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$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVWpVD]D]RQ
NHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVWPRWLYiOyWpQ\H]ĘN
YL]VJiODWiQDNWDSDV]WDODWDL
.ʑʘʝʅʕ=ʑʎʖʝʐ
.XOFVV]DYDNpUWpNHVtWpVV]ROJiOWDWiVRNWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpV]|OGVpJJ\P|OFV
-(/NyG4

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$] (XUySDL 8QLy PHJKDWiUR]y ]|OGVpJJ\P|OFV HOĘiOOtWy WDJiOODPDLEDQ D WHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHNPHJKDWiUR]yV]HUHSHWW|OWHQHNEHDWHUPpNSiO\DNRRUGLQiOiViEDQSLDFLUpV]HVHGpVNPHJKDODGMDDRWGHYDQRO\DQRUV]iJDKRODV]HUYH]HWWVpJV]LQWMHDRWLVHOpUL-HOOHP]ĘHQD](XUySDL8QLyKR]yWD~MRQQDQ
FVDWODNR]RWWRUV]iJRNEDQN|]WN0DJ\DURUV]iJRQH]HQV]HUYH]HWHNSLDFLUpV]HVHGpVHPHJOHKHWĘVHQDODFVRQ\N|UOL8J\DQDNNRUD]iJD]DWMHOHQOHJLKHO\]HWpW
pUWpNHOYHPLQGHQNpSSHQV]NVpJHVDWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHNSR]tFLyMiQDNHUĘVtWpVHDPLKH]KDV]QRVDGDOpNXOV]ROJiOKDWD]LO\HQWtSXV~HJ\WWPĦN|GpVHNEHW|UWpQĘ
EHOpSpVpVD]D]RQNHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVRNDLQDNLOOHWYHPRWLYiFLyLQDNIHOWiUiVD-HOHQWDQXOPiQ\HUUHYiOODONR]LN
$3DSULNDNHUW7pV]7HUPHOĘLeUWpNHVtWĘ.IWWDJViJDN|UpEHQYpJ]HWWNpUGĘtYHV
IHOPpUpV HUHGPpQ\HL D]W PXWDWMiN KRJ\ D JD]GiONRGyN HJ\WWPĦN|GpVEH W|UWpQĘ
EHOpSpVpWOHJLQNiEEDWHUPHOpVEHQpVpUWpNHVtWpVEHQMHOHQWNH]ĘNRFNi]DWRNFV|NNHQWpVpQHNOHKHWĘVpJHPRWLYiOMDGHWRYiEELIRQWRV|V]W|Q]ĘNpQWD]RQRVtWKDWyDV]HUYH]ĘGpViOWDONtQiOWHJ\pEV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJHLV
A felmérés tapasztalatai szerint a jó személyes kapcsolatok, a magas fokú bizalom, valamint a taggazdaságok igényeihez rugalmasan alkalmazkodni képes logiszWLNDLKiWWpUPHJOpWH|V]W|Q]LDWDJRNDWOHJLQNiEED7e6=HQNHUHV]WOLpUWpNHVtWpVUH
$IHOYiViUOiVLiURQpV¿]HWpVLIHOWpWHOHNHQNHUHV]WOUHDOL]iOKDWyHOĘQ\|NWRYiEEL|V]W|Q]ĘNNpQWMHOHQQHNPHJXJ\DQDNNRUD7e6=iOWDOEL]WRVtWRWWWRYiEELV]ROJiOWDWiVRN
LJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJHPiUDNHYpVEpIRQWRVWpQ\H]ĘNN|]pVRUROKDWy
$NXWDWiVPHJiOODStWiVDL|VV]HYHWKHWĘNNRUiEELKDVRQOyWpPiEDQNpV]OWIHOPpUpVHNHUHGPpQ\HLYHOLV$0yUDNHUWpVD=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWHNQpOEDQpV
EHQYpJ]HWWYL]VJiODWRNG|QWĘHQKDVRQOyPHJiOODStWiVUDMXWRWWDN

BEVEZETÉS
Tanulmányozva a vonatkozó statisztikai
adatokat megállapítható, hogy az Európai
8QLyPHJKDWiUR]y]|OGVpJJ\P|OFVHOĘ
iOOtWyWDJiOODPDLEDQDWHUPHOĘLV]HUYH]HWHN
NLHPHONHGĘV]HUHSHWW|OWHQHNEHDWHUPpN
SiO\DNRRUGLQiOiViEDQDPHO\DODSYHWĘHQ

HJ\V]HUYHVIHMOĘGpVHUHGPpQ\H$]XQLyV
RUV]iJRN ]|OGVpJJ\P|OFV iJD]DWDLEDQ
D7e6=HNPiUD]HVpYHNPiVRGLN
IHOpWĘO PHJKDWiUR]y SLDFL HUĘW NpSYLVHO
WHNDIRO\DPDWRVIHMOĘGpVHUHGPpQ\HNpQW
EHQPiUDWHOMHV]|OGVpJJ\P|OFV
piac forgalmának mintegy egyharmadát
ERQ\ROtWRWWiNDPHO\pUWpNUHPHJ

Kovács:$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVpVpUWpNHVtWpVPRWLYiOyWpQ\H]ĘL

KDODGWDDRWDPLPLQWHJ\PLOOLiUG
HXUypUWpNĦWDJLiUXIRUJDOPD]iViWMHOHQWL
()RGRU). Az egyes országok aktivitása
HOWpUĘYDJ\LVD7e6=HNSLDFLUpV]HVHGpVH
RUV]iJRQNpQWPHJOHKHWĘVHQGLɣHUHQFLiOW
D]|OGVpJJ\P|OFVSLDFLIRUJDORPEyOD
HVDGDWRNDWWDQXOPiQ\R]YDNLPD
gaslik Hollandia és Belgium, ahol ezen
szervezetek piaci részesedése 90% körüli,
GHMHOHQWĘVI|O|WWLSLDFLUpV]HVHGpVVHO
bírnak Írországban, Csehországban, Svéd
országban és Németországban is. Tapaszta
lat, hogy a legnagyobb termékforgalommal
MHOOHPH]KHWĘPHGLWHUUiQWDJiOODPRNEDQD
PHJWHUPHOW]|OGVpJJ\P|OFVPLQWHJ\IHOpW
(Spanyolország, Olaszország) vagy annál
jóval szerényebb arányát (Portugália, Gö
U|JRUV]iJ pUWpNHVtWLNHOLVPHUWWHUPHOĘL
szervezetek. Magyarország esetében ez a
ráta 20% alatt van (%LUy±5iF]). Bár
a közölt nemzetközi adatoknál frissebbek
±WXGRPiVRPV]HULQW±QHPiOOQDNUHQ
GHONH]pVUHXJ\DQDNNRUYDOyV]tQĦVtWKHWĘ
KRJ\MHOHQWĘVHEEYiOWR]iVRNLOOHWYHiWUHQ
GH]ĘGpVHND]HOP~OWQpKiQ\pYEHQQHP
következtek be, míg Magyarország eseté
EHQDUHEHFVOWUpV]DUiQ\RQ
alakult (0DJ\DURUV]iJ.RUPiQ\D).
0DJ\DURUV]iJRQD]HOVĘ7HUPHOĘLeU-
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WpNHVtWĘ 6]HUYH]HWHW EHQ LVPHUWH
el a )|OGPĦYHOpVJ\LpV9LGpNIHMOHV]WpVL
Minisztérium. Dudás és -XKiV] 
iWWHNLQWHWWHD7e6=HNOpWUHM|WWpQHNpV
IHMOĘGpVpQHN±N|]|WWLLGĘV]D
kát, abban négy jól elhatárolható szakaszt
D]RQRVtWRWWDNNH]GHWLQHKp]VpJHN(8
csatlakozáskori csúcs; koncentráció; stag
QiOiV$]pVN|]|WWLLGĘV]DNUD
MHOOHP]ĘKRJ\DJD]GiONRGyNPpJIHQQWDU
tással kezelték a szövetkezést, gondolkodá
sukban esetenként a TÉSZ és TSZ azonos
tartalmat kapott, továbbá a jogi környezet
VHPVHJtWHWWHD]HJ\WWPĦN|GpVLIRUPDHO
terjedését. Mindezek eredményeként 2001
végéig mindösszesen 11 szervezet rendel
kezett elismeréssel (1. ábra $]H]WN|YHWĘ
években a kiterjedt állami szerepvállalás
(jogi helyzet rendezése és támogatások)
KDWiViUDD](8FVDWODNR]iVHOĘWWLpYEHQ
PiU7e6=PĦN|G|WW0DJ\DURUV]iJRQ
míg 2004 végére számuk megközelítette
DDW$pYMHOHQWĘVIRUGXODWRW
hozott: az illetékes hatóság mindössze
csak egy új elismerést adott ki, mellyel
párhuzamosan 25 szervezet elismerésé
nek visszavonására került sor beolvadás,
illetve feltételek nem teljesítése okán.
A folyamatos koncentráció eredményeként
1. ábra

