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.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJ
UHJLRQiOLVYL]VJiODWD
*ʑʏʄʍ˙ʖ˛1˖ʔʃ±9ʋʐʅʜʇ-ʗʆʋʖ±+ʇʉʛʋ-ʗʆʋʖ±
.ʃʅʜ.ʝʔʑʎʛ
.XOFVV]DYDNU|YLGHOOiWiVLOiQF 5(/ N|]|VVpJLPH]ĘJD]GDViJNpUGĘtYHV
IHOPpUpVKHO\LWHUPpNIRJ\DV]WyLV]RNiVRN
-(/NyG4

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJLUHQGV]HUHN(XUySDQ\XJDWLIHOpQpV
eV]DN$PHULNiEDQD]XWyEELpYHNEHQHJ\UHMHOHQWĘVHEEV]HUHSHWNDSWDNDKHO\LpOHOPLV]HUUHQGV]HUHNWHUOHWpQ$WpPDNLHPHOWMHOHQWĘVpJĦOHKHWDNHOHWN|]pSHXUySDL
RUV]iJRNPH]ĘJD]GDViJiEDQLVPLYHODU|YLGpOHOPLV]HUOiQFRNV]iPRVSUREOpPiUD
NtQiOKDWQDNPHJROGiVW&V|NNHQWLNDWHUPHOĘpVDIRJ\DV]WyN|]|WWL¿]LNDLWiYROViJRWYDODPLQWDKRVV]~HOOiWiVLOiQFRNNDOHOOHQWpWEHQDPLQĘVpJJDUDQFLiMDNpQWDV]HPpO\HVNDSFVRODWRWDEL]DOPDWpVVRNV]RUD]|NROyJLDLPLQĘVtWpVWpStWLNEHDUHQGV]HUEH/HKHWĘVpJHWQ\~MWDQDNDNLVWHUPHOĘNQHNDKHO\LMyPLQĘVpJĦpOHOPLV]HUHN
HOĘiOOtWiViUDN|]YHWOHQpUWpNHVtWpVpUHDIRJ\DV]WyNQDNSHGLJJDUDQWiOMiND]t]OHWHV
W|EEQ\LUH|NROyJLDLPyGV]HUHNNHOHOĘiOOtWRWWKHO\LpOHOPLV]HUHNKH]YDOyNpQ\HOPHV
KR]]iMXWiVW
$N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJPLQWJD]GiONRGiVLIRUPDMHOHQOHJ0DJ\DURUV]iJRQ PpJ QHP NLIRUURWW V]iPRV WHUOHWHQ YiOWR]WDWiVRNDW YDODPLQW V]pOHVHEEN|UĦWiPRJDWiVWLJpQ\HOQH$1\XJDW'XQiQW~OUpJLyWHUPHOĘLpVIRJ\DV]WyL
N|UpEHQYpJ]HWWNpUGĘtYHVIHOPpUpVDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\DN|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJLIRUPiEDQJD]GiONRGyNN|UpEHQPDJDVD]LGĘVHEEpYIHOHWWLNRURV]WiO\WNpSYLVHOĘNOpWV]iPDYDODPLQWDPHJNpUGH]HWWJD]GDViJRNNLVHEE
KiQ\DGD IRJODONR]LN iOODWLWHUPpNHOĘiOOtWiVVDO 7HUOHWLJpQ\N KHWHURJpQ HPLDWW
HJ\VpJHVYDODPHQQ\LJD]GDViJUDYRQDWNR]WDWKDWyÄRSWLPiOLV]HPPpUHW´V]iPV]HUĦHQQHKH]HQPHJKDWiUR]KDWy
$N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJLIRUPiEDQPĦN|GĘWHUPHOĘNQpODWHUPpNHNHODGiVDDOHJW|EEHVHWEHQFVDNKDJ\RPiQ\RVLOOHWYHWHUPHOĘLSLDFRQW|UWpQLN
HVHWHQNpQWPHJMHOHQLNDKi]WyOYDOypUWpNHVtWpV D]HJ\pEpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiNDW
NHYpVEpDONDOPD]]iNWRYiEEiD7e6=HNN|]YHWtWĘV]HUHSpWVHPYHV]LNLJpQ\EHHPLDWWV]iPRVOHKHWĘVpJWĘOHVQHNHO
$N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJWtSXVDLNHYpVEpLVPHUWHNDIRJ\DV]WyN
N|UpEHQDYiViUOyLN|]|VVpJHWDIRJ\DV]WyNHJ\QHJ\HGHPtJD]HOĘ¿]HWpVHVGRER]UHQGV]HUWYDODPLQWDUpV]HVJD]GiONRGiVWFVXSiQV]i]DOpNDUpV]HVtWLHOĘQ\EHQ
(]UpV]LQWD]LVPHUWVpJKLiQ\iEyOUpV]LQWDJD]GiONRGiVLIRUPDVSHFLiOLVMHOOHJpEĘO
DGyGLN &pOV]HUĦQHN WDUWMXN D N|]|VVpJ iOWDO WiPRJDWRWW PH]ĘJD]GDViJL UHQGV]HU
QpSV]HUĦVtWpVpWLOOHWYHDWHUPHOĘNNDSDFLWiViQDNEĘYtWpVpW

