gyöngyi
Kiskereskedelem, 

OECD, WTO
Jankune.Kurthy.Gyongyi@aki.gov.hu

Györe Dániel
Közvetlen értékesítés, 

Bor piac
Gyore.Daniel@aki.gov.hu

Köszönöm a figyelmet az 
AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztályának 

nevében!

Juhász Anikó
Ellátási lánc

Juhasz.Aniko@aki.gov.hu