A TÉSZ-ek számának változása Magyarországon

Forrás: Dudás és Juhász (2013) és www.kormany.hu alapján
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2007 végére 11 véglegesen elismert és 47
HOĘ]HWHVHQHOLVPHUW7e6=PDUDGW
$] (8UHIRUP KDWiViUD EDQ MH
OHQWĘVYiOWR]iVRNN|YHWNH]WHNEHXJ\DQLV
iSULOLViQW|EEVpJpEHQOHMiUWD]
HOĘ]HWHVHQHOLVPHUWV]HUYH]HWHNHOLVPHUpVL
LGĘV]DNDPHO\QHNYpJpUHWHOMHVtWHQLNNHO
lett a végleges elismerés feltételeit. Ameny
nyiben ez nem történt meg, akkor csatla
kozniuk kellett egy már véglegesen elismert
7e6=KH] 'XGiV±-XKiV]). A válto
]iVRNHUHGĘMHNpQWEHQD]HOĘ]HWHVHQ
elismert szervezetek közel fele szerezte meg
DWHUPHOĘLV]HUYH]HWPLQĘVtWpVWSHGLJ
PHJV]ĦQW tJ\  YpJpUH  WHUPHOĘL
V]HUYH]HWpVWHUPHOĘLFVRSRUWPĦN|G|WW
DPDJ\DU]|OGVpJJ\P|OFViJD]DWEDQ$]
D]yWDHOWHOWLGĘV]DNRWYLV]RQ\ODJRVVWDJ
nálás jellemzi, a legutolsó adatok szerint
|VV]HVHQ7e6= WHUPHOĘLV]HUYH]HW
pVWHUPHOĘLFVRSRUW PĦN|G|WW0DJ\DU
RUV]iJRQEDQ
Dorgai és PWVDL  'XGiVés JuKiV]   valamint %LUypV5iF]  a
PDJ\DU]|OGVpJJ\P|OFVWHUPHOĘLpUWpNH
VtWĘV]HUYH]HWHNKHO\]HWpWpUWpNHOYHWRYiEEL
információkkal is szolgáltak, ami alapján
WHOMHVHEENpSQ\HUKHWĘDV]HUYH]HWHNIHMOĘ
GpVpUĘO$HOLVPHUpVVHOUHQGHONH]Ę7e6=
EHQWHUPHOĘWDJJDOUHQGHONH]HWW
tJ\DOHIHGHWWWHUPĘWHUOHWKHNWiUYROW
PtJDWHUPpNpUWpNHVtWpVEĘOV]iUPD]yQHWWy
tagi árbevétel 0,7 milliárd forintot tett ki.
$7e6=HNEHLQWHJUiOWWDJRNV]iPDUH
PHJKDODGWDDH]HUIĘWDEHYRQWWHUOHW
pedig a 25 ezer hektárt, a tagi árbevétel
PLOOLiUGIRULQWYROW$IHMOĘGpV
és 2010 között némileg ellentmondásokkal
WHUKHOWUHDPDJ\DU7e6=HNWDJOpW
V]iPDPiUDOLJKDODGWDPHJDH]HUIĘWD
lefedett terület ugyanakkor megközelítette
a 42 ezer hektárt, a tagi forgalom pedig
a 30 milliárd forintot. A taglétszám 2010
és 2014 között tovább fogyott (14,7 ezer
IĘUH FV|NNHQW  DPHOO\HO SiUKX]DPRVDQ
a lefedett terület is lecsökkent valamivel
több mint 30 ezer hektárra. Ugyanakkor

a tagi forgalom tovább növekedett, értéke
pYLPLOOLiUGIRULQWYROWHEEHQD]LGĘ
szakban. A legfrissebb rendelkezésre álló
statisztikák (2015) némi pozitív korrekciót
PXWDWQDNPLQGDWDJOpWV]iP H]HUIĘ 
PLQGDOHIHGHWW]|OGVpJJ\P|OFVWHUOHW
vonatkozásában (37,1 ezer ha) (MagyarRUV]iJ.RUPiQ\D).
Mint az már korábban is említésre került,
DPDJ\DURUV]iJL7e6=HND]|OGVpJJ\
mölcs termékpálya szervezésében viszony
lag gyengén, az EU átlaga alatt teljesíte
QHN DPL V]iPRV RNUD YH]HWKHWĘ YLVV]D
$7e6=HNPHJHUĘV|GpVpWQDJ\EDQQH
hezíti a nagybani piacokon folyó fekete
kereskedelem (6HUHVHWDODE6]DEy
*DE'RPMiQ6iMHU).
-HOHQWĘVYHUVHQ\KiWUiQ\NpQWN|Q\YHOKHWĘ
el, hogy míg a nagybani piacokon gyak
ran számla nélkül történik az értékesítés,
HUHGHWpVPLQĘVpJYL]VJiODWQpONONHUO
IRUJDORPEDD]iUXDGGLJD7e6=HNQHNV]D
EiO\RNDW DGy]iVV]iPYLWHOPLQĘVpJVWE 
betartva kell helytállniuk. Sajnos gyakran a
tagok maguk is a rövid távú haszonszerzés
reményében élnek a feketegazdaság nyúj
WRWWDÄOHKHWĘVpJHNNHO´ 'XGiV).
'XGiV  WRYiEELNRUOiWR]yWpQ\H]Ę
NpQWD]RQRVtWMDDWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHNHW
WHUKHOĘMHOHQWĘVDGPLQLV]WUDWtYWHUKHNHW
$PĦN|GpVNHUHWpWDGyMRJV]DEiO\LN|U
nyezet állandó változásai megnehezítik a
V]HUYH]HWPĦN|GpVpQHNWHUYH]pVpW$V]HU]Ę
U|J]tWLDQQDNHOOHQpUHKRJ\D]|OGVpJJ\
mölcs szektor elviekben a kevésbé szabá
O\R]RWWiJD]DWRNN|]pWDUWR]LNDWHUPHOĘNHW
NRRUGLQiOyWHUPHOĘLV]HUYH]HWHNV]DEiO\R
]iVDH]]HOHOOHQWpWEHQPHJOHKHWĘVHQE
rokratikus.
$WHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHNNHONDSFVRODWRV
kutatások egyik irányvonalaként jelenik
meg a bizalom kérdésköreinek vizsgálata.
Nemzetközi mintákat követve (Hansen et
DO) hazai kutatók is vizsgálták a bi
]DORP7e6=V]HUYH]HWHQEHOOLKDWiVDLW
A kutatási eredmények arról számolnak
be, hogy a TÉSZ vezetése a szervezet meg
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Kovács:$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVpVpUWpNHVtWpVPRWLYiOyWpQ\H]ĘL

bízhatóságának növelésével és a szemé
O\HVNDSFVRODWRNHUĘVtWpVpYHOMDYtWKDWMDD]
HJ\WWPĦN|GpVHQEHOOLNRKp]LyWDWDJRN
elégedettségérzését, szövetkezetben való
maradását (%DNXFVHWDOD'XGiV
±)HUWĘ).
$] HJ\WWPĦN|GpVHQ EHOOL EL]DORP
kérdéskörét %DUDQ\DL  is vizsgálta a
N|]|VJpSKDV]QiODWLHJ\WWPĦN|GpVHNEHQ
UpV]WYHYĘJD]GiONRGyNN|UpEHQ$NXWDWiVL
WDSDV]WDODWRNHJ\pUWHOPĦHQIHOKtYMiND¿
J\HOPHWDEL]DORPV]HUHSpUHD]HJ\WWPĦ
ködések sikerességében, továbbá rögzítik,
KRJ\D]HJ\WWPĦN|GpVHN±MHOOHP]ĘHQD
gazdálkodók közötti információs aszim
PHWULiUDYLVV]DYH]HWKHWĘHQ±PLQGLJPRUi
lis (erkölcsi) kockázattal terheltek. További
kutatások arról számolnak be, hogy nincs ez
PiVNpQWDWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHNEHQVHP
YDJ\LVDWDJWDJLOOHWYHWDJPHQHG]VPHQW
YLV]RQ\ODWEDQPHJMHOHQĘYpOWYDJ\YDOyV
morális kockázat a bizalom erodálásán
keresztül negatívan befolyásolja a gazdál
NRGyN HJ\WWPĦN|GpVHQ EHOO NLIHMWHWW
aktivitását (.RYiFVHWDO).
Végezetül röviden szólni kell a terme
OĘLV]HUYH]ĘGpVHNNHONDSFVRODWRVNXWDWi
VRND]RQLUiQ\DLUyOLVPHO\HNMHOOHP]ĘHQ
számviteli megközelítésben értékelik a szer
vezeteket. +RUYiWK  D±
N|]|WWLLGĘV]DNUDYRQDWNR]yDQYL]VJiOWD
D7e6=HNJD]GDViJLWHOMHVtWPpQ\pWPHJ
iOODStWYD KRJ\ MHOOHP]ĘHQ D NLVPpUHWĦ
NHYpVLQIUDVWUXNW~UiYDOUHQGHONH]ĘV]HU
vezetek veszítették el az elismerésüket
DYL]VJiOWLGĘV]DNEDQDudás és Juhász
  D 7e6=HN JD]GDViJL WHOMHVtWPp
Q\pWDQDJ\NHUHVNHGĘNpYHOKDVRQOtWRWWD
össze, kimutatva több összevetésben is a
±N|]|WWLLGĘV]DNEDQD7e6=HN
versenyhátrányát.
$] HOĘ]ĘHNEHQ HOPRQGRWWDN DODSMiQ
HJ\pUWHOPĦHQ LJD]ROiVUD NHUOW KRJ\ D
PDJ\DU]|OGVpJJ\P|OFViJD]DWNRRUGL
QiOiViUDOpWUHM|WWWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHN
teljesítménye elmarad a várakozásoktól,
IHMOĘGpVNHWQDSMDLQNEDQLQNiEEVWDJQiOiV

