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Egyesület adatai:  

 

Név: Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület 

Rövidített név: KÖFKE 
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Egyesületi elnök: Maximovits György 

Tagok száma: 31 + önkéntes segítők 

Alakulás éve: 2006 

 

A tevékenység összefoglalása: 

 

Az egyesület vélemény nyilvánításával, javaslataival, tevőleges 

közreműködésével elősegíti a település fejlődését. Célul tűzte ki az itt lakó 

emberek gondolkodás módjának formálását. a környezetvédelmet, a 

természetvédelmet, a kulturális tevékenységet és a kulturális örökség meg 

óvását, így aktív része lettünk az élhetőbb falu kialakításában, valamint a 

hátrányos helyzetűek, idősek, nagycsaládosok, fogyatékosok szakmai és 

tényleges segítése. 

 

Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:   

- A nagycsaládosok, időskorúak, fogyatékossággal élő személyek és 

regisztrált munkanélküliek, érdekvédelme, segítése, támogatását 

megvalósító tevékenység 

- Környezetvédelem 

- Kulturális tevékenység 

- Kulturális örökség megóvása 

- Természetvédelem 
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I. Piacelemzés 

 

Napjaink globalizált gazdasági rendszerében  különösen a hatalmas 

multinacionális cégek, növekvő befolyása miatt a helyi közösségeknek egyre 

kevesebb befolyása van arra, hogy tagjai milyen élelmiszert fogyasztanak és, 

hogy lakóhelyünkön milyen jellegű mezőgazdasági termelés alakítja a tájat, a 

növény és állatvilág változatosságát. 

A kereskedelmi piacon szükség jelentkezik a helyileg előállított biztos forrásból 

származó helyi élelmiszerekre, de számos konkurens nagy céggel állunk 

szemben, amelyek gyengítik kis piacunk forgalmát.  

Igyekszünk a minél 

versenyképesebbnek 

bizonyulni, ez érdekében 

minél szélesebb körben 

terjeszteni termékeinket, 

minél nagyobb szélesebb 

vásárlói kőrt kialakítani. Ezzel 

próbálunk utat törni 

magunknak a konkurencia 

mellett.  

Az évek folyamán 

településünk lakosság száma 
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egyre nőtt. Több kis gyermekes család költözött be, akik nem csak gyermekük 

egészségét tartsák szem előtt, hanem saját maguk megóvására is figyelnek. 

Településünkön szép számmal vannak idősebb lakók is, akiknek mindennapjait 

ezzel a kis helyi piac kialakításával szeretnénk könnyebbé tenni.  

Sajnos olyan világban élünk ahol egyre inkább a meg fizethetőség a fő 

szempont, mint a minőség. Inkább a silányabb, kevesebb tápértékű, 

egészségtelenebb élelmiszert választják mivel azt könnyebb elérni, mint a szebb, 

magasabb tápértékű, egészségesebb táplálékot.  

A vásárlók, mint tudatos vásárló hanyatlóban van. Mivel nem tudja, nem 

látja honnan jön az, amit ő tápláléknak nevez és táplálékként is fogyaszt. 

Minden egyes forint, melyet egy távoli intenzív gazdaságban előállított 

élelmiszerre költünk, a környezetet a hazai termelőket, ezen keresztül a helyi 

gazdaságot, és a saját egészségünket veszélyezteti. 

Sajnos az sem elhanyagolandó tény, hogy a pénz, mint fizető eszköz egyre 

inkább kezd eltűnni, kifolyni. A helyileg általunk megtermelt áruk külföldre 

kerülnek, és az helyett, hogy saját általunk megtermelt élelmiszert vásárolnánk 

meg a külföldről érkező, tartósító szerrel növelt jóval értéken alól kínált 

terméket vásároljuk meg. Az élelmiszer ellátást 90%-ban nagy bevásárló 

központokból szerzik be. A maradék 10 % marad a helyi kis termelők kezében, 

akik szintén nincsenek jó helyzetben az őt egyre inkább kiszorító konkurencia 

végett. Az üzemanyagár emelkedése, illetve a szállítási költségek növekedése 

miatt egyre jobban „bezárkóznak” az országok, ami arra ösztönöz, hogy minél 

nagyobb mértékben támaszkodjanak a helyben megtermelt áruinkra. Az új 

generációk munkája nélkül alig, ha képzelhető el a vidék fejlődése. Az Új 

generáció MI vagyunk. Ha mi nem figyelünk és teszünk az érdekében, hogyan 

is óvhatnánk meg az utánunk következő generációt? Miből lesz új generáció? 