*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

BEVEZETÉS
Az utóbbi években hazánkban is egyre
LQNiEEHOĘWpUEHNHUOQHNDKDJ\RPiQ\RV
(konvencionális) gazdálkodást felváltó, a
környezetre, valamint az egészségre pozitív
hatással bíró alternatív gazdálkodási módok (ökológiai, integrált stb.). Fokozatosan
QĘDWXGDWRVYiViUOyNN|UHDNLNHJ\UHIRQtosabbnak tartják az elfogyasztott élelmiV]HUV]iUPD]iViWpVPLQĘVpJpWH]pUWV]Nség van olyan módszerekre, amelyek helyi,
biztonságos és fenntartható módon elégítik
NLH]WD]LJpQ\W(UUHQ\~MWDQDNOHKHWĘVpJHW
az úgynevezett rövid ellátási láncok (REL),
DPHO\HNFV|NNHQWLNDWHUPHOĘpVDIRJ\DV]Wy
N|]|WWL¿]LNDLWiYROViJRWLOOHWYHDWHUPHOpV
legtöbbször ökológiai gazdálkodás keretein
belül történik. A rövid ellátási lánc egyik
lehetséges hazai típusa az úgynevezett
N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJ
(továbbiakban KTM), amely Japánban és
Európa más országaiban már a 20. század
második felében kialakulóban volt.
A KTM alternatív értékesítési módszeUHLHOVĘVRUEDQD]|NROyJLDLJD]GiONRGiVW
IRO\WDWyNLVWHUPHOĘNSLDFUDMXWiVLJRQGMDLUD
nyújthatnak megoldást, mivel a globális
élelmiszerekkel szemben a hangsúlyt a heO\LHUHGHWĦWHUPpNHNUHDN|UQ\H]HWNtPpOĘWHUPHOpVLPyGV]HUHNUHDIHQQWDUWKDWy
gazdálkodásra helyezi. A módszer lényege
DWHUPHOĘpVDIRJ\DV]WyN|]|WWLN|]YHWOHQ
kapcsolat és a személyes viszonyból adódó bizalom (+HJ\LHWDO). A közösVpJLPH]ĘJD]GDViJiOWDOiQRVpUWHOHPEHQ
PDJDVPLQĘVpJĦpOHOPLV]HUHOĘiOOtWiVUD
törekszik egy helyi közösség számára, gyakran ökológiai gazdálkodási módszerekkel,
egy kockázatmegosztó tagsági marketingstruktúrában. Ez a fajta gazdálkodási tevékenység a fogyasztók és az egyéb érintettek
szokásosnál jóval magasabb fokú bevonását
MHOHQWLHUĘVHEEIRJ\DV]WyWHUPHOĘNDSFVRlatot eredményezve.
Kutatásunk során a Nyugat-Dunántúl réJLyEDQPĦN|GĘ.70UHQGV]HUHNHWLOOHWYH
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D]D]RNKR]WDUWR]yWHUPHOĘNHWYL]VJiOWXN
A vizsgált régióban a vásárlói közösség,
YDODPLQWDWHUPHOĘLSLDFDNpWOHJMHOOHP]ĘEE
KTM-forma, amelyek a gazdasági rendszer
alsóbb szintjein helyezkednek el.
$MHOHQOHJLN|UOPpQ\HNpVDM|YĘUHYRQDWNR]yIHMOHV]WpVLOHKHWĘVpJHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHODN|YHWNH]ĘNXWDWiVLFpONLWĦ]pVHket fogalmaztuk meg:
– felmérés, helyzetértékelés készítése a
PĦN|GĘN|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]Ęgazdasági WHUPHOĘV]HUYH]HWHN LVPpUYHLUĘO
PĦN|GpVLSDUDPpWHUHLUĘOM|YĘNpSpUĘO
– közösségi igények felmérése a IRJ\DV]
WyLROGDOUyO a rendszert használó és potenciális fogyasztói körben.
A kutatási célok kijelölésekor az alábbi
KLSRWp]LVHNEĘOLQGXOWXQNNL
+ A KTM mint gazdálkodási forma szerepe a Nyugat-Dunántúl régió gazdálkodói
N|UpEHQ±DUpJLyJD]GDViJLIHMOHWWVpJpEĘO
DGyGyDQ±V]iPRWWHYĘ
+ A KTM-formában gazdálkodók nagyobb része zöldség-gyümölcs termesztésVHOpVWHUPpNHOĘiOOtWiVVDONLVHEEUpV]HiOODWLWHUPpNHOĘiOOtWiVVDOIRJODONR]LN
H3: A helyi termékek alternatív értékeVtWpVLFVDWRUQiLN|]|WWHJ\UHQpSV]HUĦEEHN
a KTM megjelenési formák.
$.g=g66e*È/7$/
7È02*$72770(=ė*$='$6È*
Az USDA 8QLWHG6WDWHV'HSDUWPHQWRI
$JULFXOWXUH GH¿QtFLyMDV]HULQWÄD.70
RO\DQHJ\pQHNN|]|VVpJpEĘOiOODNLNYiOODOMiNHJ\JD]GDViJPĦN|GpVpQHNWiPRgatását úgy, hogy a gazdaság jogilag nem
lesz a közösség tulajdona, miközben a terPHOĘNpVIRJ\DV]WyNEL]WRVtWMiNDN|OFV|nös támogatást, és az élelmiszer-termelés
NRFNi]DWDLWYDODPLQWHOĘQ\HLWPHJRV]WMiN
egymás között. A gazdaság vagy kert tagMDLHOĘUHYiOODOMiNKRJ\IHGH]LNDJD]GDViJ
YiUKDWyPĦN|GpVLN|OWVpJHLWYDODPLQWD
WHUPHOĘM|YHGHOPpW&VHUpEHDWDJRNDWHOMHVYHJHWiFLyVLGĘV]DNDODWWUpV]HVOQHND
JD]GDViJWHUPpVpEĘOWRYiEEiN|]HOHEEL
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NDSFVRODWEDNHUOKHWQHNDWHUPĘI|OGGHO
A tagok megosztják a kockázatot is, belepUWYHDNHGYH]ĘWOHQLGĘMiUiVYDJ\NiUWHYĘN
miatti gyenge termést is.”
A KTM a helyi élelmiszer-termelés, de
leginkább a helyi értékesítés sajátos szemOpOHWHpVPyGV]HUH(J\IpOHHON|WHOH]ĘGpV
PLQGDWHUPHOĘNPLQGDYiViUOyNUpV]pUĘO
DPHO\PLQGNpWIpOV]iPiUDHOĘQ\|NNHOLV
MiU$.70OHKHWĘVpJHWQ\~MWDKHO\LNLVWHUPHOĘNQHNDPLQĘVpJLpOHOPLV]HUHNHOĘiOOttására és közvetlen értékesítésére, ami által
kiszámíthatóbb jövedelemre, igazságosabb
ellentételezésre számíthatnak, illetve leheWĘVpJNYDQN|]YHWOHQOUHDJiOQLDIRJ\DV]tói igényekre. A fogyasztóknak pedig garanWiOMiNDMyt]ĦIULVVDGRWWHVHWEHQ|NROyJLDL
PyGV]HUHNNHOHOĘiOOtWRWWHOOHQĘU]|WWIRUUiVból származó helyi élelmiszerekhez való
kényelmes hozzájutást. Mindezeken felül
V]iPRVNHGYH]ĘKDWiVDOHKHWDKHO\LWiMUD
DN|UQ\H]HWUH N|UQ\H]HWYpGHOPLHOĘQ\|N
kevesebb szállítás, kevesebb csomagolóanyag, javuló állatjólét stb.), valamint a helyi gazdaság növekedésére (foglalkoztatás,
helyi feldolgozás, pénz helyben maradása
a helyi fogyasztás által) (%DVKIRUGHWDO
5pWK\±'H]VpQ\).
Nehéz pontosan meghatározni, hogy
Európában melyik országban jelent meg
HOĘV]|UH]DWtSXV~JD]GiONRGiVLIRUPD
(J\pQLNH]GHPpQ\H]pVHNPiUD]DV
pYHNEHQPHJ¿J\HOKHWĘNYROWDNHOVĘVRUEDQ
1pPHWRUV]iJEDQGHNpVĘEE+ROODQGLiEDQ
Írországban és Szlovéniában is. Az egyes
HXUySDLRUV]iJRNEDQHOWpUĘPyGRQDODNXOW
NLDN|]|VVpJLPH]ĘJD]GDViJPHUWRUV]iJRQNpQWHOWpUĘDNXOW~UDD]HJpV]VpJJ\D
társadalom és az oktatás. Egyes országokban kimondottan a társadalmi szolidaritás
hívta életre ezeket a közösségeket (ennek
PHJIHOHOĘHQQpKiQ\RUV]iJEDQÄV]RFLiOLV
gazdaságnak” nevezik) (+DVVLQN).
0DJ\DURUV]iJRQD]HOVĘ.70NH]GHPpnyezés 1998-ban a Szent István Egyetem
DNNRULQHYpQ*|G|OOĘL$JUiUWXGRPiQ\L
Egyetem) Környezet- és Tájgazdálkodási

,QWp]HWpQHNN|]UHPĦN|GpVpYHO1\LWRWW.HUW
néven jött létre. Kezdetben a KTM típusai
N|]ONL]iUyODJD]HOĘ¿]HWpVHVGRER]UHQGV]HUPĦN|G|WWNpVĘEEPiUDUpV]HVJD]GDViJpVWHUPHOĘLSLDFLVEHYH]HWpVUHNHUOW
(9DGRYLFV±+D\HV). A korábban ilyen
IRUPiEDQPĦN|G|WWKiURPJD]GDViJ±D
N|OWVpJHNQHPPHJIHOHOĘWHUYH]pVHYDODPLQW
a fogyasztók akkori bizalmatlansága és elWpUĘV]RNiVDLPLDWW±PHJV]ĦQWEHQ
három új KTM-gazdaság alakult ki a francia
AMAP mintájára (%DVKIRUGHWDO).
Napjainkban Magyarországon már számos
KTM tevékenykedik, azonban elmondható, hogy ezek még kezdeti stádiumban
PĦN|GQHN$7XGDWRV9iViUOyN(J\HVOH
teDGDWEi]LVDDODSMiQHOVĘIHOpEHQ
UpV]DUiQ\RVDODSRQV]HUYH]ĘGĘJD]GDViJ
LOOHWYHPLQWHJ\WHUPHOĘLIRJ\DV]WyL
N|]|VVpJPĦN|G|WWpVV]iPXNIRO\DPDWRVDQ
Q|YHNV]LN0DJ\DURUV]iJRQD.70HUĘVHQ
kapcsolódik az ökológiai gazdálkodáshoz,
PLQGHQUpV]WYHYĘJD]GDViJEDQHOOHQĘU]|WW
ökológiai gazdálkodást vagy vegyszermentes
termelést folytatnak (%DVKIRUGHWDO).
%HFNHWW3DUUpVPWVDL  tanulmányukban a KTM-kapcsolatok tervezett kiPHQHWHLWpVFpONLWĦ]pVHLWD]DOiEELDNEDQ
foglalták össze:
– a gazdaságok életképességének javulása (a tagok elkötelezettségén keresztül
– a regionális közvetlen értékesítési leheWĘVpJHNiOWDODNLVHEEWHUPHOĘNLVSLDFRW
szerezhetnek);
±DPH]ĘJD]GDViJLWHUOHWHNPHJLVPHUpVHpVHOLVPHUpVHYDODPLQWHJ\UHQ|YHNYĘ
gyakorlati használata (azáltal, hogy a fogyasztók közvetlen kapcsolatba kerülnek
DPH]ĘJD]GDViJJDO 
±IRNR]RWW¿J\HOHPpVPHJEHFVOpVDUHgionális élelmiszer-termelés szezonalitását
tekintve;
– megnövekedett fogyasztói tudatosság
D]pOHOPLV]HUPLQĘVpJWHNLQWHWpEHQ
±DWHUPHOĘNpVIRJ\DV]WyNN|]|WWLV]HPpO\HVNDSFVRODWRNHUĘV|GpVH
– a gazdálkodás környezeti megalapo-