MHOOHP]L$WHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVHNV]HUH
pének növelése érdekében mindenképpen
V]NVpJHVYL]VJiOQLKRJ\PLO\HQWpQ\H]ĘN
PRWLYiOMiNDJD]GiONRGyNDWD7e6=EHW|U
WpQĘEHOpSpVUHLOOHWYHD]D]RQNHUHV]WO
W|UWpQĘpUWpNHVtWpVUH-HOHQFLNNWRYiEEL
részében e kérdéskör vizsgálatára vállal
kozok, támaszkodva két korábbi, hasonló
témájú kutatásra (%DNXFVHWDOE
'XGiV).
$1<$*e60Ï'6=(5
$ 7e6=EH W|UWpQĘ EHOpSpV LOOHWYH D]
D]RQNHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVLQGRNDLW
továbbá a tagok kifejtett aktivitását a szer
vezet által nyújtott szolgáltatások igénybe
YpWHOpEHQNpUGĘtYHVIHOPpUpVVHOYL]VJiO
WDPD3DSULNDNHUW7HUPHOĘLeUWpNHVtWĘ.IW
tagsága körében. Az adatfelvételezés 2015
májusa és októbere között zajlott, mely
nek során 144 szövetkezeti tagtól sikerült
pUGHPLLQIRUPiFLyNDWJ\ĦMWHQL$PLQWD
HOHPV]iPiWpUWpNHOYHD]DWDJViJiW
fedi le.
$IHOPpUpVEHQKDV]QiOWNpUGĘtYNpUGpVHL
számos területet érintettek, többek között:
iOWDOiQRVLQIRUPiFLyNDJD]GDViJHOVĘV]i
P~YH]HWĘMpUĘOLOOHWYHDJD]GDViJUyOD]
HJ\WWPĦN|GpVEHW|UWpQĘEHOpSpVpVD]
D]RQNHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVRNDL
gazdálkodói aktivitás a szervezeten belül;
bizalom kérdéskörei; morális kockázat;
J\Q|NSUREOpPiNWiUVDGDOPLV]RFLiOLV
kapcsolatok stb. Ezen területek közül jelen
cikk keretei között csak a belépés és érté
NHVtWpVRNDLYDODPLQWD7e6=HQEHOONL
fejtett aktivitás vizsgálata képezi a fókuszt,
az itt szerzett tapasztalatokról adok számot.
$NpUGĘtY|VV]HiOOtWiVDVRUiQQDJ\EDQWi
maszkodtam Bakucs és PWVDL E és
'XGiV  munkájára, akik a Mórakert,
LOOHWYH D =|OG7HUPpN 6]|YHWNH]HWHNQpO
vizsgáltak hasonló területeket. Fontos meg
említeni, hogy Bakucs és PWVDL E 
±DMHOHQFLNNNHUHWpEHQHOHP]HWWWHUOHWHN
N|]O±FVDND7e6=HQNHUHV]WOW|UWpQĘ
pUWpNHVtWpVRNDLUyOJ\ĦMW|WWHNLQIRUPiFL
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yNDWtJ\DV]HUYH]HWHNEHW|UWpQĘEHOpSpV
RNDLQDNpVDV]HUYH]ĘGpVHNiOWDOQ\~MWRWW
V]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpQHNMHOOHP]ĘLW
FVDND=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWQpOV]HU]HWW
WDSDV]WDODWRNNDOYROWOHKHWĘVpJHP|VV]H
vetni.
A továbbiakban essék néhány szó a
NXWDWiV LOOHWYH D J\ĦMW|WW LQIRUPiFLyN
NLpUWpNHOpVpQHNPyGV]HUWDQLKiWWHUpUĘO
$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVRNDLWPtJ
D V]HUYH]ĘGpVHQ NHUHV]WO W|UWpQĘ pUWp
kesítés indokait 13 kérdéssel vizsgáltam.
$]DGDWIHOYpWHOH]pVVRUiQDWDJRN±IRN~
/LNHUWVNiOiQpUWpNHOKHWWpND]HJ\HVRNRNDW
aszerint, hogy mennyire értenek egyet az
adott állítással, illetve megítélésük szerint
PHQQ\LUHLJD]D]DGRWWiOOtWiV ±HJ\iOWD
OiQQHPLJD]±PD[LPiOLVDQLJD] 
A tagok aktivitásának kifejezése, illetve
mérése a TÉSZ által nyújtott szolgáltatások
LJpQ\EHYpWHOLMHOOHP]ĘLQNHUHV]WOW|UWpQW
Az alkalmazott módszertan vonatkozásá
EDQIRQWRVU|J]tWHQLKRJ\DNpUGĘtYEHQD
válaszadók az egyes szolgáltatási területe
ken kifejtett aktivitásukat négy kimeneti le
KHWĘVpJV]HULQWpUWpNHOKHWWpNUHQGV]HUHVHQ
LJpQ\EHYHV]LN  DONDORPV]HUĦHQYHV]LN
igénybe (2), nem, de tervezik az igénybe
vételt (1), illetve nem, de nem is tervezik
(0) igénybe venni az adott szolgáltatást. Az
HJ\HVYiODV]OHKHWĘVpJHNKH]UHQGHOWQXPH
rikus értékek átlagolásával számszakilag is
NLIHMH]KHWĘD]DNWLYLWiV0LQpOPDJDVDEEH]
az érték, annál nagyobb az aktivitás, illetve
DQQiOQpSV]HUĦEEQHNWHNLQWKHWĘDYL]VJiOW
szolgáltatási terület.
$]HOĘEELHNEHQLVPHUWHWHWWDGDWJ\ĦMWpV
hez kapcsolódó módszertanok megegyez
nek a mintegy mintaként szolgáló kuta
WiVRNpYDODPLEL]WRVtWMD±WHUPpV]HWHVHQ
DPHQQ\LEHQD]LGĘWpQ\H]ĘWĘOHOWHNLQWQN±
az eredmények korrekt összehasonlításá
QDNOHKHWĘVpJpW
$J\ĦMW|WWDGDWRNNLpUWpNHOpVHV]iPRVVWD
tisztikai módszertan bevonásán keresztül
W|UWpQWDOHtUyVWDWLV]WLNiNRQ MHOOHP]ĘHQ
iWODJpVV]yUiVV]iPtWiV W~OPHQĘHQD]iWOD

JRNKR]WDUWR]yNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRNLV
meghatározásra kerültek. Mint az ismert, a
NRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPHJ\RO\DQLQWHUYDO
lum egy bizonyos elemszámú minta egy is
mérvének átlagértéke körül, amire teljesül,
hogy az alapsokaság várható értéke adott
YDOyV]tQĦVpJJHOEHOHHVLN6]iPtWiVDLPEDQ
a társadalomtudományokban általánosan
KDV]QiOWRVYDOyV]tQĦVpJLV]LQWWHOGRO
JR]WDP$NRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRNPHJ
KDWiUR]iViYDONHWWĘVFpORPYROWHJ\UpV]W
kifejezni az egyes kérdésre adott válaszok
szórását (minél inkább szóródnak a vála
szok, annál szélesebb az intervallum), más
UpV]WD]HJ\HVWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVEĘOpU
kezett válaszok összemérése (amennyiben a
NRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRNÄQHPIHGQHNiW´
VWDWLV]WLNDLpUWHOHPEHQLVMHOHQWĘVNO|QEVp
JHNUĘOEHV]pOKHWQND]HJ\HVV]HUYH]ĘGpVHN
között adott területen).
A többváltozós statisztikai módszerek
közül a faktorelemzés módszertanát is be
vontam a vizsgálatokba. A faktoranalízissel
YL]VJiOWDPD7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVpV
D]RQNHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVLQGRNDL
mögötti látens struktúrákat. Jelen cikkben
eltekintek magának a módszertannak, illet
ve a számítások részeredményeinek részle
tes bemutatásától, ugyanakkor jelzem, hogy
DV]iPtWiVRNVRUiQPD[LPiOLVDQW|UHNHGYH
a módszertani korrektségre, alapul vettem
6]pNHO\LpV%DUQD   valamint 6DMWRV
és0LWHY  útmutatásait.
7RYiEEL HPOtWHQGĘ PyGV]HUWDQL HOHP
a rangkorreláció témakörébe tartozó
.HQGDOOIpOHNRQNRUGHQFLDHJ\WWKDWy : 
használata. Az együttható alkalmas annak
számszaki kifejezésére, hogy a vizsgált szer
vezetek esetében mekkora az „egyetértés”
HJ\HV RNRN UDQJVRUROiViEDQ D 7e6=EH
W|UWpQĘEHOpSpVWLOOHWYHD]D]RQNHUHV]
WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVWLOOHWĘHQ0LQWD]
LVPHUHWHVDV]iPtWRWW:pUWpNpVN|]p
HVĘV]iP0LQpOQDJ\REED]|VV]KDQJD]
„egyetértés” az egyes okok rangsorolásá
EDQD7e6=HNN|]|WWDQQiOQDJ\REED
PXWDWyV]iPpUWpNH$PyGV]HUWDQEĘYHEE

Kovács:$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVpVpUWpNHVtWpVPRWLYiOyWpQ\H]ĘL

