
 

 

 

 ELÉRHETŐSÉG JELLEMZŐK ELÉRÉSI TERÜLET 

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 

• Vásárlói közösségek, átvételi 
pontok gyűjtőoldala térképes 
keresővel. 

• Közösségi fejlesztés terepi 
tapasztalatok alapján, 
tanácsadással. 

• Megrendelés online webshop 
szoftveren (készletnyilvántartással 

• Vevői értékelések 

• Termékminősítés 

• Statisztikák készítése 

Országos 

https://kosarkozosseg.hu/


 

 

• Hozzá lehet jutni egy előrendelést és 
átadási napok lebonyolítását támogató 

szoftverhez, hasonlóan mint: 

• https://shop.nyiregyhazikosar.hu 
 

• Bejáratott 

Kőrös Kosár https://www.koroskosar.hu • Facebook csoporton keresztül 
lehet az aktuális kínálatot és a 
rendelési felületet elérni 

• Terméklista 

• Online rendelés 

• Fizetés készpénzben az átvételkor 

• Házhozszállítás 

Békéscsaba 

Vértesi kamra https://www.vertesikamra.hu • Termékkereső 

• Termelői adatbázis 

• Online rendelés 

• Személyes átvétel 

• Fizetés a termelőnél 

Csákvár 

Debreceni 

szatyor 

 

szatyordebrecen.hu 

• Előrendelés 

• Induló 

Debrecen 

Dombóvári 

Kosár 

https://www.facebook.com/groups/59833030105

2017 

• Facebook zárt csoport termelőkkel 
és fogyasztókkal 

• Online kapcsolatfelvétel és 
házhozszállítás lehetséges 

• a helyi termelői piacon is átvételi 
lehetőség biztosított 

Dombóvár és 50km-es 

körzete 

Egri Kosár 

Egyesület 

egri.kosarkozosseg.hu • Online és telefonos rendelés 

• Személyes átvétel 

Eger és környéke 

https://shop.nyiregyhazikosar.hu/
https://www.koroskosar.hu/
https://www.vertesikamra.hu/
http://www.szatyordebrecen.hu/?fbclid=IwAR1FxLal2rhb58zfEvufcH8SOvrwunHfJAOmUzMoM6qdjmrjp5Mb4Jn3mkw
http://egri.kosarkozosseg.hu/


 

 

Kiskosár 

Bevásárló 

Közösség 

https://kiskosarbolt.hu 

 

• Terméklista 

• Online rendelés 

• Fizetés készpénzben átvételkor 

Esztergom 

Somogyi Kosár 
https://somogyikosar.hu/ • Termelői adatbázis és térképes 

kereső 

• Terméklista 

• Online rendelés 

Kaposvár 

Kecskeméti 

Szatyor 

https://www.facebook.com/kecskemetiszatyor/  • Facebook felületen hirdetheti 
termékeit a termelő 

• A vásárló közvetlenül felveszi vele 
a kapcsolatot 

Kecskemét 

Miskolci 

Zöldkosár 

http://www.eshop-

gyorsan.hu/miskolcizoldkosar/ 

 

• Online rendelés 

• Személyes átvétel 

• Fizetés a termelőnél 

Miskolc 

 

Nyíregyházi 

Kosár Közösség 

 

https://shop.nyiregyhazikosar.hu 

• Termékkereső 

• Online rendelés 

• Házhozszállítás  

• Személyes átvétel átvételi ponton 
• Termék Minősítő Rendszer 

 

 

Nyíregyháza 

Pápai Éléskamra https://papaieleskamra.kosarkozosseg.hu/ • Online rendelés 

• Személyes átvétel  

• Házhozszállítás 

Pápa 

Az ÉN kosaram 

bevásárló 

közösség 

http://enkosaram.hu/shop 

 

• Termelői és termék adatbázis 

• Online megrendelés, átvételi lista 

• Átvételi pontok (2 piac – 
Őrbottyán és Gödöllő) 

• Fizetés készpénzben átvételkor  

• Bejáratott 

Pest megye (Őrbottyán, Fót, 

Gödöllő, Sződliget, 

Budapest, …) 

 

 

https://kiskosarbolt.hu/
https://somogyikosar.hu/
https://www.facebook.com/kecskemetiszatyor/
http://www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar/
http://www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar/
https://shop.nyiregyhazikosar.hu/
https://papaieleskamra.kosarkozosseg.hu/
http://enkosaram.hu/shop


 

 

Lokál Kosár 
https://www.lokalkosar.hu/  • Termék és termék előállító kereső 

• Házhozszállítás 5000 Ft felett 

Szentendre és környéke 

Pannon Helyi 

termék 

 

https://kozosseg.pannonhelyitermek.hu/belepes • Térképes termékkereső 

• Termelői adatbázis 

• Csak regisztrációval működik 

Szombathely 

Forrás 

Bevásárló 

Közösség - Tata 

https://www.facebook.com/Forras.Bevasarlo.Koz

osseg/ 

Forrás közösség - olivaolaj közös beszerzése | 

Facebook 

• Heti rendelési lista excel 
táblázatban való elküldése adott e-
mail címre – Facebook csoporthoz 
kell csatlakozni, itt lehet 
megtalálni 

• Heti rendszerességű rendelés és 
tájékoztató 

• Személyes átvétel 

• Házhozszállítás 

• Fizetés készpénzben átvételkor 

Tata 

Gördülő Kosár 

Bevásárló 

Közösség  

Gördülő Kosár Bevásárló Közösség · Bevásárló 

Közösség (egyunkhelyit.hu) 

Gördülő Kosár Bevásárló Közösség Hivatalos 

oldala - Kezdőlap | Facebook 

• Termelői közösségi piac  Tatabánya 
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https://www.lokalkosar.hu/
https://kozosseg.pannonhelyitermek.hu/belepes
https://www.facebook.com/Forras.Bevasarlo.Kozosseg/
https://www.facebook.com/Forras.Bevasarlo.Kozosseg/
https://www.facebook.com/groups/531984327485815/
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