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Helyi termék: biztos megélhetés vagy
NHUHVHWNLHJpV]tWpV"
7˖ʖʊ.ʃʕʜʝʕ1ʋʍʑʎʇʖʖʃ±.ʇʎʎʇʔ.ʔʋʕʜʖʋʐʃ±
(ʔʐʕʜʖ,ʎʆʋʍ˖±3ʰʖʇʔ(ʔʜʕʰʄʇʖ
.XOFVV]DYDNKHO\LWHUPpNHOOiWiVLOiQFRNKHO\LpOHOPLV]HUUHQGV]HU(XUySDL8QLy
-(/NyG4
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.XWDWiVXQN FpOMD D] YROW KRJ\ IHOWiUMXN D =DOD pV 6RPRJ\ PHJ\pNEHQ PĦN|GĘ
KHO\LWHUPHOĘNpUWpNHVtWpVLPyGV]HUHLWYDODPLQWD]WKRJ\YDOyEDQNpSHVHPHJpOKHWpVWEL]WRVtWDQLH]DIDMWDWHUPHOĘLWHYpNHQ\VpJ$]RQIHOYHWpVVHOpOWQNKRJ\D]
DGRWWWpUVpJEHQGROJR]yKHO\LWHUPHOĘNV]iPiUDHWHYpNHQ\VpJ|QiOOyDQLVPHJpOKHWpVWNpSHVEL]WRVtWDQL(]HQW~OIHOWpWHOH]WNKRJ\DYL]VJiODWEDEHYRQWKHO\LWHUPHOĘN
OHJLQNiEEDU|YLGpVGLUHNWpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiNDWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQtJ\HOVĘVRUEDQDVDMiWWHOHSOpVN|QDGQDNHODPHO\EHQQDJ\V]HUHSHYDQDVDMiWKi]QiOYDOyHODGiVQDNpVDQDSMDLQNEDQGLYDWRVKHO\LWHUPHOĘLSLDFRNQDN.XWDWiVXQNEyONLGHUOW
KRJ\EiUPHQQ\LUHLVÄGLYDWRV´IRJ\DV]WiVUyOYDQV]ypVIHOW|UHNYĘNHUHVOHWPXWDWNR]LNDKHO\LWHUPpNHNLUiQWQHPQHYH]KHWMNHJ\pUWHOPĦHQ|QIHQQWDUWyWHYpNHQ\VpJQHNH]HQWHUPpNHNHOĘiOOtWiViW±DYiODV]DGyLQNQDNPLQG|VV]HDV]iPiUDEL]WRVtWMDDPHJpOKHWpVWDW|EELPHJNpUGH]HWWPXQNDYDJ\YDODPHO\PiVM|YHGHOPH]Ę
WHYpNHQ\VpJPHOOHWWYpJ]LH]WD]HOĘiOOtWyWHYpNHQ\VpJHW(]]HOQpPLNpSSHOOHQWPRQG
HJ\PiVLNNXWDWiVLHUHGPpQ\DPHO\V]HULQWDYiODV]DGyND~J\OiWMDPHJOHKHW
pOQLDKHO\LWHUPpNHNpUWpNHVtWpVpEĘO$]WOiWKDWMXNWHKiWKRJ\DVLNHUEL]WRVDQQHP
JDUDQWiOWDKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiVDUpYpQXJ\DQDNNRUPXWDWNR]QDNMySpOGiNLV
HJ\HVHNNpSHVHNPHJpOQLHWHYpNHQ\VpJEĘO0HJiOODStWRWWXNWRYiEEiKRJ\DWHUPHOĘNDN|]YHWOHQpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiNDWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQHOVĘVRUEDQVDMiWWHOHSOpVN|QDGQDNHOGHIRQWRVV]HUHSHYDQDNO|QE|]ĘUHQGH]YpQ\HNQHNYiViURNQDN
PLQWpUWpNHVtWpVLIHOOHWHNQHNLV

BEVEZETÉS
Az elmúlt évek egyik legfontosabb hazai
trendjét a helyi termékek térhódítása je
OHQWHWWH0HJQĘWWD]LJpQ\DUUDKRJ\DIR
gyasztók igényeit helyben megtermelt friss,
egészséges és biztonságos élelmiszerekkel,
rövid ellátási láncokkal elégítsék ki. Egy
~MpOHOPLV]HUNXOW~UDNLERQWDNR]iViQDN