kifejtését többek között lásd 6]ĦFV 
munkájában.
A kutatás során a célok egyikeként került
PHJKDWiUR]iVUDKRJ\D7e6=EHW|UWpQĘ
EHOpSpVpVD]D]RQNHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNH
VtWpVPRWLYiFLyMiEDQD]RQRVtWKDWyHpUGHPL
NO|QEVpJD]DODStWypVDNpVĘEEEHOpSĘ
tagok között. A kérdés megválaszolására az
ún. egyutas ANOVA statisztikai modelleket
használtam.
A Paprikakert szövetkezet rövid
bemutatása
$3DSULNDNHUW7pV]7HUPHOĘLeUWpNHVtWĘ
Kft. (továbbiakban Paprikakert) 2009. má
MXVpQDOLJW|EEPLQWDODStWyWDJJDO
alakult meg Békés megyében, Pusztaott
ODNiQ(OĘ]HWHVHOLVPHUpVWD7e6=
szeptemberében kapott, míg végleges el
LVPHUpVpUHEDQNHUOWVRU$V]|YHW
NH]HWWDJOpWV]iPDDOHIHGHWWWHUPĘWHUOHW
pViUXDODSD]DODStWiVWN|YHWĘpYHNEHQGL
namikusan növekedett, melynek állomá
VDLUHDWDJOpWV]iPPHJN|]HOtWHWWHD
HWDWDJRNiOWDOKDV]QiOWWHUOHWPHJ
KDODGWDDKHNWiUWD]HOĘiOOtWRWW]|OG
VpJpVJ\P|OFViUXDODSSHGLJDH]HU
WRQQiW$UHYRQDWNR]yDGDWRNDODSMiQ
elmondható, hogy a taglétszám 300 körül
DODNXOWDWDJRNiOWDOKDV]QiOWWHUPĘWHU
let pedig megközelítette az 1400 hektárt,
DPHO\EĘOW|EEPLQWKHNWiURQIRO\LN
]|OGVpJpVJ\P|OFVWHUPHV]WpV$WDJLJD]
daságokban létrehozott árualap több mint
24 ezer tonna.
$WDJViJMHOOHP]ĘHQKiURPPHJ\HJD]
GiONRGyLN|UpEĘONHUONLQHYH]HWHVHQ%p
NpV&VRQJUiGpV6]DEROFV6]DWPiU%HUHJ
megye. Fontos megjegyezni ugyanakkor,
KRJ\1yJUiG+HYHV3HVWpV+DMG~%LKDU
PHJ\pNEĘOLVYDQQDNWDJMDLD]HJ\WWPĦ
ködésnek, ami jól jelzi, hogy a szövetkezet
PHJOHKHWĘVHQNLWHUMHGWWHUOHWHQYpJ]LWH
vékenységét.
A szövetkezet legfontosabb termékei a
N|YHWNH]ĘNpSSHQDODNXOQDN]|OGVpJIpOpN
közül a paprikafélék, hagymafélék, káposz
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tafélék, paradicsom, burgonya és gyökér
zöldségek, illetve dinnyefélék dominálják a
termelési szerkezetet, míg a gyümölcsfélék
közül kiemelkedik az alma, illetve a csont
héjasok.
$9,=6*È/$72.(5('0e1<(,
$ WRYiEELDNEDQ D NpUGĘtYHV IHOPpUpV
alapján megfogalmazható tapasztalatok
UyODGRNV]iPRWD7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpV
legfontosabb okainak vizsgálatával kezdve
a sort. Ismételten fontosnak tartom kiemel
ni, hogy csak 'XGiV  vizsgálta ezt a
NpUGpVWD=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWWDJViJD
körében, így csupán ebben a relációban
lesz lehetséges e szempont kapcsán az ösz
szehasonlítás.
0LQWDUUyOPiUD]HOĘ]ĘHNEHQV]yYROW
 OHKHWVpJHV RNRW GH¿QLiOW D NpUGĘtY D]
HJ\WWPĦN|GpVEHW|UWpQĘEHOpSpVWPRWL
YiOyWpQ\H]ĘNpQWPHO\HNHWDYiODV]DGyN
±WHUMHGHOPĦ/LNHUWVNiOiQpUWpNHOWHN
A kapott válaszok átlagai a hozzájuk tartozó
NRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRNNDOD]1. táblázatban kerültek összefoglalásra.
$]HUHGPpQ\HNEHPXWDWiVDHOĘWWDQQDN
jobb megértése érdekében röviden vázolom
D]HJ\WWPĦN|GpVEHW|UWpQĘEHOpSpVPR
tivációira végzett faktorelemzés legfonto
sabb tapasztalatait. A 9 eredeti változóból
 WpQ\H]ĘUH D] DODFVRQ\ NRPPXQDOLWiV
miatt elhagyásra került a „Közösséghez
való tartozás igénye” változó) lefuttatott
faktorelemzéssel 2 faktor volt azonosítható,
YDODPLYHOPDJDVDEEPLQWRVNXPXOiOW
megmagyarázási arány mellett. Az egyes
IDNWRURNDN|YHWNH]ĘNpSSHQLQWHUSUHWiOKD
WyND]HOVĘIDNWRUEDQ DNRUUHOiFLyVHJ\WW
KDWypUWpNpQHNFV|NNHQĘVRUUHQGMpEHQ D
„Termelési kockázat csökkentése”, „Érté
kesítés biztonságának javítása”, „Értéke
sítési árak kiszámíthatóságának javítása”,
„Termelés koordinálása a piaci igények
szerint” válaszok jelentek meg, vagyis ez a
faktor jeleníti meg a gazdálkodók bizton
ságra való törekvését. A második faktorral
OHJLQNiEENRUUHOiOyWpQ\H]ĘNDÄ.|UQ\H
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1. táblázat

$7e6=EHW|UWpQđEHOpSpVRNDL²|VV]HKDVRQOtWyHOHP]pV
$7e6=EHW|UWpQđEHOpSpV
egyik legfontosabb oka

PTÉSZ-átlag*
&,

ZTSZ-átlag**
&,

PTÉSZrangsor*

ZTSZrangsor**

Értékesítés biztonságának javítása

6,12
(5,80–6,45)

5,68
(5,27–6,09)

1.

1.

Termelési kockázat csökkentése

5,62
(5,24–5,99)

4,63
(4,13–5,14)

2.

2.

Értékesítési árak kiszámíthatóságának javítása

5,59
(5,24–5,94)

3,77
(3,26–4,29)

3.

7.

Termelés koordinálása a piaci igények szerint

5,48
(5,13–5,83)

4,38
(3,82–4,93)

4.

4.

Közösséghez való tartozás igénye

5,28
(4,82–5,73)

4,30
(3,74–4,87)

5.

5.

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás igénybevételének
OHKHWĒVpJH

4,70
(4,21–5,20)

3,87
(3,34–4,40)

6.

6.

Környezetbarát termesztési módV]HUHNDONDOPD]iViQDNOHKHWĒVpJH

4,55
(4,05–5,05)

3,58
(3,04–4,11)

7.

8.

Inputanyagok közös beszerzése

4,13
(3,54–4,71)

4,56
(4,04–5,08)

8.

3.

Adózási, számviteli tanácsadás
LJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĒVpJH

3,74
(3,23–4,25)

3,48
(2,90–4,06)

9.

9.

Kendall-féle
konkordencia-együttható

0,830

Megjegyzés: * Paprikakert Tész; ** Zöld-Termék Szövetkezet.
Forrás: saját szerkesztés saját felmérés és Dudás (2009) alapján

zetbarát termesztési módszerek alkalma
]iViQDNOHKHWĘVpJH´Ä$Gy]iVLV]iPYLWHOL
WDQiFVDGiVLJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJH´
„Termesztéstechnológiai szaktanácsadás
LJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJH´LOOHWYHÄ,Q
SXWDQ\DJRNN|]|VEHV]HU]pVH´HOQHYH]pVĦ
változók voltak. Hivatkozva 'XGiV 
PXQNiMiUDH]HNDWpQ\H]ĘNLQNiEEDJD]
dálkodók „nyitottságát” mutatják, hiszen
DWHUPHOĘNQpONRUiEEDQQHPYDJ\NHYpVEp
OpWH]ĘFpORNLUiQWLIRJpNRQ\ViJUDXWDOQDN
Visszatérve az 1. táblázatban helyet fog
laló eredmények kiértékeléséhez, a felmérés
tapasztalatai azt mutatják, hogy a Paprika
NHUWWDJViJDN|UpEHQD]HJ\WWPĦN|GpVEH
W|UWpQĘEHOpSpVWDEL]WRQViJUDYDOyW|UHN
vés motívumai determinálták leginkább,
ugyanis az „Értékesítés biztonságának
javítása”, „Termelési kockázat csökken
tése”, „Értékesítési árak kiszámíthatósá

