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+HO\LWHUPpNHNIRJ\DV]WyLPHJtWpOpVH
)ʇʔʇʐʅʜÈʔʒʝʆ
.XOFVV]DYDN|QV]HUYH]ĘGĘN|]|VVpJKHO\LSLDFU|YLGHOOiWiVLOiQF

-(/NyG4
g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
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0XQNiQNEDQ D KHO\L WHUPpNHN pUWpNHVtWpVpQHN OHKHWĘVpJHLW YL]VJiOMXN D] HOĘiOOtWyNpVDWHUPpNIRJ\DV]WyLQDNV]HPV]|JpEĘO.HFVNHPpWHQUHQGV]HUHVVpYiOWDN
DKHO\LWHUPpNHNHWNtQiOyYiViURNDIĘWpUHQDKRODKHO\LJD]GiONRGyNPHOOHWWNp]PĦYHVpVNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\RNLVWHUHWNDSQDN(J\RO\DQNRPSOH[SURJUDPUyO
YDQV]yDPHO\DYiViUOiVRQW~OpOPpQ\HNHWDGDUpV]WYHYĘNQHNDPLHJ\IDMWDN|]|VVpJV]HUYH]ĘHUĘYHOLVEtU$YiViURNV]HUYH]pVHNRUIRQWRVV]HPSRQWD]LVKRJ\IyUXPRWEL]WRVtWVDQDND]|VV]HIRJiVUD|V]W|Q|]]pNDWHUPHOpVDIHOGROJR]iVDNXWDWiVpVD]pUWpNHVtWpVV]HNWRUiQDNKHO\LNpSYLVHOĘLWDKHO\LPH]ĘJD]GDViJIHMOHV]WpVpUH
pVDWUDGtFLyNPHJĘU]pVpUH$WDQXOPiQ\HONpV]tWpVpKH]Np]PĦYHVHNJD]GiONRGyN
OiWRJDWyNpVYiViUOyNiOWDONLW|OW|WWNpUGĘtYHNIHOGROJR]iViEyONDSRWWHUHGPpQ\HNHW
KDV]QiOWXQNIHO$PHJNpUGH]HWWHNQDJ\REEDUiQ\EDQOiWMiNDKDJ\RPiQ\ĘU]ĘYiViUWVLNHUHVpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiQDNHJ\HVHND]RQEDQNRUOiWR]yWpQ\H]ĘQHNWHNLQWLNDYiViUOyNDQ\DJLKHO\]HWpW)HOPpUpVHLQNV]HULQWHJ\UHW|EEHQNHUHVLNDPLQĘVpJLNp]PĦYHVWHUPpNHNHWXJ\DQDNNRUPDJDVDUiQ\WNpSYLVHOQHND]RNDNLNDODFVRQ\
M|YHGHOPNPLDWWQHPNpSHVHNPHJYiViUROQLH]HNHW$KD]DLWHUPpNHNHWDYiViUOyNQDNFVXSiQDIHOHNHUHVLWRYiEEUDLVMHOOHP]ĘDPDJ\DUIRJ\DV]WyiUpU]pNHQ\VpJHKRORWWDPDJ\DUWHUPpNHNHOĘQ\EHQUpV]HVtWpVHiOWDOIHMOĘGLNDKHO\LJD]GDViJDYLGpN
)HOPpUpVQNEĘONLGHUOKRJ\D]LQWHUQHWQHNYDQDOHJQDJ\REELQIRUPiFLyV]ROJiOWDWy V]HUHSH PpJ D WUDGLFLRQiOLV YiViURN WHNLQWHWpEHQ LV $ PHJNpUGH]HWWHN N|]O
OHJW|EEHQDKHO\EHQIRJ\DV]WRWWpOHOPLV]HUHNYiViUOiViWMHO|OWpNPHJDPLQĘVpJpV
DPHJEt]KDWyIRUUiVLJpQ\HMHOHQLNPHJDYiViUOyNYpOHPpQ\pEHQ$YiViUH]HQW~OPHQĘHQ|QV]HUYH]ĘGpVLOHKHWĘVpJHWLVMHOHQWD]RQRVpUWpNHNPHQWpQDKHO\LJD]GDViJ
V]HUHSOĘLV]iPiUD$NDSFVRODWLKiOyDPLUHDYiViUV]HUYH]pVHpSODODSRWWHUHPWKHW
DPDJDVDEEV]LQWĦHJ\WWPĦN|GpVHNQHN

BEVEZETÉS
Az Európai Unió mint nemzetállamok feOHWWLV]HUYH]ĘGpVDOHJMREESpOGiMDDJOREiOLV
és a lokális közötti egyensúlyteremtésnek.
Az unió maga a négy szabadság elvének érYpQ\HVtWpVpYHOD]ÄHXUySDLJOREDOL]iFLy´IĘ
színtere, ugyanakkor régiós és vidékfejlesztési politikájával, valamint a szubszidiaritás
elvének alkalmazásával a lokális szint is
MHOHQWĘV$]XQLyWiPRJDWiVLSROLWLNiMiEDQ