*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

zottsága (biogazdálkodás, termékek sokV]tQĦVpJH±ELRGLYHU]LWiV 
– társadalmi igazságosság és közösség
IHMOĘGpVH DNRFNi]DWPHJRV]WyIRJ\DV]WyN
D]iUEDQHOLVPHULNDWHUPHOĘWpQ\OHJHVN|OWségeit és számára tisztességes jövedelmet
biztosítanak). Magyarországon a KTM két
leggyakoribb típusa a vásárlói közösség és
DWHUPHOĘLSLDF$YiViUOyLN|]|VVpJOHJIĘEE
LVPpUYHKRJ\W|EEKHO\LWHUPHOĘYDODPLQW
a vásárlók egy kisebb csoportja kiszállítáVLpVHORV]WyLUHQGV]HUWV]HUYH] MHOOHP]Ęen egy állandó átvételi pontra) a helyben
HOĘiOOtWRWWWHUPpNHNV]iPiUD$YiViUOyN
iOWDOiEDQV]DEiO\RVLGĘV]DNRQNpQWDGMiN
le megrendeléseiket, az átvétel pedig egy
rögzített napon történik. A vásárlói közösVpJHNHOĘQ\HKRJ\DIRJ\DV]WyV]HPSRQWjából rugalmas, azaz dönthet a vásárolni
NtYiQWWHUPpNWtSXViUyOpVPHQQ\LVpJpUĘO
LOOHWYHD]iUXYiODV]WpN±DW|EEWHUPHOĘ
miatt – viszonylag széles. Hátránya viszont,
hogy a szervezés sok (önkéntes) munkát
LJpQ\HOLOOHWYHDWHUPHOĘNV]HPSRQWMiEyOELzonytalanságot hordoz magában. A vásárlói
közösségek általában civil alapon szerve]ĘGQHN 5pWK\±'H]VpQ\). A NyugatDunántúl régióban ilyen bevásárlóközösség
a 6]LJHWN|]L6]DW\RUközösség.
$WHUPHOĘLSLDFPpJNHYpVEpN|W|WW.70
rendszer, napjainkban nagyon elterjedt forPD$KHO\LWHUPpNHWHOĘiOOtWyJD]GiONRGyN
V]iPiUDDONDORPV]HUĦHQLGĘV]DNRVDQYDJ\
UHQGV]HUHVHQQ\~MWpUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpget, amelyek szervezését a helyi gazdálkodók csoportja vagy a helyi önkormányzat,
esetleg egy integrátor vagy más szervezet
vállalhatja (.DMQHU $WHUPHOĘNQHPcsak a közeli városokba, hanem a távolabbi
településekre is szállíthatják termékeiket
(a piac helyi jellegének fenntartása érdekében azonban meghatározott távolságon
belül). Ez az értékesítési forma új jogi leKHWĘVpJHWMHOHQWPHO\DNiULGĘV]DNRVDQLV
PĦN|GWHWKHWĘN|QQ\tWHWWIHOWpWHOHNPHOOHWW
LOOHWYHQLQFVV]NVpJN|]YHWtWĘV]HPpO\UH
sem (+LQULFKV). Ezek a piacok szako-
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VRGKDWQDNELRWHUPpNHNUHGHDELRWHUPHOĘN
LVFVDWODNR]KDWQDNDPiUPĦN|GĘKDJ\RPiQ\RVWHUPpNHNHW|VV]HJ\ĦMWĘ LQWHJUiOy 
SLDFRNPĦN|GpVpKH]
%HQHGHN  munkájában megállapította, hogy a hagyományosabb formákat (a
WHUPHOĘLSLDFRNDW D]LGĘVHEEHNOiWRJDWMiN
D]~MV]HUĦIRUPiNDWSHGLJLQNiEED¿DWDORN
UpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ7HUPHOĘLROGDOUyOLV
NLUDM]ROyGLNHJ\JD]GDN|U HOVĘVRUEDQD
REL-típusok esetében), amely nyitott az
~MSLDFV]HU]pVLOHKHWĘVpJHNUHpVPHJYDQD
NHOOĘV]DNLVPHUHWH pVEiWRUViJD LVDYiOtozáshoz.
Összességében a szakirodalom és a vizsJiODWDLQNDODSMiQHJ\pUWHOPĦHQPHJiOODStWKDWyKRJ\DYiViUOyLN|]|VVpJpVDWHUPHOĘL
piac esetében nem beszélhetünk kimondott
HON|WHOH]ĘGpVUĘOH]HQ.70UHQGV]HUHNLV
szorosabb szociális kapcsolatokat alakítanak ki a gazdák és fogyasztók között. A fogyasztók számára bizalmi – közvetlen konWDNWXVEyOIDNDGy±V]HPSRQWEyOHOĘQ\|VKD
GLUHNWPyGRQDWHUPHOĘWĘOYiViUROKDWQDN
$1<$*e60Ï'6=(5
$N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]daság regionális vizsgálatához a TÁMOP'.219 SURMHNW
keretén belül kijelölt Nyugat-Dunántúl
UpJLyEDQ *\ĘU0RVRQ6RSURQ9DVpV=DOD
PHJ\H PiVRGLNIpOpYpEHQJ\ĦMW|WWQNDGDWRNDWIRJ\DV]WyLpVWHUPHOĘLROdalról egyaránt. A kutatás a KTM hazai
helyzetének felmérésére, az ilyen formáEDQPĦN|GĘJD]GDViJRNpOHWNpSHVVpJpUH
létjogosultságára fókuszált. Feltártuk és
meghatároztuk az életképes gazdaságok
termelési irányait és az egyes irányokhoz
NDSFVROyGyIĘEEMHOOHP]ĘNHW WHUPpNN|U|N
WHUPĘWHUOHWIRJODONR]WDWRWWDNV]iPDVWE 
A helyi terméket fogyasztók és vásárlók
körében online rendszeren keresztül, valaPLQWV]HPpO\HVPHJNpUGH]pVVHONpUGĘtYHV
felmérést végeztünk. A kapott eredmények
IHOGROJR]iVDVRUiQD]pUWpNHOKHWĘNpUGĘívek száma fogyasztói oldalon Q YROW
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$ WHUPHOĘL ROGDORQ NL]iUyODJ V]HPpO\HV
PHJNHUHVpVVHOW|UWpQWDNpUGĘtYHNNLW|OWpse. A vizsgálat célcsoportja a három megye
egy-egy helyi KTM-szervezete 6]LJHWN|]L
6]DW\RU3DQQRQ+HO\L7HUPpN.ODV]WHU
=DOD7HUPiOY|OJ\H(J\HVOHW által öszV]HIRJRWW WHUPHOĘN N|UH $] tJ\ NDSRWW
pUWpNHOKHWĘ NpUGĘtYHN V]iPD Q  YROW
(Ezekhez a szervezetekhez összesen 40
WHUPHOĘN|WĘGLN 
A kérdésekre adott válaszok kiértékelése
DODSYHWĘVWDWLV]WLNDLPyGV]HUHNNHO N|]pSérték, szórás, viszonyszámok, korrelációszámítás) történt. A korrelációszámítással
összefüggés-vizsgálatot végeztünk. A kérdésekre adott válaszok egy része számadat
formájában állt rendelkezésre, másik részüket pedig az általunk alkalmazott LikertVNiODWĘOLJWHUMHGĘpUWpNHLDGWiN
(5('0e1<(.
Az eredményeket két vizsgálati szemSRQW DODSMiQ LVPHUWHWMN HOĘV]|U D WHUPHOĘLIHOPpUpVWPDMGH]WN|YHWĘHQDKHO\L
termékeket fogyasztók vásárlási szokásait
mutatjuk be.
7HUPHOĘN
A KTM valamely formáját választó gazdálkodók életkorát tekintve – akárcsak a
KDJ\RPiQ\RV PH]ĘJD]GDViJL WHUPHOĘN
HVHWpEHQ±PDJDVDEED]LGĘVHEENRURV]WiO\WNpSYLVHOĘNV]iPD WiEOi]DW). A válaszadók több mint 58 százaléka a 45 év

feletti korosztályba tartozik. Nyilvánvalóan
ĘNUpJHEEyWDPĦN|GWHWLNJD]GDViJXNDW
PLQW¿DWDODEEWiUVDLN$]iWODJRVpYHV
PĦN|GpVLLGĘD]RQEDQDUUDXWDOKRJ\H]D
NRURV]WiO\LV±FVDN~J\PLQWD¿DWDODEEDN
±YLV]RQ\ODJNpVĘQQHJ\YHQpYHVNRUIHOHWW
kapcsolódott be a gazdálkodásba.
A vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy a felmérésbe vont gazdálkodók több
PLQWIHOHDN|]pSYDJ\LGĘVHEENRURV]WiO\W
NpSYLVHOLH]pUWDM|YĘEHQDJHQHUiFLyYiOWiV
V]HUHSHMHOHQWĘVHEEpYiOKDWFpOD¿DWDOJD]GiONRGyNWpUQ\HUpVpQHNHOĘVHJtWpVHHEEHQ
a gazdálkodási formában is.
A válaszadók közel fele állati, másik fele
Q|YpQ\LHUHGHWĦWHUPpNHNNHOIRJODONR]LN
$]iOODWLHUHGHWĦWHUPpNN|U|QEHOON|]HO
azonos arányban jelennek meg az egyes
állatfajoktól származó termékek (tej, tejterPpNpOĘVHUWpVVHUWpVK~VV]iUD]iUXWRMiV
méz). Kizárólag a megkérdezett sertéstarWyJD]GDViJRNQiO¿J\HOKHWĘPHJKRJ\D
IHOGROJR]RWWWHUPpNHNHQNtYOpOĘiOODWRW
is értékesítenek, ami azonban mindegyik
WHUPHOĘUHLJD]UiDGiVXODUiQ\DDIHOGROgozott termékkel közel azonos. A növényi
HUHGHWĦWHUPpNHNQpODNHUWpV]HWLiJD]DWNpW
ága (zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés) képviseltette magát, szintén azonos
DUiQ\EDQ-HOOHP]ĘMNWRYiEEiKRJ\
százalékuk mindkét ágazattal – zöldség-,
valamint gyümölcstermesztéssel – egyDUiQWIRJODONR]LN0HJ¿J\HOKHWĘKRJ\D
J\P|OFV|W D WHUPHOĘN D FVDN IULVV