Pozitívumként említendő, hogy korábban a hazai-élelmiszer kereskedelem 

mindössze 5-8 % tette ki a helyben előállított és értékesített termék. Mára ezen 

élelmiszerek aránya elérte a 10-12 százalékot is.   

 

 

 



   
 

 

 

   
 - 5 - 

Miért jó a helyi termék? 

Megbízható - Friss – Fenntartható 

 

- Több embernek ad munkát. A tönkrement gazdálkodók, a szerepét vesztett 

vidéki lakosság a városok problémájává, terhévé váltak, ezért a városban élő 

fogyasztóknak/lakosságnak be kell látnia, a jó minőségű élelmiszer 

termelése mellett a helyi gazdálkodók megélhetésének támogatása az ő 

érdeküket is nagyban szolgálja. 

- A helyileg termelt élelmiszer ízletesebb. A természetes körülmények között 

beérő gyümölcs ízletesebb, mint az ún. „jól szállítható”, vagyis éretlenül 

leszedett és üvegházhatást okozó gázokkal (pl. metán) mesterségesen 

érleltetett fajták és fajok.  

- A szállításon rengeteg időt lehet megspórolni 

- Kisebb környezetterheléssel, rövid szállítás. A földrajzi távolság 

lecsökkenésével a szállítás okozta szennyezés lecsökkenthető.  

- Közösség pénze helyben marad, helyi gazdaság erősödik. 

- Termelő és fogyasztó szorosabb kapcsolata jön létre . 
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SWOT analízis 

 

 

II. Az üzleti elképzelés leírása 

 

Cél:  

- Egy olyan falusi helyi piac kialakítása, amely a helyi megtermelt, és 

házilag előállított mezőgazdasági termékeket értékesít.  

- Célunka termelőket ösztönözni olyan termékek előállítására melyek a 

piacon is megállják a helyüket.  

 

Erősségeink: 

- Jó minőségű, biztos forrásból 

származó élelmiszer  

- Széleskörű választék. 

- Alkalmazkodóak vagyunk a vásárlók 

igényeinek megfelelően. 

- Hitelre való vásárlás.  

- Internetes rendelés. 

- Szezonalitás mellőzése 

- Könnyű meg közelíthetőség 

- Vásárló orientált hozzá állás  

- Fair trade (méltányos kereskedelem) 

munka és életkörülmények javítása.  

-  

 

Gyengeségeink: 

- Konkurens vállalatok nagyobb 

közismertsége. 

- Széleskörű önreklámozásra való 

pénzhiány. 

- Külföldi konkurens cégek belépése a mi 

piacunkra. 

- A telephely nem eléggé közismert. 

- Kicsi a vásárlóképesség.  

 

Lehetőségeink: 

- Lehetőségünk van számos üzleti 

kapcsolat kialakítására. 

- Lehetőség van helyi piac, stand, 

vásárlói bolt kialakítására melyben a 

helyileg megtermelt zöld 

- Lehetőségünk van továbbfejlődni. 

- Lehetőség van profit szerzésre 

- Vásárlói kör szélesítésére  

 

 

Veszélyeink: 

- Vásárlóink hűségének elvesztése. 

- Egyre több konkurens vállalat van 

kialakulóban. 

- A versenyképes vállalatok jobb feltétel 

mellett értékesíti termékeit.  
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- A jelenleg szabadon álló, kihasználatlan területek teljes körű 

kihasználása.  

- Helyi termelők látó körének szélesítése.  

-  Új elméletek, termelési technikák meg ismertetése velük. Szakmai 

felkészültség fejlesztése.  

- Saját lehetőségeink tudatosabb kihasználása.  

- Önállóan működő helyi önfenntartó rendszer kialakítása és népszerűsítési 

helyileg.   