kiemelten jelenik meg a helyi kezdeményezések, közösségi programok támogatása.
A lokális egyediség iránti igény az egyes
HPEHUV]LQWMpQLVMHOHQWNH]LNpVHJ\UHHUĘsödik. A fogyasztók egyre kritikusabbak
a tömegtermelésben készített cikkekkel
V]HPEHQpVNHUHVLNDN|UQ\H]HWNEHQHOĘiOOtWRWWPLQĘVpJLpVPHJEt]KDWyWHUPpNHNHW
igénylik a helyi közösségeket, amelyek kapaszkodókat jelentenek számukra.
Jelen munkában a helyi közösségek
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NO|QE|]Ę WtSXV~ |QV]HUYH]ĘGpVL NHUHteinek vizsgálata kerül bemutatásra. Egy
olyan szervezet munkájának elemzése a
FpODPHO\DPDJ\DUWHUPHOĘNWĘODPDJ\DU
IRJ\DV]WyNLJDWHUPpNOHKHWĘOHJU|YLGHEE
úton való eljuttatásán dolgozik. Kecskeméten a helyi gazdálkodók termékei mellett
Np]PĦYHVpVNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\RNLV
megjelennek a rendszeresen megrendezett vásárokon. Magyarországon a helyi
N|]|VVpJHNDNWLYLWiVDNO|QE|]ĘWtSXV~|QV]HUYH]ĘGpVLNHUHWHNN|]|WWQ\LOYiQXOPHJ
A tradicionális termékek vására egy olyan
rendezvényt hívott életre, amely úgy segíti
DPLQĘVpJLKHO\LWHUPpNHNSLDFUDMXWiViW
hogy az közben közösségi élményt is nyújt.
6]tQYRQDODVD]iUXNPLQĘVpJpKH]PpOWy
pUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJHWWHUHPWDNp]PĦveseknek, gazdálkodóknak, ugyanakkor a
KDJ\RPiQ\ĘU]pVPHOOHWWKDQJV~O\WKHO\H]
a tudatformálásra is, amelynek középpontjában a magyar áruk, a helyi termékek vásárlásának fontossága, a környezetbarát
HOĘiOOtWiV pV D WHUPpV]HWHV DODSDQ\DJRN
használata áll.
,52'$/0,È77(.,17e6
$YiViURNDKLYDWiVRVNHUHVNHGĘNLGĘV]DNRVWDOiONR]yKHO\HLHOVĘVRUEDQDQDJ\
WpWHOHNEHQYDOyFVHUHN|]SRQWMDLDOHKHWĘ
legtöbb embert és terméket igyekeznek magukhoz vonzani. Minden személyt, bárhol
YDQLVKD]iMDPLQGHQpUWpNHVtWKHWĘWiUJ\DW
bármilyen is a természete, szívesen fogadnak a vásárokon. A vásár és a helyi piac
közötti ellentét tehát nem pusztán nagysáJXNKDQHPWHUPpV]HWNNO|QE|]ĘVpJpEĘO
adódik (3LUHQQH $YiViURNNpVĘEE
keletkeztek, semmiféle tekintetben nem
NDSFVROyGQDNDSLDFRNKR]VĘWD]RNQDN
szöges ellentétei. A piacok rendeltetése
valójában a piac helyén letelepült lakosság mindennapi élelmezésének kielégítése.
A piacok és vásárok a 20. századig óriási
MHOHQWĘVpJJHOEtUWDNKLV]HQDNHUHVNHGHOHP
egyetlen helyszíneként funkcionáltak (3V
S|NL1DJ\). A vásárokról, a piacokról
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szóló  ,,,  .RUPUHQGHOHW a
Magyar Köztársaság területén rendezett,
illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint
a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. E rendelet alkalmazása
szerint a YiViUpVDSLDF meghatározott
értékesítési forma, értékesítési hely. Az
alkalmi (ünnepi) vásár ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó
DONDORPV]HUĦHQWDUWKDWyYiViU
9LVV]DWHNLQWYHD]LGĘEHQOiWKDWyKRJ\
a vásárok története együtt formálódik
nemzetünk történelmével. A magyarság a
KRQIRJODOiVWPHJHOĘ]ĘHQYiQGRUOiVDLDODWW
is tartott vásárokat, e cserevásárokról ered
YiViUV]DYXQN$YiViUV]yLUiQLHUHGHWĦ
D.DXNi]XVpV]DNLOHMWĘLQD]$]RYLWHQJHU
mellékén ismerhettük meg és vehettük át
DYHOQNNHUHVNHGĘSHU]ViNWyO.H]GHWWĘO
fogva több ember között, meghatározott helyen lebonyolódó árucserét jelentett (%iQ
). /iV]Oy*\XOD  a Kárpát-meGHQFpEHQOHWHOHSOĘKRQIRJODOyPDJ\DUViJ
körében utalt vissza ezekre a vásárokra.
Igazi vásártörténetünk I. István állam- és
HJ\Ki]V]HUYH]ĘPXQNiMiYDONH]GĘGLNÄYisártörvénye” a vásártartás királyi monopóliumát biztosította a templomos (egyházas)
helyeken, a templom mellett létesített vasárnapi vásárokon. Az általa kijelölt vásárnap elnevezése lett a vasárnap. A király
vasárnapi vásárait vásárvámok szedésével
WHWWHM|YHGHOPH]ĘYpDPDJDV]iPiUD
A középkor elején a keresztények nagy
ünnepei alkalmával a templomozás idején,
NpVĘEEHQSHGLJDE~FV~MiUiVRNRQJ\ĦOWHN
|VV]HDNHUHVNHGĘNVNtQiOWiNiUXLNDWD]
összesereglett népnek. Amikor állandó
intézménnyé vált a vásártartás, akkor a
városok rendes szervezettel biztosították
annak sikerét. A vásár idejére felfüggesztették a céhek és grémiumok kiváltságait,
szünetelt az árumegállítás joga és a kirakodási kötelezettség ('DQNy). A korai
magyar vásárok mind hetivásárok voltak,
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D]HOVĘpYHVYiViURNDWFVDNDV]i]DGWyO
kezdve engedélyezték az uralkodók. Abban
ugyanis a két vásártípus megegyezett, hogy
FVDNDNLUiO\KR]KDWWDĘNHWOpWUHNLUiO\L
oklevél szabta meg a hétnek azt a napját,
amelyiken a heti-, és azt az ünnepnapot,
amelyiken az éves vásárt rendezte az adott
helység. A hetivásár a hét bármelyik napjára eshetett, a kései középkorban már a vasárnapi munkavégzés tilalmán is túltették
magukat a vásárengedélyhez folyamodók és
maguk a vásározók is. A hetivásárok idejét két részre osztották: a vásár kezdetén
csak a helybeliek vásárolhattak, és csak
D]XWiQKRJ\ĘNEHYiViUROWDNYROWV]DEDG
az idegeneknek is eladni a portékát (7ULQJOL
). Vásárainknak volt egy másik, a
15. század dereka óta használatos neve is, a
VRNDGDORP Jelentéstanilag nyilvánvalóan
arra a következtetésre juthatunk, hogy minden nagyobb létszámú gyülekezet körében
árucsere is folyt. A búcsúkkal kapcsolatos
sokadalmak voltak az ún. E~FV~YiViURN
A legtöbb búcsúvásár a kérdéses templom
YpGĘV]HQWMpYHOLOOHWYHDYpGĘV]HQWQQHpével kapcsolatos, ekkor szokták általában
megtartani a templom búcsúját (%DUQD
). +HQUL3LUHQQH  A középkori
JD]GDViJ pV WiUVDGDORP W|UWpQHWH FtPĦ
PĦYpEHQNLIHMWLKRJ\DN|]pSNRUEDQHOhelyezkedésüket a kereskedelmi útvonalak
iránya szabta meg, a vásárok kialakulásáEDQMHOHQWĘVV]HUHSHWMiWV]RWWD]~WYRQDODN
találkozása. A középkori Magyarországon
LVMHOHQWĘVV]iP~YiViUWUHQGH]WHNH]WPXtatják a vásártartásra utaló helységneveink
LV +yGPH]ĘYiViUKHO\0DURVYiViUKHO\ 
&VRUQD() arról számolt be, hogy az
HOWpUĘWHUPpV]HWL|NROyJLDLDGRWWViJ~WHUleteken, a Kárpát-medence nagytájain már
a középkor során egyes kertészeti terméQ\HNEĘOpVERUEyOIHOHVOHJDNHGYH]ĘWOHQHEE
adottságú területeken pedig hiány alakult
ki. Ez éltette és jelentette alapját a kertészeti
terményvásároknak is, amelyek tanulmányozása során történetileg megkülönbözWHWMN D] ĘVL NHUWpV]HWL WHUPpQ\YiViUW