gának javítása”, „Termelés koordinálása
DSLDFLLJpQ\HNV]HULQW´YiODV]RN±PLQWD
biztonságra való törekvés faktorhoz sorolt
WpQ\H]ĘN±UHODWtYHPDJDVIHOHWWLiWODJ
értékei erre engednek következtetni. Bár
a faktoranalízis eredményei szerint nem,
ugyanakkor logikailag a „Közösséghez való
tartozás igénye” mint motiváció is a bizton
ságra való törekvés megnyilvánulásaként
fogható fel, mint az ötödik legfontosabbként
PHJMHO|OWWpQ\H]Ę7RYiEELIRQWRVEiUD]
átlagpontszámok alapján kevésbé releváns
PRWLYiOyWpQ\H]ĘNpQWD]RQRVtWKDWyNDV]|
vetkezet által nyújtott egyéb szolgáltatá
VRNLJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJHPLQWD
Q\LWRWWViJRWNLIHMH]ĘWpQ\H]ĘN~J\PLQWD
„Termesztéstechnológiai szaktanácsadás
LJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJH´Ä.|UQ\H]HW
barát termesztési módszerek alkalmazá
ViQDNOHKHWĘVpJH´Ä,QSXWDQ\DJRNN|]|V
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beszerzése”, illetve „Adózási, számviteli
WDQiFVDGiVLJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĘVpJH´
Érdekes és egyben tanulságos tapaszta
latokhoz juthatunk a két szövetkezet össze
hasonlításával. Megvizsgálva 'XGiV 
iOWDOD=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWQpOYpJ]HWW
DGDWJ\ĦMWpVHUHGPpQ\HLWQDJ\RQKDVRQOy
következtetésekre jutunk. Bár az egyes ál
lításokra adott válaszok átlagértékei némi
GLɣHUHQFLiW PXWDWQDN PHJiOODStWKDWy
KRJ\D=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWWDJViJD
körében is a biztonsági szempontok, vagyis
az értékesítési és termelési kockázat csök
NHQWpVpQHNOHKHWĘVpJHMiWV]RWWDDOHJIRQWR
VDEEV]HUHSHWD]HJ\WWPĦN|GpVEHW|UWpQĘ
EHOpSpVVRUiQ.pWMHOHQWĘVHEENO|QEVpJ
azonosítható a korábban elmondottakhoz
képest: amíg a Paprikakert tagsága számára
az „Inputanyagok közös beszerzése” mint
a szövetkezet által nyújtott egyik szolgál
WDWiVHOpUpVpQHNOHKHWĘVpJHXWROVyHOĘWWL
 KHO\HQV]HUHSHOWDGGLJD=|OG7HUPpN
WDJMDLN|UpEHQH]DOHKHWĘVpJÄGRERJyV´KH
lyen végzett. Továbbá az „Értékesítési árak
kiszámíthatóságának javítása” szempont
PHJtWpOpVpEHQD]RQRVtWKDWyMHOHQWĘVHEEGLI
ferencia: míg a Paprikakert tagsága ezt a 3.
OHJIRQWRVDEEWpQ\H]ĘNpQWMHO|OWHPHJDGGLJ
a másik társulásnál ez a 7. helyre került
besorolásra az átlagok összevetése alapján.
Annak kifejezésére, hogy az egyes szövet
kezetekben a tagság mennyire egyformán
értékelte az egyes belépési okok motiváló
HUHMpW.HQGDOOIpOHNRQNRUGHQFLDPXWDWyW
számítottam, melynek kalkulált értéke
0,83 lett. Az ún. egyetértési együttható 0
és 1 közötti értéket vehet fel, ahol 0,6 érték
IHOHWWPiUÄHJ\EHKDQJ]yQDN´WHNLQWKHWĘN
DYiODV]RN(QQHNPHJIHOHOĘHQDpU
WpNMHOHQWĘVLOOHV]NHGpVWPXWDWD]D]DNpW
HJ\WWPĦN|GpVWDJViJDQDJ\RQKDVRQOyDQ
YpOHNHGHWWDYL]VJiODWEDEHYRQWWpQ\H]ĘN
motiváló hatásáról.
Az elemzési szempont kapcsán egyutas
varianciaelemzés keretében azt is vizsgál
WXNKRJ\NLPXWDWKDWyHNO|QEVpJDEHOp
SpVRNDLEDQD]DODStWypVDNpVĘEEEHOpSĘ
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tagok között. A vizsgálatok eredményei
szerint nem. Bár a két relációban az egyes
állításokra adott válaszok átlagértékei mu
WDWQDNGLɣHUHQFLiNDWGHH]HNDNO|QE
VpJHN±RVPHJEt]KDWyViJLV]LQWHQ
±VWDWLV]WLNDLpUWHOHPEHQQHPUHOHYiQVDN
A két szövetkezetnél kapott eredmények
alapján súlyozott átlagszámítás keretében
kiszámítottuk a belépési indokok átlagérté
keit, amely alapján azonosíthatók a mindkét
7e6=UHMHOOHP]ĘOHJIRQWRVDEEEHOpSpVLLQ
GRNRN0LQWD]UpV]EHQD]HOĘ]ĘHNEHQOHtUWDN
DODSMiQYiUKDWyLVYROWD7e6=WDJJiYiOiVW
leginkább a termelésbiztonság növelésének
OHKHWĘVpJHPRWLYiOWD$WHUPHOĘLV]HUYH]HW
által nyújtott egyéb lehetséges szolgáltatások
HOpUpVLOHKHWĘVpJHPLQWRNV]HUHSHDWDJJi
válásban inkább marginális.
A kutatási munka folytatásaként a szö
YHWNH]HWHQNHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVW
GHWHUPLQiOy RNRNDW YL]VJiOWXN D] HOĘ]Ę
vizsgálati szempontnál ismertetett mód
szertan szerint. Lényeges különbség ugyan
akkor, hogy a Bakucs és PWVDL E
iOWDOKDV]QiOWNpUGĘtYLVWDUWDOPD]WDH]WD
vizsgálati területet, így mód nyílt három
WHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVWDJViJDN|UpEĘOV]iU
mazó információk összehasonlítására és
értékelésére is ( táblázat).
A  táblázatNLpUWpNHOpVHHOĘWWIRQWRV
megemlíteni, hogy ezen a változószetten
is próbálkoztam faktorelemzés segítsé
gével látens háttérstruktúrákat feltárni,
eredménytelenül. A változók nagy része
(7) olyan alacsony kommunalitással ren
delkezett, hogy azokat ki kellett zárni a
további vizsgálatokból, ráadásul a kapcso
OyGy.02PXWDWypV%DUWOHWWWHV]WLVD]W
mutatta, a változószett alkalmatlan fak
torelemzésre.
$3DSULNDNHUWWHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVEHQ
J\ĦMW|WWDGDWRN±D]iWODJpUWpNHNHQNHUHV]
WO±D]WMHO]LNKRJ\DWDJJD]GDViJRNEDQ
NpS]ĘGĘiUXDODSV]|YHWNH]HWHQNHUHV]WO
W|UWpQĘ pUWpNHVtWpVpW OHJLQNiEE D PHJ
OpYĘMyV]HPpO\HVNDSFVRODWRN  pVD
szervezet irányába megnyilvánuló magas
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$7e6=HQNHUHV]WOW|UWpQđpUWpNHVtWpVRNDL²|VV]HKDVRQOtWyHOHP]pV
$7e6=HQNHUHV]WOW|UWpQđ
pUWpNHVtWpVHJ\LNOHJIđEERND

2. táblázat

PTÉSZ-átlag*
&,

ZTSZ-átlag**
&,

MSZ-átlag***
&,

A személyes kapcsolatok

5,71
(5,34–6,08)
1.

5,37
(4,91–5,83)
2.

5,07
(4,77–5,38)
5.

A megbízhatóság

5,63
(5,23–6,04)
2.

5,09
(4,63–5,55)
4.

5,31
(5,05–5,57)
3.

5XJDOPDVViJDEHV]iOOtWiVQiOiUXiWYpWHOQpO

5,55
(5,16–5,94)
3.

4,89
(4,48–5,30)
5.

5,32
(5,01–5,63)
2.

Nagy árumennyiséget is képes átvenni

5,51
(5,07–5,95)
4.

5,25
(4,83–5,65)
3.

5,43
(5,14–5,72)
1.

$PHJIHOHOĒiU

5,36
(4,96–5,75)
5.

4,33
(3,93–4,73)
7.

3,94
(3,64–4,24)
10.

$À]HWpVLIHOWpWHOHNJ\RUVDViJ

5,05
(4,57–5,53)
6.

6,33
(5,97–6,69)
1.

3,76
(3,37–4,14)
9.

$]pUYpQ\HVV]HU]ĒGpV

4,86
(4,40–5,31)
7.

4,30
(3,70–4,89)
8.

5,25
(4,93–5,57)
4.

eUWpNHOL iUSUpPLXP D]H[WUDELRPLQĒVpJHW

3,82
(3,34–4,30)
8.

3,04
(2,56–3,52)
13.

3,11
(2,68–3,54)
13.

A szállítást a TÉSZ végzi

3,59
(2,98–4,20)
9.

4,39
(3,84–4,93)
6.

4,38
(3,93–4,84)
8.

Egyéb szolgáltatást, illetve szaktanácsadást
nyújt

3,55
(2,97–4,14)
10.

4,15
(3,67–4,63)
9.

5,09
(4,75–5,42)
6.

A megszokás

3,53
(3,00–4,07)
11.

3,81
(3,34–4,29)
11.

3,49
(3,05–3,94)
11.

Nincs más értékesítési alternatíva

3,25
(2,75–3,76)
12.

4,00
(3,48–4,52)
10.

3,22
(2,82–3,62)
12.

)LQDQV]tUR]]DDWHUPHOpVWHOĒOHJHWQ\~MW

2,93
(2,33–3,52)
13.

3,52
(2,93–4,11)
12.

4,76
(4,37–5,16)
7.

Kendall-féle konkordencia-együttható
Megjegyzés: * Paprikakert Tész; ** Zöld-Termék Szövetkezet; *** Mórakert Szövetkezet.
Forrás: saját szerkesztés saját felmérés és Dudás (2009), valamint Bakucs és mtsai. (2008) alapján

0,760

Kovács:$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVpVpUWpNHVtWpVPRWLYiOyWpQ\H]ĘL

fokú bizalom (5,63) motiválja. Bár csekély
mértékben alacsonyabb átlagértékkel sze
repelnek, de még mindig nagyon fontosnak
értékelték a válaszadó gazdálkodók a gaz
daságuk igényeihez jól igazodó logisztikai
feltételek meglétét is, nevezetesen: átvétel
NRUEHV]iOOtWiVNRUPXWDWNR]yUXJDOPDVViJ
(5,55), illetve képesség nagy árumennyiség
HJ\LGHMĦiWYpWHOpUH  $PHJIHOHOĘiU
 pV¿]HWpVLIHOWpWHOHNJ\RUVDViJ  
már „csak” 5., illetve 6. helyre kerültek,
ugyanakkor a hozzájuk tartozó átlagértékek
pVNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPDLN LVMHO]LNH
WpQ\H]ĘNIRQWRVYROWiWDYL]VJiOWpUWpNHVt
WpVLFVDWRUQDYiODV]WiViEDQ$V]HU]ĘGpVHV
kötelezettség (4,86) mint ok mindössze 7.
a rangsorban, ami mutatja, hogy a gazdál
NRGyNQHPIHOWpWOHQOFVDNDV]HU]ĘGpVHV
N|WHOHPPLDWWYiODV]WMiND7e6=HQNHUHV]
tüli értékesítést. Módszertani szempontból
ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a rang
VRUEDQ±KHO\HQV]HUHSOĘRNRNiWODJpU
WpNHLKH]WDUWR]yNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRN
átfedést mutatnak, vagyis statisztikai érte
OHPEHQD]iWODJpUWpNHNN|]|WWLGLɣHUHQFLiN
QHPWHNLQWKHWĘNMHOHQWĘVQHN
$]±LOOHWYH±KHO\UHVRUROWRNRN
átlagpontokon keresztül megjelenített
IRQWRVViJiEDQ±VWDWLV]WLNDLpUWHOHPEHQ
LV±MHOHQWĘVNO|QEVpJHNPXWDWKDWyNNL
YDJ\LVD]ÄeUWpNHOL iUSUpPLXP D]H[W
UDELRPLQĘVpJHW´  Ä$V]iOOtWiVWD
TÉSZ végzi” (3,59), „Egyéb szolgáltatást,
illetve szaktanácsadást nyújt” (3,55),
„A megszokás” (3,53), „Nincs más értéke
sítési alternatíva” (3,25), illetve „Finan
V]tUR]]DDWHUPHOpVWHOĘOHJHWQ\~MW´  
okok kevésbé relevánsak a szövetkezeten
NHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVVRUiQ
Adekvát statisztikai módszertannal
(egyutas ANOVA) vizsgálva az alapító és a
NpVĘEEEHOpSĘWDJRNYiODV]DLQDNiWODJpUWp
NHLWQHPPXWDWKDWyNL±RVPHJEt]
KDWyViJLV]LQWHQ±V]LJQL¿NiQVNO|QEVpJ
D]D]PLQGD]DODStWyPLQGSHGLJDNpVĘEE
EHOpSĘWDJRNKDVRQOyDQpUWpNHOLND]pUWp
kesítési indokokat.