1. táblázat
$.70IRUPiEDQPğN|GđWHUPHOđNpOHWNRUDpVJD]GiONRGiViQDNLGHMHD1\XJDW'XQiQW~O
régióban
Válaszadók száma
Iđ

+iQ\pYHPğN|GLN"

25 év alatt

1

3

26–35 év között

6

2 és 4

36–45 év között

5

4 és 7

46–55 év között

5

13

56 év felett

12

17

Forrás: a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében az NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet munkatársai által végzett
felmérés eredményei alapján saját összeállítás (2016)

*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

J\P|OFVNpQWDNL]iUyODJYDODPLO\HQ
gyümölcskészítményként (lekvár, szörp,
J\P|OFVOp LOOHWYHWRYiEELDYHJ\HVHQ
(friss és feldolgozott formában egyaránt)
értékesíti. A zöldségeknél a friss, feldolJR]DWODQYiOWR]DWEDQW|UWpQĘHODGiVDOHJQpSV]HUĦEE  DWHUPHOĘNHJ\NLVHEE
hányada (20%) csak zöldségkészítményeket
árul, míg vegyes értékesítés csupán 10%-nál
¿J\HOKHWĘPHJ$YHJ\HVHODGiVRNQiOWRYiEELMHOOHP]ĘD]RVPHJRV]WRWWViJDIULVV
valamint a feldolgozott termékek között.
A vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy a megkérdezett gazdaságok kisebb
KiQ\DGDIRJODONR]LNiOODWLWHUPpNHOĘiOOtWiViYDO$UiQ\XNQ|YHNHGpVHHOĘWW¿]LNDLpV
szabályozási akadályok állnak (állategészségügyi, értékesítésre vonatkozó szigorú
HOĘtUiVRN HEEĘONLIRO\yODJV]NVpJHVOHQQH
ezen szabályrendszerek felülvizsgálata és
átalakítása az érintett gazdaságok szerepének növelése érdekében. Az állati termékek
kínálatának növelésével a fogyasztói oldal
is motiválható, ezért a termékpaletta kiszélesítése kívánatos lenne.
$UHQGHONH]pVUHiOOyWHUPĘWHUOHWQDJ\sága és a termelési irány között nincs kap-

135

csolat (r ± $WHUPHOĘNiQDN
YDQKDV]QiODWiEDQ EpUHOWpVYDJ\VDMiW
tulajdonú) földterület. A területméret
WHNLQWHWpEHQUHQGNtYOHUĘVDV]yUiVD]
|VV]HV WHUPHOĘ YDODPLQW D NO|QE|]Ę
WHUPpNN|U|NNpSYLVHOĘLN|]|WWHJ\DUiQW
$Pp]WHUPHOĘNHJ\iOWDOiQQHPD]iOODWL
WHUPpNHWHOĘiOOtWyNN|]HOIHOHQHPUHQGHONH]LNI|OGWHUOHWWHO$PĦYHOWI|OGWHUOHW
a gazdálkodók 52%-ának saját tulajdona,
24%-ának nagyobb részben (50-100%)
saját tulajdona, míg alig 1%-uknak nincs
saját földterülete. Ez utóbbiak közé állaWLWHUPpNHWHOĘiOOtWyWHUPHOĘNWDUWR]QDN
Az állattartás és azon belül a tejtermelés
HVHWpEHQ±¿J\HOHPEHYpYHD]iOORPiQ\
nagyságát – átlagosan 33 ha volt a megNpUGH]HWWJD]GDViJRNiOWDOPĦYHOWWHUOHW
nagysága. A zöldségtermelés esetében
D]iWODJRVPĦYHOWWHUOHWQDJ\ViJD
hektárt tett ki, zömében az 1–5 ha közötti
gazdaságok dominálnak, de jelen vannak
DKDDODWWLWHUOHWWHOUHQGHONH]ĘNLV
A gyümölcstermesztéssel foglalkozó terPHOĘNW|EEPLQWIHOH±KDN|]|WWLPHJPĦYHOWWHUOHWHQJD]GiONRGLNKR]]iYHWĘOHJHsen 25%-uk 1 ha alatti területen ( iEUD).

1. ábra
$.70IRUPiEDQPğN|GđWHUPHOđNiWODJRVWHUPđWHUOHWHWHUPHOpVLLUiQ\V]HULQW
a Nyugat-Dunántúl régióban

Forrás: a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében az NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet munkatársai által végzett
felmérés eredményei alapján saját összeállítás (2016)
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$]pUWpNHVtWHQLNtYiQWWHUPpNWĘOWHUPpNN|UWĘOYDODPLQWDWHUPHOpVLQWHQ]LWiViWyO
IJJĘHQDWHUPĘWHUOHWLJpQ\WHNLQWHWpEHQ
MHOHQWĘVNO|QEVpJHNOHKHWQHN$GRWWHVHWben a gyógynövény-alapú termékek értékesítése esetén az 1-2 ezer négyzetméteres
WHUOHWLVMHOHQWĘVYROXPHQWNpSYLVHOKHW
A heterogén területigény miatt egységes,
valamennyi gazdaságra vonatkoztatható
ÄRSWLPiOLV]HPPpUHW´V]iPV]HUĦHQQHP
meghatározható.
A vizsgált gazdaságokban általában nem
MHOOHP]ĘD NOVĘ PXQNDHUĘIRJODONR]WDWisa. A családtagokat állandó jelleggel 17, míg
DONDOPLMHOOHJJHOWHUPHOĘIRJODONR]WDWMD
$FVDOiGWDJRQNtYOLPXQNDHUĘWHUPHOpVEH
W|UWpQĘEHYRQiVDPpJNHYpVEpMHOOHP]ĘD
megkérdezett gazdaságok közül állandó
jelleggel hatan, eseti jelleggel öten alkalPD]]iNĘNHW$]RNQiODWHUPHOĘNQpODNLN
PXQNDHUĘWIRJODONR]WDWQDNQHP¿J\HOKHWĘPHJV]LJQL¿NiQVHOWpUpVDNO|QE|]Ę
WHUPpNFVRSRUWRNNpSYLVHOĘLN|]|WWD]D]
WHUPpNN|UWĘOIJJHWOHQOIRJODONR]WDWiVL
szerkezetük hasonló. A termelésbe vont
családtagok száma – mind az állandó,
mind az eseti jellegnél – 1–3 közötti, ezek
megoszlása a vizsgált gazdaságok között
közel hasonló, azaz közel azonos arányEDQMHOOHP]ĘD]HJ\DNHWWĘYDODPLQWD
három családtag alkalmazása is (WiE
Oi]DW). A bevont családtagok száma és a
WHUPĘWHUOHWQDJ\ViJDN|]HSHVNDSFVRODWRW
mutat (r  WHKiWQHPiOOtWKDWyHJ\pUWHOPĦHQKRJ\DI|OGWHUOHWQDJ\ViJiQDN

növekedésével együtt növekszik a bevont
családtagok száma is. A családtagokon
kívül – állandó és eseti jelleggel is – álWDOiEDQYDJ\IĘWDONDOPD]QDN(QQpO
többet csupán egy kizárólag zöldséget
WHUPHV]WĘ IĘWiOODQGyMHOOHJJHO LOOHWYH
HJ\NL]iUyODJJ\P|OFV|WWHUPHV]WĘ IĘW
alkalmi jelleggel) gazdaság foglalkoztat. Az
HOVĘWHUPĘWHUOHWHN|]HOKDD]XWyEELp
130 ha. A családtagon kívüli személyek
IRJODONR]WDWiVDYDODPLQWDWHUPĘWHUOHW
nagysága között az állandó alkalmazottak
esetében semmilyen összefüggés (r  
míg az alkalmi jelleggel foglalkoztatottak
HVHWpEHQN|]HSHVHQV]RURVNDSFVRODW  
¿J\HOKHWĘPHJ$]DWHUPHOĘWHKiWDNLQHN
viszonylag nagyobb a földterülete, valószíQĦOHJDONDOPDQNpQW SpOGiXOPXQNDFV~FVRNLGHMpQV]H]RQEDQ SOXV]PXQNDHUĘW
von be a termelésbe.
$PHJNpUGH]HWWWHUPHOĘNW|EEPLQWIHOH
(55%) konvencionális, azaz hagyományos
termelési módot folytat, és csupán 10%uk alkalmaz ökológiai gazdálkodást. Ez a
speciális irányzat kizárólag a gyümölcs-,
valamint a vegyes (zöldség- és gyümölcs-)
WHUPHOĘJD]GDViJRNUDMHOOHP]Ę$]LQWHQ]tY
és félintenzív gazdálkodási mód azonos
DUiQ\EDQMHOHQWPHJHOVĘVRUEDQD]|OGVpJWHUPHV]WĘNQpO(J\HWOHQ±]|OGVpJpV
gyümölcstermesztéssel egyaránt foglalkozó – válaszadónál található meg az integrált
JD]GiONRGiV0LQGHWWĘOIJJHWOHQODYHJ\HVWHUPpNN|UĦWHUPHOĘNOHJJ\DNUDEEDQ
NRQYHQFLRQiOLVIRUPiEDQPĦN|GQHN(]D