D]H[WHQ]tYHQWHUPHOWQDJ\PHQQ\LVpJĦ
kertészeti termények vásárát; az új típuV~LQWHQ]tYiUXWHUPHOĘQ\iULQ\iUYpJL
kertészeti terményvásárt; a polgárosodó és
DODNRVViJV]iPEDQQ|YHNHGĘJ\DUDSRGy
nagyvárosok kertészeti terményvásárait; az
DOI|OGLPH]ĘYiURVRNV]i]DGYpJL±
század eleji szakosodott, intenzív kertészeti
vásárait.
Magyarországon a 19. század elején azokat a településeket tekintették városnak,
amelyek piacközponti szerepet töltöttek be.
Az 1828. évi országos összeírás adatai alapján határozták meg a piacközponti szerepN|UWEHW|OWĘWHOHSOpVHNHW$SLDFN|]SRQWRN
meghatározásának célja volt egy piacközpont vonzáskörébe tartozó települések
gazdasági, kereskedelmi kapcsolatainak,
az egyes településeknek e kapcsolatrendszerben elfoglalt helyének és szerepének
meghatározása, illetve a piacközpontoknak
egy nagyobb tájegység gazdasági életében
betöltött szerepének értékelése és jellemzése (%iFVNDL±1DJ\).
.HFVNHPpW nemcsak a Duna–Tisza közének és az Alföldnek, hanem az egész Kárpát-medencének is földrajzi központja volt.
Mint vásárhely jellegzetesen egy bizonyos
földrajzi táj közepén kialakult árucsereközpont. Középkori árucsere-alkalmai –
melyeken a termény- és állatforgalom volt
DOHJQDJ\REE±DW|U|NLGĘNHWLViWYpV]HOWpN
(+RUQ\LN). Kecskemét város kapcsán
a legkorábbi piactartásra vonatkozó adat
1393-ból származik, míg vásártartásról
HOĘV]|UEDQKDOOXQN$N|]pSNRUWyO
NH]GĘGĘHQPLQGHQQDSRVRNYROWDNDYiViURNKHWLYiViURNDQQDNN|V]|QKHWĘHQ
KRJ\J\P|OFV|V|NpVV]ĘOĘNHUWHNVRNDViJD
alakult ki a homokos területeken. Ezeken a
YiViURNRQRO\DQMHOHQWĘVIRUJDOPDWERQ\Rlítottak le, amelyek alkalmanként akár több
KpWLJLVHOWDUWRWWDNpVIpO(XUySDNHUHVNHGĘL
tiszteletüket tették rajtuk (0iO\XV]).
.HFVNHPpWPiUEDQ ~M YiViUV]Dbadalmat nyert, amit aztán 1744-ben és
EDQPHJ~MtWRWWDN.HFVNHPpWQHND]
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$]HOVđ+tU|V+pWDNHFVNHPpWLIđWpUHQEHQ

1. ábra

Forrás:6]pNHO\Qp.ĒU|VL

alábbi vásárai voltak: a Gergely-napi vásárt március 12-én tartották, a május 10-i
Gordián-napi vásárt májusi vásárként emOHJHWWpN$/ĘULQFLYDJ\/ĘULQFQDSLYiViU
augusztus 10-én, valamint a Ciprián napMiQ V]HSWHPEHUiQ pV.DWDOLQQDSMiQ
(november 25-én) tartott vásárok voltak
PpJNLHPHONHGĘHN$NHFVNHPpWLYiViURNDW
PLQGLJKpWIĘQNH]GWpNPpJSHGLJ~J\KRJ\
ha a vásártartásra kijelölt napok vasárnapra estek, akkor a vásár a közvetlenül utána
N|YHWNH]ĘKpWIĘQNH]GĘG|WW$PLQGHQQDpos piacokból a keddi és pénteki emelkedett
ki és vált hetivásárrá ()pQ\HV).
A 20. század eleji városrendezési tervek
MHOHQWĘVHQiWIRUPiOWiN.HFVNHPpWHOUHQGH]pVpWÒMWiJDVUHSUH]HQWDWtYMHOOHJĦIĘWHUHW
alakítottak ki (iEUD), amit egy hasonló táJDVV]pOHVIĘ~WVHJtWVpJpYHOQ\LWRWWDNHJ\EH
DYDV~WiOORPiVVDO$]HOĘEELD6]DEDGViJ
tér, az utóbbi a Rákóczi út elnevezést nyerte.
Mellettük központi szerephez jutott még a
kereskedelemben a Széchenyi tér, amely
az egykori gyümölcspiacnak adott otthont.
(]YROWDWHUPHOĘLSLDFD]HOĘEELNHWWĘSHdig a fogyasztói vagy más néven a vegyes
piac. Többen érezték úgy a kortársak közül,
hogy a kecskeméti gyümölcspiac hangulatát
semmihez sem lehet hasonlítani: „Egész