331

A Bakucs és PWVDL   valamint
'XGiV  eredményeivel összevetve
a Paprikakertnél szerzett eredményeket
( táblázat PHJiOODStWKDWyDMHOHQWĘVD]R
QRVViJ$.HQGDOOIpOHHJ\HWpUWpVLHJ\WW
KDWyDVpUWpNHD]WMHO]LKRJ\DYL]V
JiOWKiURPV]|YHWNH]HWWDJViJDDODSYHWĘHQ
HJ\IRUPiQtWpOLPHJD]HJ\WWPĦN|GpVHQ
NHUHV]WOW|UWpQĘpUWpNHVtWpVWPRWLYiOyWp
Q\H]ĘNIRQWRVViJiW7HUPpV]HWHVHQQpKiQ\
MHOHQWĘVHEENO|QEVpJLOOHWYHHOOHQWPRQ
dás is azonosítható a válaszokban, melyek
N|]ONLHPHOHNQpKiQ\DWD=|OG7HUPpN
6]|YHWNH]HWWDJViJDV]iPiUDDPHJIHOHOĘ
Ä¿]HWpVLIHOWpWHOHNJ\RUVDViJ´YROWDOHJLQ
kább motiváló, majd a „személyes kapcso
latok” megléte és a „nagy árumennyiséget
is képes átvenni” válaszok kerültek be még
DKiURPOHJIRQWRVDEEQDNtWpOWWpQ\H]ĘN|]p
A Mórakert Szövetkezetnél kapott vála
szokban nagyobb változatosság rejlett a
korábbiakhoz képest. A szövetkezet tagjai
V]iPiUDDOHJMHOHQWĘVHEEPRWLYiOyWpQ\H]ĘN
voltak a szövetkezet által biztosított megfe
OHOĘORJLV]WLNDLKiWWpU Ä1DJ\iUXPHQQ\L
VpJHWLVNpSHViWYHQQL´pVÄ5XJDOPDVViJD
beszállításnál, áruátvételnél”), valamint a
ÄPHJEt]KDWyViJ´$IHQQiOOyV]HU]ĘGpVHV
N|WHOHPLVPHJOHKHWĘVHQÄHOĘNHOĘ´KHO\HQ
végzett (4. hely), holott a másik két szerve
zet tagjai körében ez a 7., illetve 8. helyre
került.
A három szövetkezetnél kapott ered
ményeket felhasználva, súlyozott átlag
számítással kiszámítottam az értékesítési
indokok átlagát, mellyel azonosíthatók a
PLQGKiURP7e6=UHMHOOHP]ĘOHJIRQWR
sabb értékesítési indokok. A számítások
eredményeként kapott átlagértékek azt
MHO]LNKRJ\D7e6=HQNHUHV]WOLpUWpNH
sítés azért a leginkább vonzó alternatíva,
PHUW D] HJ\V]HUUH DNiU QDJ\ YROXPHQĦ
áru átvételére is képes, jól igazodva a gaz
daságok igényeihez (5,44). Közel hasonló
IRQWRVViJ~WpQ\H]ĘNpQWNHUOWHND]RQRVt
tásra a megbízhatóság (5,42) és a személyes
NDSFVRODWRN  PLQWPRWLYiOyWpQ\H]ĘN
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)RQWRVViJiWWHNLQWYHQHJ\HGLNWpQ\H]ĘNpQW
jelent meg a rangsorban az átlagszámítás
DODSMiQDEHV]iOOtWiVNRUiWYpWHONRUPXWDWRWW
UXJDOPDVViJPtJpUGHNHVPyGRQD¿]HWpVL
feltételek (4,79) és az ár (4,65) csak a kö
]pSPH]ĘQ\EHQYpJH]WHN
A vizsgálatok utolsó logikai egységeként
NHUOWHOHP]pVUHDWDJViJHJ\WWPĦN|GpVL
aktivitása a TÉSZ által nyújtott szolgálta
tások igénybevétele alapján. Az adatfelvétel
LGĘSRQWMiEDQD3DSULNDNHUWDN|YHWNH]Ę
további szolgáltatásokat nyújtotta a tag
jai számára: inputanyagok beszerzése,
termesztéstechnológiai tanácsadás, hul
ODGpNEHJ\ĦMWpV¿QDQV]tUR]iVPLQĘVpJEL]
WRVtWiVLUHQGV]HUNLpStWpVHpVPĦN|GWHWpVH
továbbá szakmai estek szervezése. Az egyes
szolgáltatási területeken a kapott válaszok
megoszlási viszonyait, illetve a numeri
kussá konvertált válaszok átlagértékeit a
 táblázat foglalja össze.
A Paprikakert esetében az eredmények
azt prezentálják, hogy a legnagyobb akti
vitás a különféle szakmai esteken, rendez
YpQ\HNHQW|UWpQĘUpV]YpWHOEHQPXWDWNR]LN
vagyis a TÉSZ által nyújtott szolgáltatások

közül ez a terület örvend a legnagyobb nép
V]HUĦVpJQHN iWODJ (]HNHWDV]|YHWNH
zet által rendezett szakmai rendezvényeket
DYiODV]DGyNW|EEPLQWIHOH D OHJ
DOiEEDONDORPV]HUĦHQOiWRJDWMDQ\LODW
kozott úgy, hogy ez idáig még nem vett részt
ilyen eseményen, de tervezi, míg 28% teljes
passzivitást mutat. Közel hasonló aktivi
WiVPXWDWNR]LN  DPLQĘVpJEL]WRVtWiVL
rendszer kiépítése területén is, ahol nagy
ságrendileg a tagok egyharmada rendszere
VHQYDJ\DODNDORPV]HUĦHQGHLJpQ\EHYHWW
ilyen típusú szolgáltatást, míg kétharmada
MHOOHP]ĘHQQHP1pPLOHJSR]LWtYXPNpQW
pUWpNHOKHWĘKRJ\D]HGGLJHOXWDVtWyWDJRN
IHOHWHUYH]LDM|YĘEHQD]LJpQ\EHYpWHOW
$7e6=iOWDOQ\~MWRWW¿QDQV]tUR]iVLOHKH
WĘVpJHNPR]JDWWiNPHJOHJNHYpVEpDWDJR
kat, itt az átlagos aktivitás mindössze 0,64.
$ WDJRN PLQG|VV]H D UHQGV]HUHVHQ
DDONDORPV]HUĦHQDSHGLJPpJ
VRKDQHPpOWLO\HQOHKHWĘVpJJHOGHHEEĘO
D]DNLQHPLVWHUYH]LDM|YĘEHQVHP
$¿QDQV]tUR]iVKR]KDVRQOyDQNHYpVEp
QpSV]HUĦV]ROJiOWDWiVLWHUOHWQHNV]iPtW
a környezetvédelemhez kapcsolódó hulla

3. táblázat
$V]|YHWNH]HWLWDJRNDNWLYLWiViQDNMHOOHP]đLV]ROJiOWDWiVLWHUOHWHQNpQW
Szolgáltatás
megnevezése

Rendszeresen igénybe veszik


AlkalomV]HUğHQYHszik igénybe


Nem, de tervezik, hogy
igénybe veszik


Nem, de nem is
tervezik, hogy
igénybe veszik


Átlag

0HJMHO|OpVLJ\DNRULViJGE
Szakmai estek

16

40

16

28

1,44

0LQĒVpJEL]WRVttási rendszer kiépítése, illetve
PĠN|GWHWpVH

16

16

34

34

1,16

Inputanyagok
beszerzése

15
(33)

12
(48)

31
(13)

42
(6)

0,99
(2,09)

Termesztéstechnológiai tanácsadás

7
(28)

16
(44)

35
(17)

42
(11)

0,90
(1,89)

+XOODGpNEHJ\ĠMWpV

5
(33)

10
(22)

33
(24)

52
(20)

0,67
(1,69)

9

3

31

57

0,64

Finanszírozás

Megjegyzés:]iUyMHOEHQD=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWWDJViJiQDNDNWLYLWiVLMHOOHP]ĒLV]HUHSHOQHN
Forrás: saját szerkesztés saját adatfelvétel és Dudás (2009) alapján