vagyunk szemtanúi, amely nemcsak a gaz
daságot, hanem a társadalmat is átformál
ja. Az élelmiszerek közvetlen értékesítése
XJ\DQLVPHJWHUHPWLDQQDNDOHKHWĘVpJpW

KRJ\DWHUPHOĘpVDIRJ\DV]WyV]HPpO\HVHQ
találkozzon, ezzel megindul a párbeszéd
a városi és vidéki lakosság között, amely
HUĘVtWLDWiUVDGDOPLNRKp]LyWLV
Fontos hangsúlyozni ezen folyamat kap
csán a vidékfejlesztési hatásokat is. Számos
vidéki település az elnéptelenedéssel küzd, a
helyi termékek készítése és árusítása azon
EDQPHJWHUHPWLDOHKHWĘVpJHWKRJ\H]HN
újra élettel teljenek meg, s az identitásuk
pVJD]GDViJXNLVHUĘV|GQLWXGMRQ/iWQXQN
kell, hogy ezek a térségek azáltal is nyernek,
hogy a helyi termékek által összekovácsolják
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DKHO\LN|]|VVpJHNHWUiLUiQ\tWMiND¿J\HOPHW
D]pUWpNHLNUHDPH]ĘJD]GDViJLpVNp]PĦYHV
hagyományaikra, amelynek következtében
DIDOXVLWXUL]PXVWLVQpSV]HUĦVtWLN
,52'$/0,È77(.,17e6
Helyi termék meghatározása és
MHOHQWĘVpJpQHNEHPXWDWiVD
$KHO\LWHUPpNGH¿QLiOiVDPiLJYLWDWRWW
terület a szakirodalomban. A hétköznapok
ban sokan azonosítják (tévesen) kizárólag
a házilag készített élelmiszerekkel, holott
a helyi termék számos egyéb kategóriát is
magában foglal.
Szekunder kutatásunk során bemutatjuk
a helyi termékek fogalomkörét és e termé
NHNMHOHQWĘVpJpWVUiYLOiJtWXQND]RQHP
pirikus kutatási eredményekre, amelyek
DKHO\LWHUPpNHNQpSV]HUĦEEpYiOiViWWi
masztják alá.
$)|OGPĦYHOpVJ\L0LQLV]WpULXPNH]GH
ményezésére 2015 a Helyi termék éve volt
Magyarországon. A Minisztérium célja a
programsorozattal az volt, hogy népsze
UĦVtWVpNDWHUPHOĘLSLDFRNDWpViOWDOiEDQ
DKHO\LWHUPpNHNHWWRYiEEiHOĘVHJtWVpND
WHUPHOĘNpVDYiViUOyNN|]|WWLNDSFVRODWNL
DODNXOiViWV]RURVDEEiWpWHOpWÄ$)|OGPĦ
YHOpVJ\L0LQLV]WpULXPNLHPHOW¿J\HOPHW
IRUGtWDKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiViQDN|V]
tönzésére, az értékesítési csatornák kiépíté
VpUHEĘYtWpVpUHpVDWHUPpNHNYiViUOyNNDO
W|UWpQĘPLQGV]pOHVHEEN|UĦPHJLVPHUWH
tésére.” (0DJ\DURUV]iJ.RUPiQ\D)
Annak ellenére azonban, hogy a Minisz
WpULXPVD]RQEHOOD]eOHOPLV]HUOiQFIHO
J\HOHWpUW)HOHOĘVÈOODPWLWNiUViJLVNLHPHO
WHQNH]HOLDKHO\LWHUPpNHNQpSV]HUĦVtWpVpW
QHPWDOiOXQNNRUPiQ\]DWLGH¿QtFLyWDKHO\L
termékre.