éjjel tart a felhordás egyik kocsin, másik
taligán, ki meg a hátán viszi a gyümölcsöt,
meg a zöldséget a piacra úgy, hogy a Széchenyi-téren és Rákóczi-úton a kocsik halmaza
és végnélküli sora látható” (:ROI).
Kecskeméten a Szent Miklós-plébániaWHPSORPN|UpV]HUYH]ĘG|WWQDSLpVKHWLSLacok helyszíne a középkortól a 20. század
közepéig változatlan maradt. A piactéren,
LOOHWYHD]RQQDQNLYH]HWĘIĘEEXWFiNWRUNRlatánál épült fel a templomok zöme, illetve
LGHWHOHSOWHNDMHOHQWĘVN|]LQWp]PpQ\HNLV
Így a piac, illetve a piactér a társadalmi,
N|]|VVpJLpOHWHJ\LNOHJMHOHQWĘVHEEV]HUYH]ĘHUHMpYpYiOWpVMHOHQWĘVEHIRO\iVVDO
volt a városszerkezet alakulására is, mely
KDWiVPiLJpUH]KHWĘDQQDNHOOHQpUHKRJ\
a piacokat ténylegesen már máshol tartják.
A vásárok helyszíne, a 9iViUWpU helyigénye
miatt korán kiszorult a tulajdonképpeni
YiURVWHUOHWpUĘOGHD]]DOV]RURV|VV]Hköttetésben maradt, a városhoz közvetleQONDSFVROyGyWDUWR]pNNpQWPĦN|G|WWD
18. század közepéig. A 19. századtól meginduló építkezések hatására a Vásártér
PLQWWRSRJUi¿DLHOHPDYiURVV]|YHWpEĘOD
V]i]DGUDOpQ\HJpEHQWHOMHVHQHOWĦQW
így a város szerkezetére vagy további fejOĘGpVpUHQHPYROWKDWiVVDO 6iURVL).
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$1<$*e60Ï'6=(5
$YiViURNKHO\V]tQHLGHMH
A kecskeméti vásárok közvetlen találko]iVLOHKHWĘVpJHWÄSLDFWHUHW´EL]WRVtWDQDND
KHO\LLOOHWYHKDWiURQW~OLNp]PĦYHVHNJD]dálkodók és vásárlók számára. Kecskemét
IĘWHUpQHNPDLV]HUNH]HWHDV]i]DGHOHMpUHDODNXOWNLDMHOHQWĘVPLOOHQQLXPLYiURVIHMOHV]WpVLWHYpNHQ\VpJQHNN|V]|QKHWĘHQ
A tér megnagyobbítása és megközelítésének megkönnyítése kiválóan alkalmassá
WHWWHDYiURVWDJD]GDViJIHMOĘGpVpYHOHJ\UH
QDJ\REEWHUHWLJpQ\OĘSLDFRNYiViURNPHJrendezésére. A Nagytemplom, a Barátok
temploma, a Városháza és a Református
templom által határolt terület szolgált az
árusok portékáinak bemutatására. Ez a
WHUOHWPDD.RVVXWKWpUDKROyWDiOO
.RVVXWK/DMRVV]REUD$IĘWpUpYL
rekonstrukciója során a Kossuth-szobrot
körbefogó virágágyások és az a közötti
sétányok megszüntetésével „kinyitották”
a teret, és a parkfunkció helyett valóban
térfunkcióval ruházták fel. Ez megteremWHWWHDOHKHWĘVpJpWDQQDNLVKRJ\DWHU-

letet rendezvényhelyszínként hasznosítKDVViN.HFVNHPpWHQDQXOODNLORPpWHUNĘ
WHNLQWKHWĘDYiViUKDWiUiQDND]iUXVRN
pVDSURJUDPRNHOVĘVRUEDQDYiURVKi]D
HOĘWWLVpWiQ\WYDODPLQWD.RVVXWKV]RERU
környékét foglalják el (iEUD $Np]PĦYHVHNJD]GiONRGyNMREEiUDDV]HUYH]ĘNiOWDO
rendelkezésre bocsátott sátrakat, standokat
használják, így biztosítható a vásár egyséJHVHV]WpWLNXVNpSH$KHO\V]tQHOĘQ\HKRJ\
a kecskemétiek egyik kedvelt sétáló- és taOiONR]yKHO\HDIĘWpUtJ\RO\DQRNLVDYiViU
látogatóivá válhatnak, akik egyébként nem
azért járnak arra.
$YiViUV]HUYH]ĘLHJ\HJ\DQpSKDJ\RPiQ\EDQJ\|NHUH]ĘWDYDV]LpVĘV]LMHOHV
napot határoztak meg és azokhoz kötötték
DYiViUUHQGH]pVpQHNLGĘSRQWMiW$WUDdíciókra való hivatkozás nagyon fontos,
ez is része történelmi tudatformáló tevékenységüknek, mivel egyre kevesebben
ismerik, tartják számon ezeket a korábban
a népéletet meghatározó eseményeket. Az
esemény jeles napokhoz kötése arculatot
ad a rendezvénynek és a marketingtevékenységet is segíti, április 24-én Szent
*\|UJ\QDSMiQPiMXVHOVĘKHWpQWDYDV]2. ábra