2. táblázat
$.70IRUPiEDQPğN|GđWHUPHOđNPXQNDHUđIRJODONR]WDWiVLMHOOHP]đL
a Nyugat-Dunántúl régióban
)RJODONR]WDWiVHOđIRUGXOiVL
gyakorisága, %
Családtag
Családtagon kívüli

)RJODONR]WDWRWWDNV]iPDIđ
<1 ha

>1 ha

1–2

2–3

állandó

54

NLVHJtWĒ

32

1–2

1–2

állandó

19

1–2

1–2

NLVHJtWĒ

16

1

2

Forrás: a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében az NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet munkatársai által végzett
felmérés eredményei alapján saját összeállítás (2016)
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*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

IRUPDMHOOHP]ĘD]iOODWWDUWyNUDYDODPLQW
DNL]iUyODJ]|OGVpJWHUPHV]WĘNUHLV
$M|YHGHOPH]ĘVpJMDYtWiVDpUGHNpEHQD
KTM keretein belül a bio- (organikus) termékek arányának növelése lenne kívánatos,
DKRJ\DQH]DPiUN|]|VVpJLPH]ĘJD]GDViJL
IRUPiEDQPĦN|GĘ]|OGVpJIpOpNHWHOĘiOOtWyJD]GDViJRNQiOPHJ¿J\HOKHWĘ7|EEHN
N|]|WWDWHUPHOĘLiUDNSR]LWtYLUiQ\~HOPR]GXOiViWLVOHKHWĘYpWHQQpD]LO\HQIRUrásból származó termékek részarányának
növelése.
$YiODV]RNEyONLGHUOWKRJ\DWHUPHOĘN
értékesítési csatornái között egyáltalán
nem jelenik meg az automatából, a hipermarketek vagy a diszkontüzletek felé
W|UWpQĘpUWpNHVtWpV(]HNHQNtYOYDQPpJ
néhány értékesítési forma, ami nem jelOHP]ĘGHHJ\NpWWHUPHOĘQpOPHJWDOiOKDWy
$ÄV]HGGPDJDGDNFLyW´FVXSiQNpWWHUPHOĘ
DONDOPD]]DN|]|VMHOOHP]ĘMNKRJ\DW|Ebi vizsgált gazdasághoz képest viszonylag
QDJ\WHUPĘWHUOHWWHO LOOHWYHKHNWiU 
UHQGHONH]QHN$7e6=N|]YHWtWĘV]HUHSpW
HJ\HWOHQHJ\iOODWLWHUPpNHWHOĘiOOtWyĘVWHUPHOĘYHV]LLJpQ\EHPtJ~WPHOOHWWV]LQWpQHJ\HWOHQ]|OGVpJpVJ\P|OFVWHUPHOĘ
árul. A bio- és a helyi zöldséges boltban
W|UWpQĘ pUWpNHVtWpV VHP MHOOHP]Ę GH D]
egyes termékkörök (állati termék, zöldség,
J\P|OFVPp]VWE HJ\HJ\NpSYLVHOĘMH
PHJMHOHQLN$]HOĘ¿]HWpVHVGRER]UHQGV]HUW
FVXSiQHJ\WHUPHOĘLVPHULpVDONDOPD]]D
havi gyakorisággal. A leggyakrabban alkalmazott értékesítési csatornák a termeOĘLSLDF  DKDJ\RPiQ\RVSLDF  
YDODPLQWDKi]WyOW|UWpQĘHODGiV  
$]HOVĘQpOWHUPpNN|UWĘOIJJHWOHQOKHWL
J\DNRULViJJDOpUWpNHVtWHQHNDWHUPHOĘN
A hagyományos piacon valamennyi értékesítési gyakoriság (heti, havi stb.) egyforma
arányban oszlik meg a válaszadók között.
Háztól leggyakrabban (hetente többször) az
iOODWLWHUPpNHWHOĘiOOtWyN DPp]HWLVLGHpUWYH pUWpNHVtWHQHNPtJDJ\P|OFVWHUPHOĘN
általában hetente vagy havonta. A zöldségWHUPHV]WĘND]RQEDQQHPYiODV]WMiNH]WD]

értékesítési csatornát. Az állati terméket
HOĘiOOtWyNQiOKHWLLOOHWYHKDYLJ\DNRULViJJDO
jelenik meg még a házhoz szállítás, valaPLQWDYHQGpJOiWyKHO\HNQHNW|UWpQĘpUWpkesítés, ez azonban sem a zöldség-, sem a
J\P|OFVWHUPHV]WĘNUHQHPMHOOHP]Ę
$WHUPHOĘNN|]HOHJ\KDUPDGDNpQ\V]Hrül arra, hogy a helyi értékesítésen kívül
50 km-es távolságon túl is további piacokat
keressen, és csak mintegy egytized részük
tud kizárólag helyben (5 km-es távolságon
belül) értékesíteni. A szállítási távolságok
N|]|WWYLV]RQ\ODJQDJ\V]yUiV¿J\HOKHWĘ
PHJNO|Q|VHQD]|OGVpJWHUPHV]WĘNpVD
vegyes termelési irányú (zöldség- és gyüP|OFVWHUPHOĘ JD]GDViJRNN|]|WW$ODSYHWĘHQD]RQEDQMHOOHP]ĘKRJ\D]iOODWLWHUPpNHWHOĘiOOtWyNYLV]RQ\ODJNLVWiYROViJRQ
(25 km-es körzeten) belül értékesítenek.
Ennek oka nyilvánvalóan a termékek szálOtWKDWyViJDURPODQGyViJD$Pp]HWHOĘiOOtWyNYDODPLQWDJ\P|OFVWHUPHV]WĘNSHGLJ
inkább nagyobb távolságokra (50–100 km)
szállítanak.
A vizsgálat utolsó fázisában összesítettük
a felmérésbe vont nyugat-dunántúli gazdaságok paramétereit termékkategóriánkénti
bontásban, melyet a WiEOi]DWszemléltet.
)RJ\DV]WyN
$YiODV]DGyNW|EEVpJH  QĘN|]HO
V]i]DOpNXND¿DWDOIHOQĘWWNRURV]WiO\ED
(25–44 éves korba) tartozik, azonban – ha
csak kis hányadban is, de – minden korosztály képviselteti magát. Többségük (73%)
IHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]LNGHD
válaszadók legalacsonyabb iskolai végzettsége az érettségi.
$]HJ\IĘUHMXWyiWODJRVQHWWyM|YHGHOHP
a válaszadók háromnegyedénél meghaladja
DH]HUIRULQWRWpVXNQiODOpWPLnimum (2015-ben 87 351 forint) értékét
is. A 2015-ös statisztikai jövedelmi tized(decilis) besorolás alapján a válaszadók egy
IĘUHMXWyQHWWyM|YHGHOPHV]HULQWXND
8. decilisbe – azaz egy viszonylag magasabb jövedelmi osztályba – tartozik. A vá-

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±
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3. táblázat
A felmérésbe vont gazdaságok összesített paraméterei termékkategóriák szerint (n = 32)
Állati termék

Zöldség

Gyümölcs

Vegyes (zöldség, gyümölcs)

Méz

39

50

48

46

60

1–21

5–40

2–20

2–20

32–39

12

21

10

9

36

termékarány
(friss:feldolgozott)

sertés: 50:50
tej: 10:90

25:75*

50:50

50:50

–

Földterülettel renGHONH]ĒNDUiQ\D

50

100

100

100

0

Saját földterületWHOUHQGHONH]ĒNDUinya, %

1

52

52

52

0

Átlagos terület, ha

33

2

13

–

–

Foglalkoztatottak
V]iPDIĒ

0–3

0–2

0–3

0–3

0

konvencionális

konvencionális;
intenzív

konvencionális;
ökológiai

konvencionális;
ökológiai

konvencionális

WHUPHOĒLSLDF
hagyományos
piac;
Ki]WyOW|UWpQĒ
értékesítés;
házhoz szállítás;
vendéglátóhelyeknek

WHUPHOĒL
piac;
hagyományos piac

WHUPHOĒL
piac;
hagyományos piac;
háztól
W|UWpQĒ
értékesítés

WHUPHOĒLSLDF
hagyományos
piac;
Ki]WyOW|UWpQĒ
értékesítés

WHUPHOĒL
piac;
hagyományos piac;
háztól
W|UWpQĒ
értékesítés

0–25

0–50

0–100

–

0–50

7HUPHOĒiWODJpOHWkora, év
Gazdaság „életkora”, év
átlag, év

Gazdálkodás módja

Értékesítési csatorna

Szállítási
távolságok, km

Megjegyzés: * Feldolgozott zöldség: paprikakrém, paprikapor, zakuszka, savanyúság.
Forrás: a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében az NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet munkatársai által végzett
felmérés eredményei alapján saját összeállítás (2016)