$]  ,9   )90 UHQGHOHW
D NLVWHUPHOĘ IRJDOPiW KDWiUR]]D PHJ
E rendelet 1. § (1) bekezdésének értelmé
EHQDNLVWHUPHOĘNLVPHQQ\LVpJĦ DSRQ
tos mennyiségeket a rendelet 1. melléklet
A része tartalmazza):

iOWDODPHJWHUPHOWDODSWHUPpNNHOYDJ\
iOWDOD EHWDNDUtWRWW |VV]HJ\ĦMW|WW YDGRQ
WHUPĘDODSWHUPpNNHO
iOWDODPHJWHUPHOWDODSWHUPpNEĘOHOĘiO
lított élelmiszerrel,
YDJ\iOWDODMRJV]HUĦHQNLIRJRWWKDOODO
N|]YHWOHQODYpJVĘIRJ\DV]WyWLOOHWYH
DUpJLyQEHOOLYDJ\DJD]GDViJKHO\pWĘO
légvonalban számítva Magyarország te
rületén legfeljebb 40 km távolságon belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve
közétkeztetési létesítményt láthat el.
(J\D/($'(5WpUVpJHNN|]|WWLHJ\WW
PĦN|GpVLSURMHNWNHUHWpEHQHOQ\HUW„HeO\L WHUPpNHNUH KHO\L V]ROJiOWDWiVRNUD
DODSR]RWWMyJ\DNRUODWRNIHOWpUNpSH]pVH
és hálózatba szervezése Jász-Nagykun6]ROQRNPHJ\pEHQ´FtPĦSiO\i]DWNHUHWp
ben készített tanulmány megfogalmazása
szerint „kizárólag saját alapanyagból, saját
UHFHSW~UDDODSMiQpVVDMiWPXQNiYDOHOĘiO
OtWRWWpOHOPLV]HUHNpVNp]PĦYHVWHUPpNHN
Helyi termék, amit nem importáltak. Amit
QHPD]RUV]iJPiVLNIHOpEĘOV]iOOtWRWWDN
$PLKHO\EHQNpV]O$PLWNPHQEHOO
adnak el.” ('DQNX)
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület
meghatározása szerint „helyi termékeknek
nevezzük azokat az árucikkeket, amelyek
HOĘiOOtWiVXNXWiQQHPNHUOQHNEHDNH
UHVNHGĘLOiQFEDpUWpNHVtWpVNDJ\iUWiV
KHO\pQN|]YHWOHQODWHUPHOĘWĘOYDJ\D]
H]HQWHUPpNHNQpSV]HUĦVtWpVpUHpVDWHU
PHOĘLFVRSRUWRN|VV]HIRJiViUDOpWUHKR]RWW
helyi piacokon, vagy boltokban történik.”
(1LPIHD 7HUPpV]HWYpGHOPL (J\HVOHW
)
0ROQiUpV)HKpU valamint Gonda szerint
DKHO\LVSHFLDOLWiVRNPLQLPXPEDQKH
lyi hozzáadott értéket tartalmaznak, helyi
DODSDQ\DJpVPXQNDHUĘIHOKDV]QiOiViYDO
Ezek a produktumok hozzájárulnak a mun
kahelyek teremtéséhez és megtartásához,
DKDJ\RPiQ\RNPHJĘU]pVpKH]D]pOKHWĘ
vidék megteremtéséhez és fejlesztéséhez,
valamint a turisztikai kínálat szélesítésé
hez és egyedivé tételéhez (0ROQiU±)HKpU
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*RQGD). Fogyasztói oldalról
az etnocentrizmus és a hozzá kapcsolódó
koncepció, a fogyasztói etnocentrizmus
kapcsolható a témához, mely szerint a helyi
termékek preferenciája a fogyasztók részé
UĘOHUN|OFVLpVJD]GDViJLRNRNEyOW|UWpQKHW
(0DORWD±%HUiFV0DORWD±0LWHY
).
