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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 

A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Szaktanácsadás – képzés- előadás programsorozat 

Helyszín: „Földi Kincsek Vására” Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. 

 

IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 

2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált 
fejlesztésében, kutatási eredmények 
alkalmazása a helyi élelmiszer 
termékek előállításában és 
marketingjében. Projekt ötletek és 
megvalósításuk gyakorlati lépései 8:30-
12:30 

Helyi rendezvények szervezésnek 
alapelvei és módszerei, 
konkrétrendezvény – falunap vagy 
helyi ízek fesztiváljának 
megtervezése és megszervezése a 
helyi szervezetek közötti 
munkamegosztás kialakítása 
valamint az eredmények és a 
tapasztalatok értékelése 8:30-
15:30 

A vidékfejlesztés 
Magyarországon./történelmi 
előzmények, a vidéki területek 
jelentősége, a vidékfejlesztési programok 
irányítása és koordinálása 
Magyarországon. A fenntartható 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés 
kapcsolta, kihívásai 13:00-17:00 

2014.10.04 Hol értékesítsem termékeimet? Négy 
témakörben maximálisan 10 oldalas 
esettanulmány bemutatása és 
megvitatása 
Műhelymunka és konzultáció 
8:30-12:30 

Marketing alapismeretek és azok 
alkalmazása a helyi termékek 
értékesítésében és a helyi 
piacokon (árképzés, 
költségkalkuláció, kommunikáció 
stb.) 8:30-15:30 

A település marketing célja, fogalma, 
kialakulása. A település marketing 
alapelvei. A település marketing 
sajátosságai. A település elletve 
térségmarketing tervezésének lépései.  
13:00-17:00 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 

A vidéki területekbe beruházó Európa 

2014.10.18 Zöldség és gyümölcsfesztivál két ország 
részvételével Letkésen 
Téma: Helyi termékek és azok piacainak 
bemutatása a két ország 
közreműködésével Előadás: Helyi 
termékek szerepe a közétkeztetésben 
és a közétkeztetés javításának 
lehetőségei 9:00-12:00 

Két hazai és két Szlovákiai sikeres 
vidéki esettanulmány 
bemutatása Letkésen 

  

2014.10.25. Rövid értékesítési láncok és a 
fenntartható vidékfejlesztés 
összefüggései. Helyi kezdeményezések 
és törekvések 

Élelmiszerfogyasztási szokások és 
változásai (fenntarthatóság, 
fogyasztói magatartások, egészség 
orientáltság, egészségügyi 
kockázatok, jelölés stb.) 

 

2014.11.08 A helyi termékek és piacok jogi 
szabályozása, minőségi termelés 
követelményei 
Előadások és konzultáció 

Helyi piacok ellenőrzése és az 
élelmiszer minőség 
követelményeinek betartása, 
gyakorlati példák bemutatása. 
Önkormányzatok szerepe a helyi 
piacok létrahozásában és 
működtetésében 8:30-15:30 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 

A vidéki területekbe beruházó Európa 

2014.11.15 Vonzerő a vidéki turizmus 
fejlesztésében, (jó gyakorlatot 
bemutató CD-k és filmek bemutatása és 
megvitatása) 
Műhelyvita: A résztvevők saját 
véleményük alapján értékelik a térség 
vonzerejét, valamint megfogalmazzák a 
lehetőségeiket 

Kézműves termékek 
előállításának fejlesztése és 
közvetlen és helyi piaci 
értékesítés feltételei, gyakorlati 
tapasztalatai 8:30-15:30 

A kisüzemi élelmiszertermelés jogi 
szabályozása. A létesítés és használat főbb 
előírásai. Táplálkozás élettan/az 
élelmiszer, élelmiszerek összetétele, 
élelmiszerek értékelése, 
táplálékpiramis/Élelmiszerromlások/fizikai, 
kémiai, enzimek okozta, mikrobiológiai 
eredetű romlások 