A vásár helyszíne, a Kossuth tér

Forrás: /LSDUGÀOP

Ferencz: Helyi termékek fogyasztói megítélése

N|V]|QWĘV]HSWHPEHUpQ6]HQW0LKiO\
napján különösen nagy vásárokat rendeznek Kecskeméten.
9L]VJiODWLPyGV]HUHN
A téma vizsgálatánál az egyik legfonWRVDEEHV]N|]DNpUGĘtYHVIHOPpUpVYROW
(]DNXWDWiVLPyGV]HUOHKHWĘVpJHWDGMyO
|VV]HYHWKHWĘDGDWRNJ\ĦMWpVpUH$NpUGĘtY
|VV]HiOOtWiViQiOV]HPHOĘWWWDUWRWWXNDORgikai és a lélektani sorrendet. A kérdések
megfogalmazásánál törekedtünk az értKHWĘVpJUHDVHPOHJHVVpJUHDW|P|UVpJUH
A vásárral kapcsolatban két célcsoport
DGyGRWWDYiViURQpUWpNHVtWĘNp]PĦYHVHN
JD]GiONRGyNpVDYiViUUDOiWRJDWyN(OVĘ
lépésként meghatároztuk, hogy mit szeUHWQpQNYL]VJiOQLDNpUGĘtYHNNHO$Np]PĦvesek, gazdálkodók esetében arra voltunk
NtYiQFVLDNPHQQ\LUHWDOiOMiNPHJIHOHOĘQHN
DYiViURQPHJMHOHQĘWHUPpNHNPLQĘVpJL
V]ĦUpVpWPLO\HQV]HUHSHYDQDYiViUQDN
az értékesítési tevékenységükben, mit gonGROQDNDYiViUOyLDWWLWĦG|NUĘODPLQĘVpJLNp]PĦYHVLOOHWYHDPDJ\DUWHUPpNHN
LUiQWYDODPLQWD]LO\HQWHUPpNHNHWNHUHVĘN
korosztályi besorolására is rákérdeztünk.
$Np]PĦYHVHNNHUHVNHGĘNKiURPNpUGpVcsoportja tehát: vásárszervezési tevékenység értékelése; a vásár mint értékesítési
FVDWRUQDpUWpNHOpVHYiViUOyLDWWLWĦG|NpUtékelése. A vásárlók számára összeállított
NpUGĘtYVHJtWVpJpYHOD]WV]HUHWWNYROQD
megtudni, hogy milyen módon értesültek
a vásárról, honnan és kivel érkeztek oda,
hányszor jártak már a vásáron, milyen termékeket keresnek, mennyire elégedettek
DWHUPpNHNPLQĘVpJpYHOPHJ¿]HWKHWĘQHN
WDOiOMiNH D NtQiODWRW |V]W|Q]LH ĘNHW D
vásár arra, hogy máshol is keressék az itt
PHJWDOiOKDWyWHUPpNHNHWpUGHNOLNHĘNHW
DYiViUNtVpUĘSURJUDPMDL$YiViUOyNQpJ\
kérdéscsoportja tehát: információszerzés
módjai a vásárról; a látogatók lakhelyének
területi behatárolása; vásárlátogatási szoNiVRNYiViUOyLDWWLWĦG|NDPLQĘVpJpVD]
ár tekintetében.
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$ NpUGĘtYHNEHQ ]iUW W|EENLPHQHWHOĦ
kérdéseket alkalmaztunk. Igyekeztünk
árnyaltan úgy megfogalmazni a válaszleKHWĘVpJHNHWKRJ\D]RNDOHKHWĘOHJMREEDQ
lefedjék a lehetséges válaszokat. TörekedWQND]HJ\V]HUĦYLOiJRVpVN|]pUWKHWĘ
megfogalmazásra, hiszen a megkérdezett
célcsoportok mind életkor, mind iskolai
YpJ]HWWVpJ V]HULQW YHJ\HV |VV]HWpWHOĦHN
voltak. Mivel mindkét célcsoport egy megKDWiUR]RWWLGĘEHQHJ\MyOEHKDWiUROKDWy
helyen megtalálható volt, ezért a személyes
lekérdezés módszere mellett döntöttünk.
$Np]PĦYHVHNJD]GiONRGyNN|UpEHQ
IĘWNpUGH]WQNPHJDYiViUOyNN|]O
IĘVPLQWiWYiODV]WRWWXQN$OiWRJDWyNDW
vásárlókat személyesen szólítottuk meg,
DUUDW|UHNHGWQNKRJ\¿DWDODEEDNLGĘVHEEHNHJ\HGOpVFVDOiGGDOpUNH]ĘNLV
legyenek a mintavételben. Természetesen
az iskolai végzettséget ilyen módon nem
WXGWXNV]ĦUQL$Np]PĦYHVHNJD]GiONRGyN
megszólításához segítséget kaptunk a vásár
V]HUYH]ĘLWĘO
Munkánkban a Likert-skálát a fogyasztók
egy meghatározott témakörhöz kapcsolódó véleményének kutatására alkalmaztuk.
(PyGV]HUEHQNpUGĘtYV]ROJiOD]DGDWN|]OĘN
válaszainak rögzítésére, általában strukWXUiOWHOĘUHU|J]tWHWWNpUGpVVRURNPHQWpQ
(.HKO±5DSSDL). A Likert-skála eseWpEHQDNpUGĘtYEHQNO|QE|]ĘNLMHOHQWpseket fogalmaztunk meg, és arra kértük a
megkérdezetteket, mondják meg, mennyire
értenek egyet az adott kijelentéssel, így a
N|YHWNH]ĘYiODV]RNN|]OOHKHWHWWYiODV]WDQL KDQHPLVDN|YHWNH]ĘV]|YHJN|UQ\Hzetben): teljesen egyetért (5), egyetért (4),
nem tudja eldönteni (3), nem ért egyet (2),
egyáltalán nem ért egyet (1). A válaszadókat
megkérdeztük arról, hogy milyen vásárokon milyen termékeket vásárolnak. Az általuk spontán felsorolt termékeket az említés
gyakorisága szerint pontbecslés módszere
alapján rendeztük sorba. A becsléselmélet
OpQ\HJHKRJ\HJ\OHKHWĘOHJN|QQ\HQHOĘiOlítható becslést nyújtson.
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GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±
(5('0e1<(.