ODV]DGyNiQiONpWIĘHJ\QHJ\HGNQpO
 KiURPIĘPtJHJ\|W|GNQpO  
QpJ\IĘODNLNHJ\Ki]WDUWiVEDQ
A fogyasztók havonta átlagosan 15 ezer
forintot költenek helyi termékekre, a szórás azonban rendkívül nagy (CV  
Az ezen termékekre szánt havi összeg családonként 2 és 80 ezer forint között mozog.
A helyi termékekre költött pénzösszeg és
D]HJ\IĘUHMXWyQHWWyM|YHGHOHPN|]|WW
azonban semmilyen összefüggés nem mutatható ki (r   $]|VV]HIJJpVDEEDQ
D]HVHWEHQVHPV]LJQL¿NiQV>r @KD

¿J\HOHPEHYHVV]NDKi]WDUWiVEDQpOĘN
számát, azaz a teljes nettó jövedelemmel
V]iPROXQN $YL]VJiODWEyOHJ\pUWHOPĦHQ
következik, hogy a családok jövedelme
nem befolyásolja a helyi termékek fogyaszWiVLV]RNiVDLW(QQHNYDOyV]tQĦOHJD]D]
oka, hogy a fogyasztók háromnegyede
viszonylag magas jövedelmi kategóriába
tartozik.
A felmérésbe vont személyek helyitermék-fogyasztási gyakoriságára vonatkozóan a megkérdezett családok 24%-a naponta, míg 42%-a hetente többször fogyaszt

*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

KHO\LWHUPpNHW$]HOĘ]ĘHNEHQHPOtWHWWNpW
VRNDViJ¿J\HOHPEHYpWHOpYHODYiODV]DGyN
82%-a hetente legalább egyszer fogyaszt
ilyen típusú terméket. A vásárlók körében
D OHJQpSV]HUĦEE WHUPpNHN D ]|OGVpJHN
valamint a gyümölcsök. A fogyasztók valamivel több mint fele húsárut, tejterméket és mézet is vásárol (iEUD). Az egyéb
élelmiszerek (pékáru, olajos magvak, bor,
SiOLQNDV]iUD]WpV]WDVWE SLDFDHJ\HOĘUH
QHPW~OMHOHQWĘVPLYHOPLQGDNHUHVOHWL
mind pedig a kínálati oldalon kevés számú
V]HUHSOĘMHOHQLNPHJ$WHUPHOĘLYL]VJiODtokból is az az eredmény született, hogy
a zöldség-gyümölcs termékek képezik a
legnagyobb arányt, ami a fogyasztásban
LVYLVV]DWNU|]ĘGLN
A megkérdezett fogyasztók a termékeket
W|EEQ\LUHPDJXNiOOtWMiNHOĘ NRQ\KDNHUWEHQ YDJ\KDJ\RPiQ\RVLOOHWYHWHUPHOĘL
piacokon szerzik be. Kisebb arányban
XJ\DQGHHOĘIRUGXOKRJ\N|]YHWOHQODWHUPHOĘWĘOKHO\L]|OGVpJHVQpOYDJ\ÄV]HGGPDgad akció” keretein belül történik a vásárlás.
Az ilyen típusú élelmiszerek esetén nem
MHOOHP]ĘDKLSHUPDUNHWHNEĘOpOHOPLV]HUOiQFRNEyOGLV]NRQWRNEyOW|UWpQĘEHV]HU]pV
6]LQWpQFVHNpO\MHOHQWĘVpJJHOEtUDKi]KR]
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szállítás, az automatából vagy mozgó bolton
NHUHV]WOW|UWpQĘYiViUOiV iEUD).
A megkérdezettek közel egynegyede ismeri és tagja is valamilyen vásárlói közösségnek, fogyasztói társulásnak. A közösség
iOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJPiVLNNpW
WtSXViW±D]HOĘ¿]HWpVHVGRER]UHQGV]HUW
valamint a részes gazdálkodást – már jóYDONHYHVHEEHQUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ DPHJkérdezettek csupán 3-3 százaléka). Ennek
egyik lehetséges oka, hogy a KTM-formát
és ezzel együtt ennek keretein belül törtéQĘYiViUOiVLOHKHWĘVpJHW0DJ\DURUV]iJRQ
YLV]RQ\ODJV]ĦNIRJ\DV]WyLUpWHJLVPHUL
A másik ok a gazdálkodási forma speciális
MHOOHJpEĘODGyGKDW0LYHOD]LO\HQIRUPiEDQ
PĦN|GĘJD]GDViJRNPLQLPXPHJ\pYUH
HOĘUH PHJKDWiUR]RWW ¿[ YiViUOyL N|UUHO
(részes tagokkal) rendelkeznek, ezért csak
NRUOiWR]RWWV]iP~YHYĘWNpSHVHNÄIRJDGQL´.DSDFLWiVEĘYtWpVKLiQ\iEDQEHOpSpV
kizárólag tagcserével lehetséges (tehát csak
abban az esetben, ha egy másik tag kilép).
$]HOVĘSUREOpPDPHJROGiVLDOWHUQDWtYiMDként a KTM és minden egyes szegmensének
QpSV]HUĦVtWpVHMHO|OKHWĘPHJ$PiVRGLN
SUREOpPDRUYRVOiViUDDWHUPHOĘNNDSDFLWiVEĘYtWpVHOHKHWQHHJ\PHJROGiVLPyG
2. ábra

A helyi termékek fogyasztási aránya kategóriánként

Forrás: a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében az NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet munkatársai által végzett
felmérés eredményei alapján saját összeállítás (2016)
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GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±
3. ábra
A fogyasztók által preferált értékesítési csatornák

Forrás: a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében az NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet munkatársai által végzett
felmérés eredményei alapján saját összeállítás (2016)

$N|YHWNH]ĘNEHQDIRJ\DV]WiVpVDYiViUOiVPRWLYiFLyVWpQ\H]ĘLWYL]VJiOWXNPHJ
$YHYĘNKHO\LWHUPpNHNLUiQWLNHUHVOHWpW
NO|QE|]ĘWpQ\H]ĘNKDWiUR]]iNPHJ$]
HJ\HVEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNUHDGRWWYiODV]RN
HUĘVYiOWR]pNRQ\ViJRWPXWDWQDN CV ±
 GHQHPMHOHQWĘVHNDV]pOVĘVpJHVLQJDGR]iVRN$OHJQDJ\REEHJ\|QWHWĦVpJDKHO\L
]|OGVpJJ\P|OFVPHJIHOHOĘpUHWWVpJpQHN
PRWLYiFLyVWpQ\H]ĘMpEHQ CV  PHrült fel, míg a legnagyobb ellentmondás
az ajánlás, a reklám, a divat, valamint a
csomagolás (CV ± YiODV]OHKHWĘségekben volt tapasztalható. A fogyasztók
válaszait összevetve elmondható, hogy a
KHO\LWHUPpNHNLUiQWLNHUHVOHWNHWHUĘWHOjesen befolyásolja a zöldségek, valamint
J\P|OFV|N PHJIHOHOĘHQ pUHWW iOODSRWD
a jellegzetes ízvilága, az egészségtudatos
életmód, valamint a természetes táplálkozás iránti elkötelezettség. Közepes szerepet
tulajdonítanak az évszakokhoz igazodó ét-

kezési szokásoknak, a családi példának,
a barát általi ajánlásnak, valamint a környezetbarát csomagolásnak. A helyi termékek fogyasztását szinte egyáltalán nem
befolyásolja az orvos, a dietetikus ajánlása,
a média hatása, valamint a divat. Bár ez
XWyEELNHWWĘQpOPHJRV]ORWWDNDYpOHPpQ\HN
a válaszadók többsége ezt az álláspontot
képviselte.
A vásárlási motivációkra adott válaszok
HJ\|QWHWĦVpJpWWHNLQWYHKDVRQOyDKHO\]HW
a fogyasztási motivációnál említetteknél
(CV ± $OHJQDJ\REEHJ\|QWHWĦVpJ
a helyben termesztett zöldségek, gyümölFV|NPHJIHOHOĘIULVVHVVpJpQpO CV  
míg a legnagyobb eltérés (CV  DNLszerelés, a csomagolás, a reklám, valamint a
márka és a védjegy szerepének kérdésében
merült fel.
A helyi termékek iránti konkrét vásárlási
V]RNiVRNDWOHJHUĘWHOMHVHEEHQH]HQWHUPpNHNIULVVHVVpJHYDODPLQWHOĘiOOtWiVXNKHO\L
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*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