Kovács:$7e6=EHW|UWpQĘEHOpSpVpVpUWpNHVtWpVPRWLYiOyWpQ\H]ĘL

GpNEHJ\ĦMWpV  0HJMHJ\H]]NKRJ\D
=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWWDJViJDN|UpEHQ
YpJ]HWWNpUGĘtYHVIHOPpUpVLVLJ\HNH]HWW
képet adni a tagok aktivitásáról a TÉSZ
által nyújtott szolgáltatások igénybevételén
keresztül. Három azonos, azaz mindkét
szövetkezet által nyújtott szolgáltatás ha
tárolható le, melyek közül egyik a hulla
GpNEHJ\ĦMWpV'XGiV  arról számol
EHKRJ\H]DV]ROJiOWDWiVLWHUOHW±D3DS
ULNDNHUWKH]KDVRQOyDQ±NHYpVEpQpSV]HUĦ
D=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWWDJViJDN|Up
ben, ugyanakkor az azonos módszertani
megközelítésben számított átlagos aktivitás
  DPL~J\iOOHOĘKRJ\DWDJRND
UHQGV]HUHVHQPtJDDONDORPV]HUĦHQ
GHpOWH]]HODOHKHWĘVpJJHO0LQG|VV]HVHQ
UDWHKHWĘD]RNDUiQ\DDNLNDM|YĘEHQ
VHPNtYiQQDNH]]HODOHKHWĘVpJJHOpOQL
$=|OG7HUPpN6]|YHWNH]HWWDJMDLD]LQSXW
DQ\DJEHV]HU]pVLV]ROJiOWDWiVEDQYHWWHNUpV]W
OHJLQNiEE  PHO\QHNQpSV]HUĦVpJpWMyO
MHO]LKRJ\DWDJRNDOHJDOiEEDONDORPV]H
UĦHQPXWDWDNWLYLWiVWH]HQDWHUOHWHQ(]]HO
szemben a Paprikakertnél a tagok kevesebb
PLQWHJ\KDUPDGDLJpQ\HOWLO\HQMHOOHJĦV]RO
JiOWDWiVWDPHO\V]HUpQ\DNWLYLWiVWDHV
átlagérték is jól tükröz. A termesztéstechno
lógiai tanácsadás területének igénybevétele
LVMHOHQWĘVHQHOPDUDGD3DSULNDNHUWWDJViJD
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N|UpEHQV]HPEHQD=|OG7HUPpNWDJ
ságában mért 1,69 értékkel.
Összefoglaló értékelést adva, a Paprika
NHUW6]|YHWNH]HWWDJViJD±PLQGDEV]RO~W
mind pedig relatív viszonylatban, azaz a
=|OG7HUPpN 6]|YHWNH]HWKH] PpUWHQ ±
PHJOHKHWĘVHQV]HUpQ\DNWLYLWiVWPXWDWD
szövetkezet által nyújtott egyéb szolgálta
tások igénybevételében. Némileg árnyalja
a képet, illetve bizakodásra ad okot az a
tény, hogy bár a tagok az egyéb szolgálta
tások igénybevételében nem jeleskednek,
ugyanakkor a szövetkezeten keresztül tör
WpQĘpUWpNHVtWpVPLQWNYi]LDODSV]ROJiOWD
WiVEDQPHJMHOHQĘDNWLYLWiVV]iPDLPHJOH
KHWĘVHQPHJJ\Ę]ĘHND|VpYEHQD]
DNWtYWDJLN|]UHPĦN|GpVHUHGPpQ\HNpQW
az értékesített árualap volumene megha
ladta a 20 000 tonnát, míg a szövetkezet
nettó árbevétele a 2 milliárd forintot. Más
megközelítésben értékelve az aktivitást, a
WDJRNDOLJW|EEPLQWDDGMDD]pUWpNEHQ
NLIHMH]HWWIRUJDORPiWPtJDIRUJDORP
DDWDJViJN|]HOiKR]N|WKHWĘ
Mindezen számok azt mutatják, hogy vi
szonylag koncentrált a tagok hozzájárulása
DV]HUYH]ĘGpVIRUJDOPiKR]PHO\HWG|QWĘHQ
a taggazdaságok mérete magyaráz. A nyil
vántartott inaktív tagok száma alig haladja
PHJDRW

)255È6081.È.-(*<=e.(
(1) %ʃʍʗʅʕ/=±)ʇʔʖ˛,±6ʜʃʄ˖** (2008a): Mórakert Cooperative: A successful case of linking small
farmers to markets for horticultural produce. In &ViNL&V±)RUJiFV&V(eds.): Restructing Market Relations
LQ)RRGDQG$JULFXOWXUHRI&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH,PSDFWVXSRQ6PDOO)DUPHUV Agroinform Kiadó, Bu
GDSHVW±SS±  %ʃʍʗʅʕ/=±)ʇʔʖ˛,±6ʜʃʄ˖** E 7KH,PSDFWRI7UXVWRQ&RRSHUDWLYH
Membership Performance and Satisfaction in the Hungarian Horticulture. In &ʕʝʍʋ&ʕ±)ʑʔʉʝʅʕ&ʕ (eds.):
$JULFXOWXUDO(FRQRPLFVDQG7UDQVLWLRQ:KDWZDVH[SHFWHGZKDWZHREVHUYHGWKHOHVVRQVOHDUQHG6WXGLHVRQ
the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe. Vol. 44. Leibniz Insitute für Agrarentwicklung
LQ0LWWHODQG2VWHXURSH+DOOH±SS±  %ʃʔʃʐʛʃʋ=ʕ  *pSKDV]QiODWLHJ\WWPĦN|GpVHN(O
PpOHWpVJ\DNRUODWDPDJ\DUPH]ĘJD]GDViJEDQ$N|]JD]GDViJLPyGV]HUWDQLNpS]pVIHMOHV]WpVppUW$ODStWYiQ\
0LVNROFS±  %ʋʔ˖6ʜ±5ʝʅʜ.  $JUiUpVYLGpNIHMOHV]WpVLHJ\WWPĦN|GpVHN0DJ\DURUV]iJRQ
$JUiUJD]GDViJL.XWDWy,QWp]HW%XGDSHVWS±  'ʑʏʌʝʐ(  7HUPHOĘLHJ\WWPĦN|GpVHNYL]VJiOD
WDD]|OGVpJJ\P|OFViJD]DWEDQ'RNWRUL 3K' pUWHNH]pV 6]HQW,VWYiQ(J\HWHP*|G|OOĘ S±  'ʑʔʉʃʋ
/±%ʃʔʖʃ,±'ʗʆʝʕ*ʛ±9ʃʔʉʃ(  7HUPHOĘLFVRSRUWRNpVD]|OGVpJJ\P|OFViJD]DWEDQPĦN|GĘWHU
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PHOĘLV]HUYH]ĘGpVHN0DJ\DURUV]iJRQ$JUiUJD]GDViJL.XWDWy,QWp]HW%XGDSHVWS±  'ʗʆʝʕ*ʛ (2009):
$7e6=HQNHUHV]WOLpUWpNHVtWpVWPRWLYiOyWpQ\H]ĘNpVN|UOPpQ\HNGazdálkodás  SS±  
'ʗʆʝʕ*ʛ±)ʇʔʖ˛,  7KHHɣHFWRIWUXVWRQWKHSHUIRUPDQFHDQGVDWLVIDFWLRQRIFRRSHUDWLYHPHPEHUV
DWWKHÄ=g/'7(50e.´3URGXFHU2UJDQLVDWLRQ*D]GiONRGiVNO|QNLDGiV±SS±  'ʗʆʝʕ*ʛ
±-ʗʊʝʕʜ$  $PDJ\DURUV]iJL7e6=HNJD]GDViJLV]HUHSpQHNYL]VJiODWDV]iPYLWHOLPHJN|]HOtWpVDODS
ján. *D]GiONRGiV  ±SS±  )ʑʆʑʔ=  =|OGVpJJ\P|OFV7e6=HNKHO\]HWH0DJ\DURU
szágon. $JURIyUXP([WUD±SS±  +ʃʐʕʇʐ0+±0ʑʔʔʑʙ-ʔ-/±%ʃʖʋʕʖʃ-& (2002): The
,PSDFWRIWUXVWRQFRRSHUDWLYHPHPEHUUHWHQWLRQSHUIRUPDQFHDQGVDWLVIDFWLRQDQH[SORUDWRU\VWXG\InternaWLRQDO)RRGDQG$JULEXVLQHVV0DQDJHPHQW5HYLHZ±SS±  +ʑʔʘʝʖʊ=  $]|OGVpJJ\P|OFV
WHUPHOĘNHJ\WWPĦN|GpVHD7e6=HNpUWpNHVtWpVLpVJD]GDViJLKHO\]HWpQHNYL]VJiODWD'RNWRUL 3K' pUWHNH]pV
6]HQW,VWYiQ(J\HWHP*|G|OOĘ S±  .ʑʘʝʅʕ=±%ʃʔʃʐʛʃʋ=ʕ±6ʜʃʄ˖**  $]HJ\WWPĦN|GpVL
DNWLYLWiVpVPRUiOLVNRFNi]DW|VV]HIJJpVHLHJ\WHUPHOĘLV]HUYH]ĘGpVEHQ,Q7ʃʍʝʅʕʐʰ*ʛ˙ʔʉʛ. (szerk.): InnoYiFLyVNLKtYiVRNpVOHKHWĘVpJHNN|]|WW ;91HP]HWN|]L7XGRPiQ\RV1DSRN Konferenciakiadvány.
.iURO\5yEHUW)ĘLVNROD*\|QJ\|V±SS±  0ʃʉʛʃʔʑʔʕʜʝʉ.ʑʔʏʝʐʛʃ  %V]iP~MH
OHQWpVD]DJiUJD]GDViJpYLKHO\]HWpUĘOKWWSZZZSDUODPHQWKXLURPSGI>
@±  6ʝʌʇʔ,  $]|OGVpJJ\P|OFViJD]DWKHO\]HWpWpVNONHUHVNHGHOPpWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNYL]V
JiODWD'RNWRUL 3K' pUWHNH]pV 6]HQW,VWYiQ(J\HWHP*|G|OOĘ S±  6ʃʌʖʑʕ/±0ʋʖʇʘ$ (2007): SPSS
.XWDWiVLpVDGDWHOHP]pVLNp]LN|Q\Y$OLQHD.LDGy%XGDSHVWS±  6ʇʔʇʕ$±)ʇʎʈ˙ʎʆʋ-±6ʜʃʄ˖0
D +D]DL]|OGVpJJ\P|OFV7e6=HNNLVWHUPHOĘNHWLQWHJUiOyV]HUHSHDQDJ\NHUHVNHGHOPLOiQFRNQDNW|U
WpQĘpUWpNHVtWpVEHQ*D]GiONRGiV  ±SS±  6ʇʔʇʕ$±)ʇʎʈ˙ʎʆʋ-±.ʑʜʃʍ$±6ʜʃʄ˖0
E 7HUPHOĘLV]HUYH]HWHN]|OGVpJJ\P|OFVNLViUXWHUPHOĘNHWLQWHJUiOyV]HUHSHDQDJ\NHUHVNHGHOPLOiQ
FRNQDN W|UWpQĘ pUWpNHVtWpVEHQ 0ĦKHO\WDQXOPiQ\RN 07$ .|]JD]GDViJWXGRPiQ\L ,QWp]HW %XGDSHVW  S
±  6ʜʃʄ˖** (2012a): 6XSSRUWIRU)DUPHUV¶&RRSHUDWLYHV&RXQWU\5HSRUW+XQJDU\:DJHQLQJHQ85
:DJHQLQJHQSKWWSHGHSRWZXUQO±  6ʜʃʄ˖** (2012b): 6XSSRUWIRU)DUPHUV¶&RRSHUDWLYHV
&DVH6WXG\5HSRUW3HUIRUPDQFHDQGVXVWDLQDELOLW\RIQHZHPHUJLQJFRRSHUDWLYHVLQ+XQJDU\ Wageningen
85 :DJHQLQJHQ  S KWWSHGHSRWZXUQO ±   6ʜʰʍʇʎʛʋ 0 ± %ʃʔʐʃ , (2004) 7~OpOĘNpV]OHW D]
6366KH]7|EEYiOWR]yVHOHP]pVLWHFKQLNiNUyOWiUVDGDORPNXWDWyNV]iPiUD7\SRWH[.LDGy%XGDSHVWS±
(22) 6ʜ˳ʅʕ, (2004): Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest, 551 p.
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-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

