
 

 
ELÉRHETŐSÉG JELLEMZŐK ELÉRÉSI TERÜLET 

Együnk helyit! https://egyunkhelyit.hu 

 

 Termék és termelő kereső 

 Termelői piac kereső 

 Gyűjtőoldal 
Országos 

FarmFutár 

Online termelői 

piac 

https://farmfutar.hu 

 Termék és termelő adatbázis 

 Online megrendelés 

 Fizetés átvételkor bankkártyával vagy 
készpénzben 

 Házhozszállítás 

Budapest és az agglomeráció egyes 

települései 

Felelős 

Gasztrohős 

Felelős Gasztrohős online árusító termelők listája 

Civil szervezet 

 Termelői adatbázis - termék alapon 

 Összekötő szerep 
 

Országos 

GoodsFeed, a 

digitális 

ökopiac 

https://beta.goodsfeed.org/ 

Informatikus, kreatív fejlesztő csapat közösségi 

felajánlása 

 Amazon alapú önkéntes fejlesztés 

 Termék és termelő térképes kereső 

 Összekötő szerep 

 Induló 

Országos 

https://egyunkhelyit.hu/
https://farmfutar.hu/
https://gasztrohos.hu/kampanyok/online-arusito-termelok/?fbclid=IwAR0FjgJjrN559zw5RXoNiS1t_aJJg0JBzgbpNOZ_301ZtaJ5tEKaY0CYGgw
https://beta.goodsfeed.org/


Itt a Szezon 
https://www.ittaszezon.com/ 

Segítő 

 Termék adatbázis – külön kereső nincs, 
hanem aktuálisan elérhető termékek 
közül lehet válogatni 

 Online megrendelés és fizetés 
lehetősége 

 Átvételi pontok és házhozszállítás 

 Egyéb szolgáltatás: irodaházakba 
történő rendelés lehetősége 

 Bejáratott 

Budapest és az agglomeráció egyes 

települései 

KofaGO https://kofago.app/hu/   Termék térképes kereső 

 Termelő értékelés 
Országos 

Kosárközösség 

indító és kereső 

oldal 

https://kosarkozosseg.hu/ 

Bevásárló közösségeket szervező, hálózatosodást 
segítő oldal. Célja egy független közösségekből álló 

országos hálózat kialakítása. 

 Tartalmaz egy tudástárat a közösség indításhoz 

 Hozzá lehet jutni egy előrendelést és átadási 
napok lebonyolítását támogató szoftverhez, 

hasonlóan mint: 

 https://shop.nyiregyhazikosar.hu/  

 egri.kosarkozosseg.hu 

 https://papaieleskamra.kosarkozosseg.hu/ 

Vásárlói közösségek, átvételi 

pontok gyűjtőoldala térképes keresővel 

 Közösségi fejlesztés terepi 
tapasztalatok alapján, tanácsadással 

 Megrendelés online webshop 
szoftveren (készletnyilvántartással) 

 Vevői értékelések 

 Termék minősítés 

 Statisztikák készítése 

 Bejáratott 

Országos 

Microker 
https://www.microker.hu/ 

 Termelő és termék térképes kereső 

 Termelői adatlap 

 Értékelő rendszer 

Országos 

NAK piactér https://piacter.nak.hu/login  Termék és kereskedő kereső 

 Kereskedelmi mennyiségű vásárlás 
Országos 

Ne pazarolj & 

Farm to Fork 
https://www.nepazarolj.hu 

 Termékkereső 

 Termék és termelői adatbázis 

 Online vásárlás 

 Online fizetés vagy készpénzes helybeni 

 Házhozszállítás 

 Személyes átvétel átvételi ponton 

Budapest egyes részei és Dunakeszi 

NÉBIH -

termelő kereső 
https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso  Termelő- és termékkereső 

 Összekötő szerep 
Országos 

Neked terem https://www.nekedterem.hu/ 

 Termék adatbázis termelővel együtt 

 Online megrendelés és fizetés 
lehetősége 

 Házhozszállítás 

 Vásárlói személyre szabás (pl.: ‘kedvenc 
termékeim’, hűségprogram 

Budapest és az agglomeráció egyes 

települései 

https://www.ittaszezon.com/
https://kofago.app/hu/
https://kosarkozosseg.hu/
https://shop.nyiregyhazikosar.hu/
http://egri.kosarkozosseg.hu/
https://papaieleskamra.kosarkozosseg.hu/
https://www.microker.hu/
https://piacter.nak.hu/login
https://www.nepazarolj.hu/
https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso
https://www.nekedterem.hu/


 Bejáratott 

Összeköt 
https://osszekot.hu/ 

Segítő magánkezdeményezés 

 Termelői adatbázis 

 Térképes kereső 

 Elérhetőségek megosztása – összekötő 
szerep 

 Induló 

Országos 

Pancs 

gasztroplacc 
https://www.pancspiac.com 

 Termék és termelői adatbázis 

 Online megrendelés 

 Online fizetés 

 Házhozszállítás 

 Személyes átvétel 

Budapest és az agglomeráció egyes 

települései, borszállítás országosan 

Szatyorbolt http://szatyorbolt.hu 

 Termék és termelői adatbázis 

 Online megrendelés 

 Házhozszállítás 

 Személyes átvétel átvételi ponton 

Budapest 

Termelői kosár 

https://www.termeloikosar.hu/ 

Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat bevonásával 

 Termék adatbázis, kereső 

 Termelői térképes kereső 

 Összekötő szerep 

 Induló 

Országos 

Vedd Együtt 

 

https://veddegyutt.hu/#/ 

Informatikus magánszemély segítő fejlesztése 

 Termék, termelő és vásár kereső 

 Online megrendelés 

 Vásárlói közösségek, átvételi pontok 

 Bejáratott 

Pest megye 

Webes Piactér https://palinkabroker.com/ 

 Helyi termékek, pálinka és munka, 
szakértői szolgáltatások keres-kínál, 
Kereskedelmi bemutatók, események 

 Termék és szolgáltatás és cég adatbázis, 
üzleti címtár 

 B2B, B2C, C2C és C2B tevékenységre is 
alkalmas 

 Széleskörű üzenetküldési, üzletkötési és 
üzleti partner menedzsment funkciók. 
Lehetőség a vevők és eladók 
versenyeztetésére (online alku), akár 1 
üveg lekvár, vagy pálinka szállítására. 

 Valódi Webes Piactér  

 Az egyes tagok saját maguk állapítják 
meg a szállítási és fizetési feltételeket 

Országos és helyi elérés is. 

Nemzetközi kereskedelemre is 

alkalmas 

Zöldséges.com https://zoldseges.com/ 

 Termék kereső 

 Termék és termelői adatbázis 

 Online vásárlás 

 Házhozszállítás 

Országos 

https://osszekot.hu/
https://www.pancspiac.com/
http://szatyorbolt.hu/
https://www.termeloikosar.hu/
https://veddegyutt.hu/#/
https://palinkabroker.com/
https://zoldseges.com/
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