.XWDWiVXQNVRUiQKHO\LWHUPHOĘQHNWH
NLQWMND]RQNLVWHUPHOĘNHWDNLND])90
UHQGHOHWQHNPHJIHOHOĘHQWHYpNHQ\NHGQHN
ezen belül pedig a Zala és Somogy megyé
EHQV]pNKHOO\HOUHQGHONH]ĘWHUPHOĘNHWYRQ
tuk be a vizsgálatba.
$KHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiVDpVpUWpNHVtWp
se *)HNHWH  V]HULQWD]pUWNH]HOHQGĘ
NLHPHONHGĘPyGRQYLGpNpVWpUVpJIHMOHV]
WpVLV]HPSRQWEyOPHUWOHKHWĘVpJHWDGD
WHUPHOĘNV]iPiUDWHUPpNHLNpUWpNHVtWpVpUH
H]iOWDOSHGLJM|YHGHOHPV]HU]pVLOHKHWĘVp
JHWEL]WRVtWVQ|YHOKHWLDWHUPHOĘNDQ\DJL
biztonságát.
$KHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWyLDJHQHUiFLyN
alatt megszerzett tudást alkalmazzák és
DGMiNWRYiEEDM|YĘQHP]HGpNHV]iPiUD
)HOPHQĘLQN pOHWYLWHOpUH MHOOHP]Ę YROW D
környezettudatosság, hiszen a helyi pia
cokon vásároltak pont annyit, amennyire
szükségük volt. Így mindennapjaik során
QHPWHUPHOWHNRO\DQPHQQ\LVpJĦV]HPHWHW
mint napjainkban, a szerves hulladékot pe
dig hasznosították. Ezzel összefüggésben
a területfejlesztés is felismerte a térségek
EHOVĘHUĘIRUUiVDLQDNMHOHQWĘVpJpWtJ\HJ\UH
QDJ\REE¿J\HOPHWNDSDYLGpNIHMOHV]WpVD
környezettudatosság és a környezetvédelem
összhangja (*RQGD). A tradicioná
OLVpOHOPLV]HUHNHOĘiOOtWiViUDYRQDWNR]yMy
gyakorlatok dokumentálása és az ismeret
iWDGiVHOĘVHJtWKHWLDWHUPpV]HWPHJyYiViW
pVDYLGpNLJD]GDViJIHMOĘGpVpW Matiuti
±%RJGDQ).
$KHO\LJD]GDViJpVYLGpNIHMOHV]WpVHV]
N|]HLQHN pOHOPLV]HUHN PH]ĘJD]GDViJL
WHUPpNHNpOHOPLV]HUIHOGROJR]iVNp]PĦ
vesség, ipar, kisipar, energiatermelés és
HOOiWiVNLVNHUHVNHGHOHPKHO\LSLDFpVD
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NO|QE|]ĘV]ROJiOWDWiVRN XJ\DQDNNRUIRQ
tos eleme az innováció és újítás is (Birkner
±0iKU±). Elengedhetetlen a
mesterségek fortélyainak és értékeinek kor
V]HUĦPyGRQW|UWpQĘPHJĘU]pVHYDODPLQW
azok fejlesztése (.tJ\yVV\±&]HQH).