The main goal of this article is to determine the economic and environmental
VXVWDLQDELOLW\RIVKRUWURWDWLRQFRSSLFH 65& KDUYHVWHGRQDWZR\HDUF\FOHE\HVWDEOLVKLQJ
a model based on secondary data. In general, these energy plantations are attempts to
GRDQH[WHQVLYHV\OYLFXOWXUDOZRUNLQDQLQWHQVLYHSURGXFWLRQV\VWHPZKLOHPHHWLQJWKH
UHTXLUHPHQWV RI HFRQRPLF DQG HQYLURQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\ DW WKH VDPH WLPH )RXU
scenarios were established based on land characteristics and production intensity. The
DQDO\VLVRIWKHFXPXODWLYH¿QDQFLDOUHVXOWVRIWKHVHK\SRWKHVHVRYHUVHYHUDOSURGXFWLRQ
F\FOHV DWRWDORI\HDUV VKRZVWKHHɣHFWRIWUDQVSRUWDWLRQVFRVWV\LHOGVDQGSURGXFWLRQ
PHWKRGVRQWKHUHWXUQWLPHDQGWKHHɣHFWRIWKHWLPHYDOXHRIPRQH\RQWKHLQYHVWPHQW
From the established model, it can be concluded that short rotation coppice plantations
FDQPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIHLWKHUHFRQRPLFRUHQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\EXWQRW
ERWKDWWKHVDPHWLPH:LWK65&SODQWDWLRQVEHLQJDFRQGLWLRQDOO\UHQHZDEOHUHVRXUFH
WKH UHWXUQ RI DQQXDO LQSXWV SUHVHQWV ERWK D ¿QDQFLDO DQG DQ HQHUJHWLF ULVN GXH WR WKH
XQSUHGLFWDELOLW\ RI WKH SURGXFWLRQ 7KLV IDFW SXWV 65&V DW D FRPSHWLWLYH GLVDGYDQWDJH
against conventional renewable energy resources.
0$,15($6216)25-2,1,1*352'8&(56¶25*$1,6$7,21$1'7+(,5
,1)/8(1&(217+(0$5.(7$&7,9,7<2)7+(3$57,&,3$176
By: Kovács, Zoltán
.H\ZRUGVVDOHPRWLYDWLRQVHUYLFHVSURGXFHURUJDQLVDWLRQIUXLWDQGYHJHWDEOHV
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Producer organisations (POs) in the leading vegetable and fruit producing European
Union (EU) Member States have a key role in the coordination of product path; their
PDUNHWVKDUHH[FHHGVDQGLQVRPHFRXQWULHVHYHQUHDFKHV7\SLFDOO\WKHPDUNHW
VKDUH RI WKHVH RUJDQLVDWLRQV LV UDWKHU ORZ DURXQG  LQ WKRVH FRXQWULHV ± LQFOXGLQJ
+XQJDU\±ZKLFKMRLQHGWKH(8IURPRQZDUGV&RQVLGHULQJWKHFXUUHQWVLWXDWLRQRI
the sector, however, it is necessary to strengthen the position of producer organisations.
([SORULQJWKHUHDVRQVDQGPRWLYDWLRQVEHKLQGHQWHULQJWKHVHW\SHVRISDUWQHUVKLSVDQG
conducting sales through these organisations can be a very useful addition to this. This is
the main objective of the present study.
7KHUHVXOWVRITXHVWLRQQDLUHVXUYH\FDUULHGRXWDPRQJWKHPHPEHUVRI3$35,.$.(57
TÉSZ Producer Organisation Ltd have shown that the main motivation for farmers to enter
the cooperation is the possibility of reducing risks regarding sales. Another important
PRWLYH LV WKH SRWHQWLDO H[SORLWDWLRQ RI RWKHU VHUYLFHV RɣHUHG E\ WKH RUJDQLVDWLRQ 7KH
VXUYH\ KDV FRQ¿UPHG WKDW WKH JRRG SHUVRQDO UHODWLRQVKLSV KLJK OHYHO RI WUXVW DQG WKH
DYDLODELOLW\RIDORJLVWLFDOEDFNJURXQGZKLFKFDQDGDSWÀH[LEO\WRWKHQHHGVRIPHPEHU
farms, have the greatest impact in encouraging the members to sell their produce
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WKURXJK 32V 7KH DGYDQWDJHV ZKLFK FDQ EH UHDOL]HG WKURXJK EX\LQJLQ SULFHV DQG
payment conditions can be regarded as further motives. However, the possibility of using
other services provided by the PO are among the less important factors. The outcomes of
research can be compared with the results of earlier studies made in similar topics. The
H[DPLQDWLRQVFDUULHGRXWLQ0Ï5$.(57DQG=g/'7(50e.FRRSHUDWLYHVLQDQG
2009 reached essentially the same conclusions.
/2&$/352'8&76$6(&85(/,9(/,+22'25,1&20(6833/(0(17"
%\7yWK.DV]iV1LNROHWWD±.HOOHU.ULV]WLQD±(UQV]W,OGLNy±3pWHU(U]VpEHW
.H\ZRUGVORFDOSURGXFWVVXSSO\FKDLQVORFDOIRRGV\VWHP(XURSHDQ8QLRQ
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

The aim of our research was to show the sales methods of local producers and farmers
ZKRZRUNLQ=DODDQG6RPRJ\FRXQWLHVDQGWRH[DPLQHZKHWKHUWKHVHNLQGVRISURGXFWLRQ
activities are able to provide livelihoods. We hypothesised that this activity is capable
by itself to provide the livelihood for farmers working in this region. Furthermore, we
presumed that the producers involved in the research principally favour short and direct
sales channels, therefore they sell their products at their own settlement, mainly from
their own house and at local farmers’ markets, which are so fashionable nowadays.
Our research showed that although it is trendy to consume local products, and there
LVDJURZLQJGHPDQGIRUWKHPWKHSURGXFWLRQRIWKHVHSURGXFWVVWLOOFDQQRWEHDVHOI
sustaining activity. It provides a livelihood for only 35% of the respondents, while the
UHPDLQGHUFDUU\RXWWKLVDFWLYLW\DORQJVLGHWKHLUIXOOWLPHMRERURWKHUSUR¿WDEOHDFWLYLWLHV
2WKHUUHVHDUFKUHVXOWVVHHPWRKDYHWKHRSSRVLWH¿QGLQJVRIWKHUHVSRQGHQWVFODLP
that they can make a living out of selling local products. Nevertheless, the success is
QRWJXDUDQWHHGE\SURGXFLQJORFDOSURGXFWVEXWWKHUHDUHJRRGH[DPSOHVZKRFDQPDNH
a living out of this activity. Further it was stated that producers favour direct supply
chains: they sell their products mainly at their own settlements, but the various events
and fairs, as selling locations, also play an important role.
&21680(56859(<21+21(<&2168037,21
%\8UEiQQp7UHXW]ÈJQHV±7UHXW]=Vy¿D
.H\ZRUGVKRQH\FRQVXPHUEHKDYLRXULQÀXHQWLDOIDFWRUV3LOJULPPRGHO
-(/&ODVVL¿FDWLRQ40

1RZDGD\V WKH W\SLFDO WUHQG LQ IRRG FRQVXPSWLRQ LV WKH DSSUHFLDWLRQ RI TXDOLW\ DQG
health. This trend shows itself in honey consumption too, although price sensitivity
LV VWLOO REVHUYHG DPRQJ WKH FXVWRPHUV ZKLFK WKLV VWXG\ FRQ¿UPV DV ZHOO  RI WKH
UHVSRQGHQWVZRXOGEX\KRQH\IUHTXHQF\LIWKHSULFHRIWKHKRQH\ZHUHORZHU3ULPDULO\
WKHTXDOLW\LQÀXHQFHVWKHUHVSRQGHQWVZKHQWKH\EX\KRQH\)RURIWKHFRQVXPHUV
WKH TXDOLW\ LV LPSRUWDQW ZKHQ WKH\ EX\ KRQH\ &RQVXPHUV DUH PRUH VDWLV¿HG ZLWK WKH
WDVWHRIKRQH\WKDQZLWKVXJDUEXWWKH\DUHPRUHVDWLV¿HGZLWKWKHSULFHRIVXJDUWKDQ
that of honey. Based on the research we can establish a low connection between income
DQGWKHUHJXODULW\RIKRQH\FRQVXPSWLRQ &UDPHU9  