JD]GDViJIHMOHV]WĘV]HUHSH ORNiOSDWULyWD
magatartás) befolyásolja. A válaszadókat
közepes mértékben motiválják a környezetvédelmi megfontolások, a családi szoNiVRNDKHO\LWHUPpNHNiUDHOpUKHWĘVpJH
EHV]HUH]KHWĘVpJHYDODPLQWDW|EEWHUPHOĘ
megtermelt termékeinek széles választéka.
Bár megoszlottak a vélemények a kiszerelés, a csomagolás, a reklám, valamint a
márka és a védjegy motivációs szerepében,
a megkérdezettek többsége ezeket kevésEpWDUWRWWDIRQWRVEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘQHN
$NpUGĘtYHWNLW|OWĘNPHJHPOtWHWWpNPpJ
DWHUPHOĘYHOYDOyN|]YHWOHQNDSFVRODWRW
a megbízhatóságot és az áru eredetének
Q\RPRQN|YHWKHWĘVpJpWPLQWDYiViUOiVUD
HUĘVHQKDWyWpQ\H]ĘNHW
A vizsgálat utolsó fázisaként a helyi termékek vásárlása során esetlegesen felmeUOĘSUREOpPiNUDNpUGH]WQNUi$]HUHGPpQ\HNHJ\pUWHOPĦHQLJD]ROWiNKRJ\D
kérdésre adott válaszok között rendkívül
HUĘVV]yUiV¿J\HOKHWĘPHJ$IRJ\DV]WyNN|UpEHQQLQFVRO\DQWpQ\H]ĘDPHO\EHQNRQszenzus lenne, azaz a fogyasztók véleménye
megoszlik a felsorolt problémákhoz való
YLV]RQ\XOiVWLOOHWĘHQ$IRJ\DV]WyLYiODV]RN
átlagát tekintve azonban elmondható, hogy
DWpQ\H]ĘNiWODJRVpUWpNHQHPKDODGMDPHJD
közepes (3-as) szintet, vagyis a helyi termék
YiViUOiVDVRUiQHJ\LNWpQ\H]ĘW WHUPHOĘL
JD]GDViJRNQHKp]NHVPHJN|]HOtWKHWĘVpJH
WHUPpNHNEHV]HU]pVpQHNLGĘLJpQ\HVVpJH
V]ĦNiUXYiODV]WpNW~OPDJDViULQIRUPicióhiány stb.) sem tapasztalják túl gyakran. A válaszadók számára a termék iránti
bizalmatlanság, az alacsonyabb élvezeti
pUWpNpVDNHGYH]ĘWOHQNLV]HUHOpVYDODPLQWD
csomagolás jelentik a legkisebb problémát.
Az értékelés záró metódusaként a fogyasztók által adott válaszok között öszszefüggés-vizsgálatot végeztünk, amelynek
VRUiQDV]|YHJHVYiODV]RNDWLVV]iPV]HUĦVttettük és többváltozós korrelációszámítást
alkalmaztunk. Az összefüggés-vizsgálat
alapján megállapítható, hogy a fogyasztók helyi termékekre vonatkozó válaszai

között egyetlen egy esetben sem találhaWXQNIJJYpQ\V]HUĦYDJ\HUĘVNDSFVRODWRW
.|]HSHVHQHUĘVSR]LWtYLUiQ\~NDSFVRODW
(r  PLQG|VV]HDGDWVRUN|]|WWIRUGXOWHOĘ$YiViUOyNG|QWpVpWEHIRO\iVROy
KHO\LWHUPpNHNHOpUKHWĘVpJpYHOEHV]HUH]KHWĘVpJpYHOW|EEQ\LUHV]RURVDQ|VV]HIJJĘ
választ adtak azok választékának kérdésére
is. Továbbá azon fogyasztók, akik kedve]ĘQHNWDOiOWiNDWHUPpNHNNLV]HUHOpVpWD
csomagolással is elégedettek voltak. Közepesen szoros kapcsolat (r  LVPLQGössze néhány válaszban adott adatsor kö]|WWYROWPHJ¿J\HOKHWĘHOVĘVRUEDQDKHO\L
termékek fogyasztásával és vásárlásával
NDSFVRODWRVPRWLYiFLyVWpQ\H]ĘNYDODPLQW
D]HVHWOHJHVHQIHOPHUOĘSUREOpPiNN|zött. A helyi termék fogyasztásának gyakorisága közepesen szoros kapcsolatban
iOODYiViUOiVVRUiQV]HPHOĘWWWDUWRWWRO\DQ
WpQ\H]ĘNNHOPLQWDKHO\LWHUPpNHOĘQ\|V
hatása a lokális gazdaságra, a környezetre
és a diverzitásra. Ez azt jelenti, hogy minél
gyakrabban vásárol valaki helyi terméket,
DQQiOHOĘQ\|VHEEQHNJRQGROMDDKHO\LWHUmék hatását a lokális gazdaságra. A helyi
termék fogyasztása tekintetében közepesen
szoros kapcsolatban van az egészségtudatos
életmód, a természetes táplálkozás iránti
elkötelezettség, az évszakokhoz igazodó
táplálkozási szokások, a termékek betegVpJPHJHOĘ]ĘV]HUHSHPHJIHOHOĘpUHWWVpJL
foka, frissessége, valamint azok jellegzetes
ízvilága. A helyi termékek vásárlása során
HVHWOHJHVHQIHOPHUOĘSUREOpPiNN|]OD]
alábbiakra adott válaszok között található
N|]HSHV|VV]HIJJpVDWHUPHOĘJD]GDViJRN
nehézkes megközelítése, a termékek beszer]pVpQHNLGĘLJpQ\HVVpJHDV]ĦNiUXYiODV]ték, a túl magas ár, az információhiány, a
NHGYH]ĘWOHQNLV]HUHOpVpVDWHUPpNLUiQWL
bizalmatlanság.
g66=(*=e6
Kutatásunk során egy magyarországi
UpJLy.70NHUHWHNN|]|WWPĦN|GĘWHUPHOĘLWpVIRJ\DV]WyLWYL]VJiOWXN$YL]VJiODWRW
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GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

PHJHOĘ]ĘHQPHJIRJDOPD]RWWKLSRWp]LVHN
N|]OD]HOVĘD]HUHGPpQ\HNDODSMiQHOvetésre kerül, mivel arra a megállapításra
jutottunk, hogy a KTM mint gazdálkodási
forma jelenleg a vizsgált régióban még nem
kiforrott, számos területen változtatásoNDWYDODPLQWHOWHUMHGpVNHOĘVHJtWpVHpUGHNpEHQV]pOHVHEEN|UĦN|]YHWOHQpVYDJ\
közvetett támogatási formákat igényelne.
A KTM-formában gazdálkodók körében magas a 45 év felettiek aránya (58%).
$M|YĘEHQDJHQHUiFLyYiOWiVV]HUHSHIRNRzatosan növekszik. A KTM – mint gazdálNRGiVLDOWHUQDWtYD±PĦN|GĘNpSHVVpJpQHN
biztosítása érdekében a hosszú távú cél
PLQGHQNpSSHQD¿DWDOJD]GiONRGyNWpUQ\HUpVpQHNHOĘVHJtWpVH
A vizsgálatok alapján a másodikként
megfogalmazott hipotézis bizonyítást
nyert, hiszen az üzemek kisebb hányada
IRJODONR]LNiOODWLWHUPpNHNHOĘiOOtWiViYDO
(]HNDUiQ\iQDNQ|YHNHGpVHHOĘWW¿]LNDLpV
szabályozási akadályok állnak (állategészVpJJ\LHOĘtUiVRNpUWpNHVtWpVUHYRQDWNR]y
V]LJRU~HOĘtUiVRN .tYiQDWRVOHQQHDNDScsolódó szabályrendszer felülvizsgálata és
átalakítása ezen gazdaságok szerepének
növelése érdekében.
$]pUWpNHVtWHQLNtYiQWWHUPpNWĘOWHUPpNN|UWĘOYDODPLQWDWHUPHOpVLQWHQ]LWiViWyO
IJJĘHQDWHUPĘWHUOHWLJpQ\WHNLQWHWpEHQ
MHOHQWĘVNO|QEVpJHNOHKHWQHN$KHWHURJpQ
területigény miatt egységes, valamennyi
gazdaságra vonatkoztatható „optimális
]HPPpUHW´V]iPV]HUĦHQQHKH]HQPHJhatározható.
A vizsgálatok alapján a harmadikként
megfogalmazott hipotézis részben bizonyítást nyer, mivel a KTM-formában
PĦN|GĘWHUPHOĘNQpODWHUPpNHNHODGiVD
a legtöbb esetben hagyományos, illetve
WHUPHOĘLSLDFRQW|UWpQLN HVHWHQNpQWPHJjelenik a háztól való értékesítés), ugyanakNRUD.70PDJDVDEEIRN~HON|WHOH]ĘGpVL
IRUPiLW±D]HOĘ¿]HWpVHVGRER]UHQGV]HUW
valamint a részes gazdálkodást – már
MyYDONHYHVHEEHQUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ D