Az Európai Bizottság a Zöld Könyvében
kifejtette, hogy a helyi termelés és termé
NHNHGGLJNLQHPKDV]QiOWUHMWHWWOHKHWĘ
ségeket hordoznak. A helyi és a regionális
SLDFRNPLQGDWHUPHOĘNPLQGDIRJ\DV]WyN
V]iPiUDDODSYHWĘMHOHQWĘVpJĦHNKLV]HQD
WHUPHOĘN PDJDVDEE DUiQ\EDQ UpV]HVO
QHN tJ\ PXQNiMXN J\P|OFVpEĘO PtJ D
IRJ\DV]WyNDPHOOHWWKRJ\HOĘVHJtWLNVDMiW
WpUVpJNJD]GDViJLIHMOĘGpVpWDN|UQ\H
zetet is kisebb mértékben terhelik azáltal,
hogy helyi termékeket fogyasztanak, így
olyan hagyományos termékek széles vá
lasztékához jutnak hozzá, amelyek szorosan
N|WĘGQHNKDJ\RPiQ\DLNKR]NXOW~UiMXNKR]
((XURSHDQ&RPPLVVLRQ±). Jó pél
GDHUUHDEHQpOHWUHKtYRWWNemzeti
Parki Termék védjegy. A védett természeti
területeink nemcsak a biodiverzitás fenn
tartását biztosítják, hanem számos termék,
V]ROJiOWDWiV HOĘiOOtWiViQDN IHOWpWHOHLW LV
$YpGMHJ\PLQĘVpJLJDUDQFLiWMHOHQWDIR
gyasztónak arra, hogy a termék, szolgálta
WiVMyPLQĘVpJĦD]DGRWWUpJLyEyOV]iUPD
]LNN|UQ\H]HWNtPpOĘPyGRQHOĘiOOtWRWWD]
adott területhez közvetlenül kapcsolódik és
KHO\LKDJ\RPiQ\RNQDNPHJIHOHOĘHQNpV]OW
(7yWK). 1pPHWK  szerint éppen
a vidéki térségek revitalizálása lehet a helyi
WHUPpNHNIHOpUWpNHOĘGpVpQHNOHJIRQWRVDEE
pénzben nem vagy csak nagyon nehezen
PpUKHWĘKR]DGpND
A helyi termékek értékesítésében az egyik
OHJOpQ\HJHVHEEWpQ\H]ĘXJ\DQDNNRUHJ\
pUWHOPĦHQDIRJ\DV]WyLNHUHVOHWPHJOpWH
('DQNX).
Érdekes ellentét mutatkozik ugyanakkor
a szakirodalomban annak tekintetében,
hogy milyen mértékben ismerte fel a hazai
ODNRVViJDKHO\LWHUPpNHNHOĘQ\HLWDogi és
PXQNDWiUVDL  szerint a fogyasztók
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számára egyre fontosabbá válik, hogy hely
EHQHOĘiOOtWRWWWHUPpNHNHWYiViUROMDQDNV
IRNR]DWRVDQQĘDIRJ\DV]WyLWXGDWRVViJD
termékek eredete, származásának ismerete
iránt. Mindez pedig nemcsak az élelmi
V]HUHNKDQHPHJ\pENp]PĦYHVWHUPpNHN
esetén is igaz. * )HNHWH  szerint
azonban a helyi termékek fogyasztási ará
Q\DPpJPRVWLVMHOHQWĘVOHPDUDGiVEDQYDQ
DQ\XJDWHXUySDLRUV]iJRNEDQWDSDV]WDOW
arányokhoz képest. Ennek egyik oka az
az általános fogyasztói nézet, hogy a helyi
termékek ára meghaladja a többi általános
termékét (különösen az élelmiszerek ese
WpQ 0iVLNRNNpQWHPOtWLDV]HU]ĘKRJ\
Magyarországon még számos területen je
len van az önellátás, a fogyasztásra szánt
WHUPpNHNVDMiWHOĘiOOtWiVD
.XMiQL  írásában számos jó gyakor
lat olvasható a helyi termékek vidék fenntar
WiViEDQEHW|OW|WWNLHPHONHGĘV]HUHSpUĘOVD]
H]HNLUiQWLHJ\UHIRNR]yGyLJpQ\UĘO$UUyOLV
V]iPRVV]HU]ĘEHV]iPROKRJ\DKHO\LWHUPp
NHNYiViUOiVDVRUiQDIRJ\DV]WyNDMyPLQĘ
séget, a hazai eredetet és az árat tartják szem
HOĘWW 'RJLHWDO), továbbá a termékek
NO|QOHJHVVpJHpVDPLQĘVpJiOODQGyViJD
miatt vásárolják a helyit (*)HNHWH).