$YiViURQPHJMHOHQĘWHUPpNHN
+HO\EHQ IRJ\DV]WKDWy pOHOPLV]HUHN
LWDORNE termékcsoporthoz olyan hagyományos módon (kemencében, bográcsban,
faszénen stb.) készült magyar ételek tartoznak, amelyek alkalmasak a közterületi
árusításra. Az ételek javarészt látványkonyhában, helyben készülnek. Többségük kéz]HOLVHKHWĘH]pUWDNiUVpWDpVQp]HOĘGpV
N|]EHQLVIRJ\DV]WKDWyNDYiViUV]HUYH]ĘL
ugyanakkor asztalok és padok kihelyezésével biztosítják a kulturált étkezés és italfoJ\DV]WiVOHKHWĘVpJpW
eOHOPLV]HUHNA vásáron kínált élelmiszeUHNHWD]iUXVRNPDJXNiOOtWMiNHOĘHJ\HGL
készítéssel vagy kisüzemi módszerekkel,
ezért csak korlátozott mennyiséggel tudnak
DYiViUOyNUHQGHONH]pVpUHiOOQL$]HOĘiOlításnál igyekeznek környezetbarát technológiákat alkalmazni és kerülni a tartósítószereket, adalékanyagokat. A vásárlók
N|]YHWOHQOD]HOĘiOOtWyNWyOYiViUROKDWMiN
meg a termékeket, az eladó a személyéYHOYiOODOJDUDQFLiWDWHUPpNPLQĘVpJpUH
DPL D EL]DOPL WHUPpNQHN LV WHNLQWKHWĘ
pOHOPLV]HUHNQpO QDJ\RQ IRQWRV WpQ\H]Ę
0HJ¿J\HOpVHLQNV]HULQWD]iUXVRNQDJ\RQ
szívesen adnak információt a vásárlóknak
WHYpNHQ\VpJNUĘODWHUPpNMHOOHP]ĘLUĘOpV
D]RNHOĘQ\HLUĘO
+DV]QiODWL WiUJ\DN 7|EE Np]PĦYHV
YLVHOLD]DXWHQWLNXVQpSPĦYpV]HWLOOHWYH
QpSLLSDUPĦYpV]HWNLHPHONHGĘDONRWyMDNpQW HOLVPHUĘ PHJNO|QE|]WHWpVW PLQW
D1pSPĦYpV]HW0HVWHUHD1pSPĦYpV]HW
,IM~0HVWHUHYDJ\1pSLLSDUPĦYpV]FtPHW
$QpSKDJ\RPiQ\RNHUHGHWKĦVpJUHW|UHNYĘ
megjelenítése mellett a népi forrás, a népi
PRWtYXPRNNUHDWtYDONDOPD]iVDLVPHJ¿J\HOKHWĘ-HOOHP]ĘHQQpODWHUPpNFVRSRUWnál a természetes anyagok használata: fa,
YHVV]ĘEĘUDJ\DJYHJJ\DSM~OHQSDPXW
papír.
*\yJ\KDWiV~WHUPpNHN. Mindegyik készítmény tartósítószer és adalékanyagok

QpONOWHUPpV]HWHV|VV]HWHYĘNEĘONpV]OW
*\yJ\KDWiVXNDWQpSLPHJ¿J\HOpVHNDODSMiQ
írják le.
6]pSVpJiSROiVLWHUPpNHNNR]PHWLNX
PRNWLV]WtWyV]HUHN Ebben a termékcsoportban viszonylag kevesebb terméket
NtQiOQDNPLYHOHOĘiOOtWiVXNWHFKQROyJLDL
N|YHWHOPpQ\HLQHN QHKH]HEE Np]PĦYHV
szinten megfelelni. Valamennyi termékre
LJD] KRJ\ QHPFVDN HOĘiOOtWiVD KDQHP
alkalmazása is környezetbarát, nem tartalmaznak tartósítószert és adalékanyagokat.
1|YpQ\HN kis számban jelennek meg
a vásár kínálatában. A kertészeti termeOĘNQHNV]iPRVHJ\pEOHKHWĘVpJNYDQD]
pUWpNHVtWpVUHOHJIĘNpSSHQVDMiWNHUWpV]HWHLNEHQ$IĘWpUHQUHQGV]HUHVHNDYLUiJYisárok, a kecskeméti piaccsarnokban, illetve
a szabadtéri elárusítóhelyen is nagy helyet
foglalnak el a palánta- és vágottvirág-árusok.
)ULVV]|OGVpJHNJ\P|OFVök a helyi és
N|UQ\pNEHOLWHUPHOĘNWĘOIĘNpQWELRJD]GiOkodásból származnak.
$Np]PĦYHVHNNpUGĘtYHV
IHOPpUpVpQHNHUHGPpQ\HL
$KDJ\RPiQ\ĘU]ĘNp]PĦYHVHNW|EEVpJH
a iEUiQábrázolt módon elégedett vagy
teljes mértékben elégedett a vásár szervezésével, lebonyolításával.
A szervezésen mit kellene javítani kérdésre azok is válaszoltak, akik egyébként elégedettek a vásár szervezésével. Ebben nincs
semmi ellentmondás, hiszen a válaszadók
egy része azt szeretné, hogy más jeles napokhoz kapcsolódva egy évben többször is
rendezzék meg a vásárt. Akik nincsenek teljes mértékben megelégedve a szervezéssel,
D]RNHOVĘVRUEDQDPDUNHWLQJWHYpNHQ\VpJHW
javítanák több hirdetéssel ( iEUD). A kézPĦYHVHNLJpQ\OLNKRJ\PLQpONRPSOH[HEE
OHJ\HQDUHQGH]YpQ\NtVpUĘSURJUDPRNNDO
KDJ\RPiQ\ĘU]ĘEHPXWDWyNNDO$FVDOiGLSURJUDPYRQDODWW|EEHQLVHUĘVtWHQpN
$Np]PĦYHVHN~J\YpOHNHGWHNKRJ\PLQpO
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Ferencz: Helyi termékek fogyasztói megítélése