2014.11.22 Növénytermesztési és kertészeti 
termékek feldolgozásának technológiai 
alapjai, a kis és közepes méretű 
technológiai eszközök ismertetése és 
bemutatása. 
Műhelymunka és konzultáció 

Növényi termékek 
feldolgozásának és 
termékfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata, tapasztalatainak 
értékelése 

  

2014.12.06 Állati eredetű termékek 
feldolgozásának technológiai alapjai, 
kis és közepes méretű technológiai 
eszközök ismertetése és bemutatása. 
Műhelymunka és konzultáció 

Állati eredetű termékek 
feldolgozásának és 
termékfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata, tapasztalatainak 
értékelése 

  

2014.12.13 Vidékfejlesztési projektek és 
pályázatok készítésének és 
megvalósításának tapasztalatai 
(Magyarország-Szlovákia)  
Hogyan fejlesszük a helyi közösségeket 
és azok hálózatait?  

A termékeladási kompetenciák 
főbb jellemzői és a kereskedelmi-
eladói képességek fejlesztése a 
helyi termelők 
versenyképességének javítása 
céljából 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 

A vidéki területekbe beruházó Európa 

2015.01.10 A fenntartható erdő és vadgazdálkodás 
helyi sajátosságai, helyi termékek 
előállításának lehetőségei és piaci 
trendjei. Magyar és Szlovák 
együttműködési lehetőségek a 
termékek fejlesztésében 
Konferencia 

A termékek érték-hozzáadása, az 
élelmiszer feldolgozásának 
lehetőségei és szabályozása, 
higiéniai előírások betartásának 
gyakorlata 

  

2015.01.17     Kertészeti termékek kisüzemi termelése 
és feldolgozása. Gyümölcsök tartósítása 
hőkezeléssel. Fűszerkeverékek, 
teakeverékek készítése 

2015.01.24     Állati termékek kisüzemi termelése 
feldolgozása, higiéniai szabályozása. 
Tejtermékek készítése 
házilag/tejtermékek, a tej házi és kisüzemi 
kezelése húsfélék és feldolgozási 
lehetőségük 

2015.01.31     Ökológiai gazdálkodás szabályai, 
ökotermékek minősítése 

2015.02.07     Az élelmiszer előállításnál előforduló főbb 
veszélyek. A minőség/ a minőség 
megfogalmazása. Az 
élelmiszerminőség/az élelmiszerek 
minőségét befolyásoló tényezők, az 
élelmiszerek tulajdonságát meghatározó 
tulajdonságcsoportok, az élelmiszerek 
minőségére ható tényezők.  
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A vidéki területekbe beruházó Európa 

2015.02.21   Élelmiszerellátási rendszerek 
főbb elemei (klasszikus és 
alternatív lehetőségek és azok 
szervezései kérdései, szállítás, 
tárolás stb.) 

A növényi drogok/ gyógynövény, a drog 
fogalma, a növényi drogok fajtái, a 
növényi drogok elnevezése 
csoportosítása/Gyógynövények 
feldolgozása/Gyógy és fűszernövények 
termesztése/ 

2015.02.28 Marketing és kommunikáció eszközei 
és módszerei, gyakorlati 
megvalósítása. Helyi termékek 
marketing kommunikációs eszközeinek 
készítése 
Műhelymunka és konzultáció 

Marketing kommunikációs 
eszközök és azok alkalmazása az 
élelmiszer kereskedelemben, 
termékek jelölésének előírásai és 
gyakorlata 

  

2015.03.14 Bio-termelés gyakorlata. Szakmai 
tanulmányút és gyakorlat a SZIE Babati 
bio-gazdaságban. 
Előadások és konzultáció 

    

2015.03.27-28 Nemzetközi konferencia 
szinkrontolmácsolással (4 ország 
részvételével) 
Téma: Együttműködési lehetőségek 
a helyi termékek árucseréjére és 
forgalmazására. (Szlovákia, 
Magyarország, Franciaország, 
Spanyolország vagy Ausztria)  

    

 