Ezen kívül már a turizmus is felismerte a
KHO\LWHUPpNHNEHQUHMOĘOHKHWĘVpJHNHWVD
V]ROJiOWDWyNLVNHUHVLNDIULVVpVMyPLQĘVpJĦ
árukat (.XMiQL). A helyi termékek tere
turisztikai attrakcióként is szolgálhat, amely
így nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten
DWXULVWDHJ\pEN|OWpVHLQNHUHV]WO LVHUĘVtWL
a helyi gazdaságot, adott esetben innovatív
megoldásokra, fejlesztésekre készteti a helyi
WXUL]PXVV]HUHSOĘLWV]HUYH]ĘLW$WXUL]PXV
IHMOHV]WpVppUWWHYpNHQ\NHGĘV]HUYH]HWH]HQ
keresztül gazdasági, társadalmi és környe
]HWLHOĘQ\WQ\~MWDKHO\L V]ROJiOWDWy N|]|V
ségnek (0iKU).
$KHO\LWHUPpNHNpUWpNHVtWpVL
OHKHWĘVpJHLWpULQWĘV]DEiO\R]iVRN
A 20. század második felében átalakuló
élelmiszeripar egyre inkább tömeggyártást

folytató ipari sorozatgyártássá devalváló
GRWWD]pOHWHWMHOHQWĘpOHOPLV]HUHNHOĘiOOt
tása globalizálódott, multinacionális válla
latok törtek be erre a piacra, ami magával
hozta az olcsó alapanyagok felhasználását,
YDODPLQWD]WLVKRJ\DNLVWHUPHOĘNQHNPD
mutvállalatokkal kell versenybe szállniuk
DSLDFRQ±QHPpSSHQHJ\HQOĘHVpO\HNNHO
$KHO\LWHUPHOĘNQHPLVJRQGRONR]QDND
JOREiOLV IHOYHYĘSLDFEDQ KLV]HQ V]iPRV
megkötés vonatkozik rájuk és értékesítési
OHKHWĘVpJHLNUH
(IHMH]HWEHQEHPXWDWMXNDWHUPHOĘNHW
pVD]iOWDOXNHOĘiOOtWRWWWHUPpNHNHWpULQWĘ
OHJIRQWRVDEEV]DEiO\R]iVRNDWDWHUPHOĘN
JRQGRONRGiVPyGMiQDNDJD]GDViJRNPĦ
ködésének és kereteinek jobb megismerése
érdekében.
$NLVWHUPHOĘLpOHOPLV]HUWHUPHOpVHOĘ
iOOtWiVpVpUWpNHVtWpVIHOWpWHOHLWDPiUHP
lített, )90UHQGHOHW határozza
PHJ$NLVWHUPHOĘD]DOiEELpOHOPLV]HUHN
HOĘiOOtWiViYDONDSFVRODWRVWHYpNHQ\VpJHNHW
folytathatja: füstölés, aszalás, szárítás és
ĘUOpViOODWYiJiVDpVK~ViQDNIHOGROJR]iVD
különféle ételek készítése (pl.: kenyér, tész
WDEHIĘWWOHNYiUSRJiFVD WHUPpQ\WLV]Wt
tás, olajos magvak és zöldségek, gyümöl
csök préselése, pasztörizálása (1. melléklet
B rész).