0HQQ\LUHHOpJHGHWWDYiViURNUHQGH]pVpYHO"

3. ábra

Forrás:VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

0LO\HQMDYtWiVWMDYDVROQDDYiViURNV]HUYH]pVpEHQ"

4. ábra

Forrás:VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

színesebb a rendezvény, annál nagyobb
YRQ]HUĘWJ\DNRURO
$PHJNpUGH]HWWNp]PĦYHVHNW|EEVpJpQHN
DKDJ\RPiQ\ĘU]ĘYiViUHJ\NLYiOypUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJKLV]HQV]iPRV~MYHYĘD
NpVĘEELYiViURNRQYDJ\DYiViURNRQNtYO
is keresi az ott megvásárolt termékeket
( iEUD $Np]PĦYHVHNQDJ\UpV]pQHND
YiViUD]HJ\LNIĘpUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJKLszen éppen azokat szólítja meg, akik ezeket
DPLQĘVpJLWHUPpNHNHWNHUHVLN$Np]PĦvesek ugyanakkor azt is érzékelik, hogy
az igények ellenére sokak számára ezek a
WHUPpNHNQHPPHJ¿]HWKHWĘN

$PHJNpUGH]HWWNp]PĦYHVHNNHUHVNHGĘNWHUPHOĘNG|QWĘW|EEVpJHWHUPpNHLWKDJ\RPiQ\ĘU]ĘYiViURNRQpUWpNHVtWL
$NLVpVQDJ\NHUHVNHGĘNNHOLVNDSFVRODWEDQiOOyNLOOHWYHVDMiW]OHWHW]HPHOWHWĘN
HOVĘVRUEDQDYiViURQUpV]WYHYĘJD]GiOkodók közül kerülnek ki. A saját üzletet
]HPHOWHWĘNHWLVKR]]iYpYHiOWDOiQRVDQ
MHOOHP]ĘKRJ\DNp]PĦYHVHND]pUWpNHsítést is maguk végzik ( iEUD). A saját
NpV]tWpVĦHJ\HGLWHUPpNpUWpNHVtWpVpEHQ
kiemelten fontos a személyes kontaktus.
A közvetlen találkozás a termék készíWĘMpYHOQ|YHOLDEL]DOPDWDYiViUOyNEDQ
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GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±
5. ábra
0HQQ\LUHVLNHUHVpUWpNHVtWpVLFVDWRUQDD]gQV]iPiUDDKDJ\RPiQ\đU]đYiViU"

Forrás:VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

0LO\HQpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiNRQMXWWDWMDHOWHUPpNHLWDYiViUOyNKR]"

6. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

A vásár rendszeresebbé válásával az egyes
Np]PĦYHVHNJD]GiONRGyNpVDYiViUOyN
között hosszú távra is kialakulhat egy személyesebb kapcsolat.
A vásárlók életkorára adott válaszokból
PHJiOODStWKDWyKRJ\D]HJ\HGLPLQĘVpJL
Np]PĦYHV WHUPpNHN LUiQWL NHUHVOHW QHP
szegmentálható életkor szerint ( iEUD).
A megkérdezettek túlnyomó többsége úgy
érzékeli, hogy termékeinek vásárlása nincs
korosztályhoz kötve. Sajátosan alakul a
PiVLNNpWÄNRURV]WiO\W´NpSYLVHOĘYiViUlók aránya.
$YiViURQpUWpNHVtWĘNDYiViUMHOOHJp-

EĘOIDNDGyDQHOVĘVRUEDQWXGDWRVYHYĘNNHOWDOiONR]QDNDNLN¿J\HOHPEHYHV]LN
termékválasztásuknál a származási helyet is, ezért ez az eredmény nem tükrözi
teljes mértékben a magyar lakosság gondolkodását (iEUD). A szélesebb körben
végzett felmérések azt mutatják, hogy
PpJ PLQGLJ QDJ\RQ IRQWRV WpQ\H]Ę D]
ár, a magyarországi alacsony jövedelmek
PLDWWDYiODV]WiVVRNV]RUNpQ\V]HUĦQHN
mondható. A távol-keleti dömpingcikkek
árszínvonalával nem képesek és nem is
DNDUQDNYHUVHQ\H]QLDPDJ\DUNp]PĦYHsek, gazdálkodók.
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Ferencz: Helyi termékek fogyasztói megítélése

0LO\HQNRURV]WiO\WDUWR]LNMHOOHP]đHQDYiViUOyLN|]p"

7. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

$PDJ\DUYiViUOyNHOđQ\EHQUpV]HVtWLNHDPDJ\DUWHUPpNHNHW"

8. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

$YiViUOyNOiWRJDWyNNpUGĘtYHV
IHOPpUpVpQHNHUHGPpQ\HL
Az internet megnövekedett szerepe jól
pU]pNHOKHWĘD iEUiQlátható kérdésekre
adott válaszokból, a média egyéb csatornái
egyre inkább háttérbe szorulnak. A vásárok
szervezésében meghatározó szerepet tölt be
DKHO\V]tQDPLWNU|]ĘGLND]HUHGPpQ\HNben is, hiszen a vásárlók negyede úgy értesült a vásárról, hogy jártában-keltében a
IĘWpUHQWDOiONR]RWWDUHQGH]YpQQ\HO$YiViU
jó hírét viszik a látogatók is, hiszen a válaszadók negyede a válaszai között megjelölte
D]LVPHUĘV|NWĘOV]iUPD]yLQIRUPiFLyNDW
Kutatásunkban a válaszadókat arról kér-

deztük, hogy milyen termékeket keresnek
HOVĘVRUEDQDYiViURNRQ$]iOWDOXNVSRQWiQ
felsorolt termékeket az említés gyakorisága szerint pontbecslés módszere alapján
rendeztük sorba.
A megkérdezettek közül legtöbben a helyben fogyasztott élelmiszerek vásárlását jelölték meg. Ez természetes, hiszen a látogató
bármilyen terméket is vásárol, ehhez kapcsolódik a vendéglátásban való részvétel élménye. Sokan a vásárt a kikapcsolódás kedvéért
NHUHVLNIHOpVV]HUHWQpNpOYH]QLDIĘWpULQ\]Vgést. Keresettek a gyümölcskészítmények
(pl.: gyümölcslevek, lekvárok, aszalványok)
és a gyógyhatású termékek (homoktövis-készítmények, gyógygombakészítmények), az
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GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

