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A Magyar Termék Kereskedőház (ingyenes web áruház) minden magyar terméket gyártó cég számára is 

nyitott internetes kereskedelmi felület.
1
 A magyar termékeket készítők és azokat értékesíteni kívánó 

forgalmazók (kisboltok, éttermek és egyéb szolgáltatók) innen rendelhetik meg a termékeket. A Magyar 

Termék Kereskedőházat évek óta működtető Ments András partnert talált az Első Magyar Megújuló 

Energia Termelő Szociális Szövetkezetben, abból a célból, hogy egy innovatív, országos kiterjedésű, 

közvetlen értékesítési termékház rendszert hoznak létre, amelyben a magas minőség és a méltányos ár 

érdekében a helyi termékek a nemkívánatos közvetítőket kihagyva jutnak el a fogyasztókhoz. 

A MaTeBÉT, Magyar Termék Beszerzési és Értékesítési Társulás egy magyar termékekkel kereskedő 

önkéntes önsegítő és önelszámoló közösség. 

Ingyenes web-áruházunk közvetlenül MaTeBÉT tag a termelőket köti össze a MaTeBÉT tag 

forgalmazókkal. A beszerzési társulás a termékházakra épülő logisztikával, az értékesítéssel és a 

marketinggel kapcsolatos teendőket is leveszi a termelők és a forgalmazók válláról – a megrendelés 

adminisztrálásától kezdve a kiszállításon át a reklámozásig mindent elvégez. 

A MaTeBeT értékesítési hálózatát a társadalmi felelősség nevében építi ki, a gazdasági szereplőkön túl a 

civil szervezetek és önkormányzatok aktív bevonásával. Célunk a helyi gazdaságok talpra állítása, a 

közösségi összefogás megteremtése és a magyar áruk piacának megerősítése, a jó minőség, az alacsony árak 

és a kiszámíthatóság érdekében. A folyamatosan bővülő MaTeBÉT hálózat demokratikus értékeinek 

megfelelően, minden már meglévő és majd leendő tagjának azonos jogokat biztosít a tevékenységét 

meghatározó kérdésekben. 

A Magyar Termék Kereskedőház web áruház tevékenységében a következőket garantálja: 

1. élelmiszerek esetében, hogy hazai földben termett növények és hazai földön tenyésztett állatok és 

belőlük itthon feldolgozott termékek kerülnek forgalomba. 

2. Az ipari termékek esetében, hogy legalább 51 százalékban hazai alapanyagot és 100% helyi 

munkaerővel készült árut forgalmaz. 

3. A rendszerben lévő termelőktől és gyártóktól közvetlenül vásárolnak a kiskereskedők és a vásárlók a 

termékek előállítóit azonosítni tudják. 

4. A fenti három elvárást a MaTeBÉT tagok bármikor ellenőrizhetik.  

5. Hozzáférhetnek, mert közösen működtetik a MaTeBÉT informatikai rendszerét, és ezáltal 

rálátásuk van a kínálatra és keresletre egyaránt. 
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mezőgazdasági őstermelő, gazda, tenyésztő kistermelő, kézműves, illetve az őket összefogó termelő-szolgáltató típusú 

szövetkezet,szociális szövetkezet 
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