megkérdezettek csupán 3-3%-a). Nem igazán használják ki (vagy nem ismerik) az
egyéb értékesítési csatornákat (automatából, hipermarketek felé, szedd magad akFLyVWE DPLD]RQEDQ~MDEEOHKHWĘVpJHNHW
Q\~MWKDWQDDWHUPHOĘNV]iPiUD$7e6=
N|]YHWtWĘV]HUHSpWVHPYHV]LNLJpQ\EH
DPLD]RQEDQMHOHQWĘVHQPHJN|QQ\tWKHWné eladásuk lebonyolítását. Hosszú távon
PLQGHQNpSSHQFpOV]HUĦOHQQHNO|QE|]Ę
szakmai szervezetek által az egyéb értékesítési csatornák ismertetése és népszeUĦVtWpVHDWHUPHOĘNN|UpEHQ
A fogyasztói oldal egy magasabb jövedeOHPNDWHJyULiWNpSYLVHOĘWiUVDGDOPLUpWHJ
akik hetente legalább egyszer fogyasztanak
ilyen típusú termékeket. A kínálati oldalon
a zöldség, gyümölcs jelenik meg legmagasabb arányban, ezért a helyi termékek
YiViUOyLN|UHLVHOVĘVRUEDQH]HNHWD]pOHOPLszereket keresi, kiemelten a hagyományos
pVWHUPHOĘLSLDFRNRQ
$N|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDság típusai kevésbé ismertek a fogyasztók
körében, a vásárlói közösséget a fogyaszWyNHJ\QHJ\HGHPtJD]HOĘ¿]HWpVHVGRER]rendszert, valamint a részes gazdálkodást
FVXSiQV]i]DOpNDUpV]HVtWLHOĘQ\EHQ
Ez részint az ismertség hiányából, részint
DJD]GiONRGiVLIRUPDVSHFLiOLVMHOOHJpEĘO
DGyGLN&pOV]HUĦOHQQHD.70UHQGV]HU
QpSV]HUĦVtWpVHLOOHWYHDWHUPHOĘNNDSDFLWiViQDNEĘYtWpVH
Összességében a fogyasztók helyi terméNHNLUiQWLNHUHVOHWpWHUĘWHOMHVHQEHIRO\iVROMD
a zöldségek, valamint gyümölcsök megfeOHOĘHQpUHWWiOODSRWDMHOOHJ]HWHVt]YLOiJD
az egészségtudatos életmód, valamint a
természetes táplálkozás iránti elkötelezettség. Az összefüggés-vizsgálat alapján
HJ\pUWHOPĦHQPHJiOODStWKDWyKRJ\DIRgyasztók helyi termékekre vonatkozó válaV]DLMHOOHP]ĘLN|]|WWHJ\HWOHQHJ\HVHWEHQ
VHP WDOiOWXQN IJJYpQ\V]HUĦ YDJ\ HUĘV
kapcsolatot.
Úgy véljük, hogy a Vidékfejlesztési Programban (2014–2020) megfogalmazott

*RPEN|WĘHWDO.|]|VVpJiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJUHJLRQiOLVYL]VJiODWD

célok és intézkedések (tematikus alprogramok: Rövid Ellátási Lánc (REL), Fiatal
*D]GD ),* LOOHWYHDNO|QIpOHHJ\WWPĦN|GpVW|V]W|Q]ĘWiPRJDWiVRN Q|YHOLND
KTM-formák ismertségét, elfogadottságát,
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D]|VV]HIRJiVEDQUHMOĘOHKHWĘVpJHNNLDNnázását, és olyan stratégiai területeken is
pozitív irányú elmozdulást eredményezhetnek, mint például marketingstratégia,
marketingkoncepció kialakítása.

)255È6081.È.-(*<=e.(
(1) %ʃʕʊʈʑʔʆ-±&ʔʑʕʕ.±(ʋʅʊʋʐʉʇʔ:±*ʇʑʔʉʃʍʃʍʋʕ$±,ʕʇʔʖʇ0±.ʇʔʐ)±/ʇ˦ʋʐʕʍ˼'±
3ʃʄʕʖ6±3ʃʔʑʖ-±3ʇʔʰʐʛʋ=ʕ±9ʃʎʇ˦ʍʃ-±:ʇʐʆʎʃʐʆ0 (2013): (XURSHDQ+DQGERRNRQ&RPPXQLW\
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In agriculture, land ownership and the production structure have been undergoing
changes for a long time. These changes are complicated by climate change. In terms of
machine selection, the ecology, technical, technological and economic considerations are
DOOYHU\LPSRUWDQWWRIDUPHUVDQGWKHVHIDFWRUVKDYHLQÀXHQFHGWKHPDFKLQHVXVHGLQWKH
selection of crop production as well. The National Agricultural Research and Innovation
Centre (Institute of Agricultural Engineering) has carried out research in Hungary
ZLWKHLJKWSURGXFHUVZLWKGLɣHUHQWODQGVL]HVDQGSURGXFWLRQVWUXFWXUHV7KHUHVHDUFK
results show that the farmers put ecological conditions at the forefront of the selection
of machinery. This means that the soil conditions, the distribution of precipitation and
WKHQXPEHURIKRXUVRIVXQVKLQHSOD\DVLJQL¿FDQWUROHLQWHUPVRIPDFKLQHVHOHFWLRQ
Therefore, the farmers prefer the mechanisation solutions that are easy to use even
in changing ecological conditions. The mechanisation model was developed through
analysing the supply and demand sides. It can be said that the supply of agricultural
machines in Hungary is extensive and includes world-class machines.
5(*,21$/5(6($5&+2)&20081,7<6833257('$*5,&8/785(
%\*RPEN|WĘ1yUD±9LQF]H-XGLW±+HJ\L-XGLW±.DF].iURO\
.H\ZRUGVVKRUWIRRGFKDLQVFRPPXQLW\VXSSRUWHGDJULFXOWXUHTXHVWLRQQDLUH
VXUYH\ORFDOSURGXFWFRQVXPHUKDELW
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

In recent years, community supported agriculture systems have played an increasingly
important role in local food systems in Western Europe and in North America. The topic
may also be a priority for agriculture in the Central and Eastern European countries,
EHFDXVHVKRUWIRRGFKDLQVRɣHUDVROXWLRQWRVHYHUDOSUREOHPV3K\VLFDOGLVWDQFHEHWZHHQ
producers and consumers will be reduced by these food chains and, contrary to long
VXSSO\FKDLQVSHUVRQDOUHODWLRQVKLSVFRQ¿GHQFHDQGRUJDQLFFHUWL¿FDWLRQDUHEXLOWLQWR
the system as a guarantee of quality. It will provide the opportunity for local small farmers
to produce quality foods and realise direct marketing. Meanwhile the convenient access
to tasty local foods is guaranteed for consumers.
Community supported agriculture as a type of farming is not yet well established
in Hungary; it would require improvement and wide-ranging support. Based on a
questionnaire survey carried out with Transdanubian farmers and consumers, we conclude
that the number of elderly (over 45 years old) farmers is higher, furthermore a smaller
proportion of farmers is engaged in production of animal products. Their need for area
LVKHWHURJHQHRXVVRDJHQHUDOO\DSSOLHGµRSWLPDOVFDOHRIRSHUDWLRQ¶LVGLɤFXOWWRGH¿QH
numerically.
In the case of community supported agriculture, products are mostly sold at traditional
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PDUNHWVRUVSHFLDOSURGXFHUPDUNHWV VRPHWLPHVE\µGRRUVDOHV¶ 2WKHUGLVWULEXWLRQ
channels are less used by these farmers, and PSOs (Product and Sales Organisations)
are not used by them, therefore they miss several opportunities.
Types of community supported agriculture are less known by consumers. The so-called
community of consumers is known by only a quarter of costumers, while the so-called
VXEVFULSWLRQER[V\VWHPDQGWKHVRFDOOHGVKDUHIDUPLQJDUHHDFKSUHIHUUHGE\RQO\
per cent of consumers. This is partly due to the lack of awareness and partly the special
characteristic of this farm type. It would be advisable to popularise the community
supported agriculture system as well to expand its productive capacity.
7+(&21680(5$66(660(172)/2&$/352'8&76
%\)HUHQF]ÈUSiG
.H\ZRUGVVHOIRUJDQLVHGFRPPXQLW\ORFDOPDUNHWVKRUWVXSSO\FKDLQ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

,QWKLVVWXG\ZHH[SORUHWKHSRVVLELOLWLHVIRUPDUNHWLQJORFDOSURGXFWVIURPWKHSURGXFHUV¶
DQGFRQVXPHUV¶SRLQWVRIYLHZ)DUPHUV¶PDUNHWVZLWKORFDOSURGXFWVKDYHEHFRPHUHJXODU
events in the main square of Kecskemet where, in addition to local farmers, crafts and
cultural events also take place. This complex scheme, beyond the shopping experience, also
gives both vendors and participants at the fair a sense of community organising power.
In addition to organising exhibitions, an important purpose is to provide a platform for
cooperation, and incentivise representatives of the production, processing, research and
sales sectors to develop and preserve the traditions of local agriculture.
The results in the study come from questionnaires completed by the artisans, farmers,
and visitors and buyers. In the questionnaires closed, multiple choice questions were used,
followed up by personal interviews. Many respondents see traditional fairs as a successful
sales channel, but they consider the low purchasing power of the customers as a limiting
factor. Our survey shows that more and more people are looking for quality, handcrafted
products; at the same time there are a high percentage of those who cannot buy them
because of low earnings. Buyers who are consciously looking for Hungarian products
represent 50 per cent of the respondents; many people still continue to prefer price over
WKHSODFHRIRULJLQ:HFRQ¿UPHGWKDWWKH,QWHUQHWLVWKHODUJHVWLQIRUPDWLRQSURYLGHU
even in relation to traditional fairs. Most of the respondents marked the purchase of food
consumed on site as the main attraction. An increasing demand for quality products from
WUXVWHGVRXUFHVFDQEHDOVRHDVLO\WUDFHGIURPWKHFXVWRPHUV¶UHSOLHV
The preference for Hungarian products could help to develop the local economy and
the countryside. In addition, the fair provides an opportunity for self-organisation along
the shared values of participants of the local economy. A network of contacts, on which
the organisation of the fairs is based, could also provide a basis for co-operation at a
higher level.