- Helyi „piac „kialakítása időszakosan. A jó idő beálltával egy nyílt 

terepen, forgalmas, jól megközelíthető helyen, téli, hideg időszakban egy 

fedett kis üzlethelyiség kialakítása. Mindez a helyi igények keretében, s 

az átlagkeresethez mérten kialakított árakkal. 

- A községben élő gyermekek és fiatalok szemléletmódjának meg 

változtatása. ( Talán ez a legnehezebb mivel annyira modern, gyors. 

haladó világba születnek, hogy megállítani, lefoglalni, oda vonzani egy 

olyan szemlélethez, ami nekik új.) 

- A helyi mezőgazdasági termékek fejlesztése, a családias, kisüzemi 

technológiával előállított és feldolgozott élelmiszerek felhasználásának 

támogatása elsősorban az Észak-magyarországi Régió területén. 

- Hálózat alapú rendszer kialakítása 

- A hagyományos, környezetbarát és egészségre ártalmatlan élelmiszer, 

előállításának támogatása, e tevékenységet végzők integrálása, valamint a 

termékek és szolgáltatások széleskörű értékesítése helyi, regionális 

szinten. 

- A lehetőség megteremtése azon termelők számára is  akiknek nincs 

megfelelő árualapjuk hátrányban vannak, önállóan a termelésük 

biztonságához, a piacra jutáshoz, a minőségbiztosításhoz szükséges 

kapacitást nem tudják létrehozni, hiányoznak a piaci kapcsolataik, 

- 
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Új munkahelyek teremtésével a helyi 

foglalkoztatás növelése.  

- A gazdasági potenciál erősítése; 

- A település népességmegtartó erejének 

növelése 

- Menedzsment szervezet létrehozása 

mely segít kapcsolatokat építeni, 

hasznos információkkal látja el a 

termelőket. Segít növelni a 

versenyképességet, a piacra jutást 

- Célunk fejleszteni és bővíteni a 

szolgáltatási palettánkat, a helyi 

foglalkoztatás, megteremtődjön az 

összhang a közös szolgáltatások kínálata 

és kereslete között; 

- Járuljon hozzá akkreditációs, általános minőségbiztosítási és hatósági 

követelmények teljesítéséhez, a helyben feldolgozott és részben helyben 

értékesített, magas hozzáadott értékű, innovatív termékek (tevékenységek) 

fejlődéséhez 

 

 

Jövőkép 

 

- Kialakításra kerül egy kezdetben helyi szintű kis piac, házi termékeket 

(lekvár, paradicsom lé, méz, zöldségek, gyümölcsök) árusító helyiség 

- Egyedi, a tájegységre jellemző (gyümölcs) kistermelői termékrendszer áll 

elő.  

- A régió táj specifikus, hagyományokra épülő gasztronómiai kultúrája, 

versenyképessé válik, és fenntartható módon megújul, erősödik a 

gazdasági helyzet 

- A hagyományok és értékek (el) ismertségnek növelése, identitásfejlesztés.  

- Az új munkahelyek számának növekedésével csökken a munkanélküliség 

- A kistérség hagyományainak őrzése, továbbvitele, új innovatív 

termékekben 
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1. Helyi piacunk szolgáltatásai 

Az áru paletta változatos, időszakos zöldségek, gyümölcsök. A téli időszakban 

is frissen szedett tápláló zöldség. 

 

2. Célcsoport 

 A célközönség elérése és megtartása érdekében termékeinket akár, 

házhoz szállítással is elérheti bárki. (idősebb célközönség) Nem csak egy adott 

korosztályhoz kívánjuk eljuttatni szemléletünket, hanem bárkihez, akinek egy 

kis igénye, hajlama van az egészségesebb, biztos helyről származó élelmiszer 

iránt. 

 

3. Piacrés 

 Az embereknek nagyon fontos a megfelelő minél alacsonyabb ár, ennek 

érdekében minél alacsonyabb ár kialakítása, összhangban az átlagkereset 

arányaival.  

 

4. A vállalkozás telephelye 

A vállalkozásunk a Piac Pap községben valósulna meg. Központi helyen a falu 

központjában. Könnyen meg közelíthető, figyelemfelkeltő helyen. Jó parkolási 

lehetőséggel sorba állás nélkül.  

 

 