+RQQDQpUWHVOWDYiViUUyO"

9. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

0LO\HQWHUPpNHNHWYiViUROWPiUDYiViUNHUHWpEHQ"

10. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

HJ\HGLNpV]tWpVĦEĘUiUXNpVGtV]WiUJ\DNLV
QpSV]HUĦHN  iEUD).
$PLQĘVpJLNtQiODWUDYDOyW|UHNYpVMyO
Q\RPRQN|YHWKHWĘDYiViUOyNYpOHPpQ\pEHQ
is (iEUD). A válaszadók közül kevesen
SDQDV]NRGWDNDPLQĘVpJUH$PHJNpUGHzettek közül senki nem volt, aki egyáltalán
QHPPHJIHOHOĘQHNYDJ\QDJ\RQYHJ\HVQHN
WDUWDQi D NtQiODWRW D YiODV]DGyN G|QWĘ
W|EEVpJHWHOMHVPpUWpNEHQPHJIHOHOĘQHN
tartja és kiválónak ítéli a vásáron kapható
WHUPpNHNPLQĘVpJpW
Egyik megkérdezett sem gondolja, hogy
a vásáron megtalálható termékek csak egy

V]ĦNUpWHJV]iPiUDHOpUKHWĘN$YiViUOyN
YiODV]DLEyOLVNLUDM]ROyGQDNDNp]PĦYHsek, gazdálkodók által érzékelt tendenciák,
YDJ\LVDPLQĘVpJpVDPHJEt]KDWyIRUUiVEyO
származó termékek iránti kereslet növekedése (iEUD). Az összképet némileg tor]tWKDWMDKRJ\DYiViUUDHOVĘVRUEDQRO\DQRN
látogatnak el, akik eleve érzékenyek erre.
(J\V]pOHVHEEPHUtWpVĦNpUGĘtYHVIHOPpUpV
D]|VV]ODNRVViJRWWHNLQWYHIHOWpWHOH]KHWĘHQ
más eredményt hozott volna.
A iEUDarról tanúskodik, hogy a váViUOyNpUWpNUHQGMHHJ\H]LNDV]HUYH]ĘNiOWDO
NpSYLVHOWHONpS]HOpVHNNHO$PLQĘVpJHWD
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Ferencz: Helyi termékek fogyasztói megítélése

0HQQ\LUHWDUWMDPHJIHOHOđQHNDYiViURQPHJMHOHQđWHUPpNHNPLQđVpJpW"

11. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

12. ábra
0HQQ\LUHPHJÀ]HWKHWđNPDD]HPEHUHNQHNDPLQđVpJLNp]PğYHVWHUPpNHN"

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

PHJEt]KDWyIRUUiVWpVDPDJ\DUiUXNHOĘQ\ben részesítését is nagy számban jelölték
meg a válaszadók.
Azok a vásárlók, akik a vásáron megismertek egy bizonyos terméket és megfeOHOĘQHNWDUWMiNDQQDNPLQĘVpJpWDUHQdezvényen kívül is keresik majd azokat.
Ugyanakkor a megkérdezettek negyede
nyilatkozott úgy, hogy nem mindig talál haVRQOyPLQĘVpJĦW iEUD). Ez egy komoly
YLVV]DLJD]ROiVDDQQDNKRJ\DNp]PĦYHVHNkel, gazdálkodókkal szemben támasztott
PLQĘVpJLHOYiUiVRNLJHQIRQWRVDN+RVV]~

WiYRQtJ\OHKHWNLpStWHQLDYiViULGĘUĘOLGĘUH
YLVV]DWpUĘW|U]VYiViUOyN|]|QVpJpW
$YiViUWOiWRJDWyNMHOHQWĘVW|EEVpJHPHJWHNLQWLDKDJ\RPiQ\ĘU]ĘNXOWXUiOLVSURJUDPRNDWLV$NtVpUĘSURJUDPRNYRQ]HUHMpW
jelzi, hogy a megkérdezettek közel negyede
számolt be arról, hogy csak ezért kereste fel
a vásárt ( iEUD). Különösen a gyermekes
FVDOiGRNNHGYHOLNDKDJ\RPiQ\ĘU]ĘHOHmeket, akik kiemelték az egyes programok
interaktivitását. A válaszokból jól látszik,
KRJ\DV]HUYH]ĘNFpONLWĦ]pVHDNXOWXUiOLV
KDJ\RPiQ\ĘU]ĘPLVV]LyUDMyOWHOMHVO
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0LO\HQHOđQ\HYDQD]gQV]iPiUDDUHQGH]YpQ\HNHQYiViUROQL"

13. ábra

ForrásVDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

0HQQ\LUHNHUHVLDYiViURQPHJLVPHUWWHUPpNHNHWDYiViURQNtYOLV"

14. ábra

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

eUGHNOLNHgQWDYiViUNtVpUđSURJUDPMDLDKDJ\RPiQ\đU]đEHPXWDWyN
NXOWXUiOLVSURJUDPRN"

Forrás: VDMiWDGDWJ\ĠMWpVDODSMiQVDMiWV]HUNHV]WpV

15. ábra

Ferencz: Helyi termékek fogyasztói megítélése
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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.