$NLVWHUPHOĘIHOHOD]pUWKRJ\D]iOWDOD
forgalomba hozott élelmiszer biztonságos,
MyPLQĘVpJĦYDODPLQWQ\RPRQN|YHWKHWĘpV
PHJIHOHOĘHQGRNXPHQWiOWOHJ\HQ   $
fenti kötelezettségek pontos betartása nem
FVDNDIRJ\DV]WyDODSYHWĘpUGHNHKDQHPD
NLVWHUPHOĘpLVKLV]HQQHPFVDNHVHWOHJHV
EQWHWpVHNHWYRQKDWPDJDXWiQD¿J\HO
men kívül hagyásuk, de az egészségügyi
kockázatokon túl a fogyasztók helyi termé
kekbe vetett bizalmát is megingathatja. A
NLVWHUPHOĘLpOHOPLV]HUpUWpNHVtWpVpWDUHQ
GHOHWV]HULQWQHPFVDNPDJDDNLVWHUPHOĘ
KDQHPEiUPHO\YHOHHJ\Ki]WDUWiVEDQpOĘ
V]HPpO\LVYpJH]KHWLYDODPLQWDNLVWHUPHOĘ
közeli hozzátartozói is, így a házastársa,
EHMHJ\]HWWpOHWWiUVLNDSFVRODWEDQpOĘpOHW

Tóth-Kaszás et al.: +HO\LWHUPHOĘNpUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJHL=DOiEDQpV6RPRJ\EDQ

WiUVDQDJ\NRU~J\HUPHNHWHVWYpUHV]OĘMH
QDJ\V]OĘMHLV   
Ä$ NLVWHUPHOĘ D YpJVĘ IRJ\DV]WyQDN
D QHPiOODWLHUHGHWĦDODSWHUPpNHNHWPp
]HWPpKpV]HWLWHUPpNHWpVpOĘKDODWVDMiW
gazdaságának helyén, Magyarország terü
OHWpQPĦN|GĘYDODPHQQ\LSLDFRQYiViURQ
rendezvényen és engedélyezett ideiglenes
árusítóhelyen, E HJ\pEiOODWLHUHGHWĦDODS
WHUPpNHNHWiOWDODOHYiJRWWEDURP¿WpVQ\X
lat, általa kifogott halat, általa megtermelt
DODSWHUPpNEĘOHOĘiOOtWRWWHJ\pEpOHOPLV]HUW
(sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc
és emu húsának kivételével) saját gazdasá
gának helyén, a régión belül (saját megye
pV%XGDSHVW YDJ\DJD]GDViJKHO\pWĘOOpJ
vonalban számított 40 km távolságon be
OOPĦN|GĘSLDFRQYiViURQUHQGH]YpQ\HQ
és engedélyezett ideiglenes árusítóhelyen,
F saját gazdaságában nevelt és közfogyasz
tás céljára engedélyezett vágóhídon levágott
sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc
és emu húsát saját gazdaságának helyén
értékesítheti.” (4. § (2))
0HJHPOtWHQGĘD.HUHVNHGHOHPUĘOV]yOy
pYL&/;,9W|UYpQ\iOWDOGH¿QLiOW
KHO\LWHUPHOĘLSLDFLVDPHO\NLPRQGRWWDQ
DNLVWHUPHOĘNpUGHNpEHQV]OHWHWW +HO\L
WHUPHOĘLSLDFDKRODNLVWHUPHOĘDSLDFIHN
YpVHV]HULQWLPHJ\pEHQYDJ\DSLDFNP
HVN|U]HWpEHQYDJ\%XGDSHVWHQIHNYĘSLDF
HVHWpEHQD]RUV]iJWHUOHWpQEiUKROPĦN|GĘ
JD]GDViJiEyOV]iUPD]yPH]ĘJD]GDViJL
illetve élelmiszeripari termékét értékesí
WL$KHO\LWHUPHOĘLSLDFOpWUHKR]DWDOiUyO
IHQQWDUWyMiQDNN|WHOH]HWWVpJHLUĘOOiVGD]
.RUPiQ\UHQGHOHWHW.)
$IHQWIHOVRUROWDNRQNtYODNLVWHUPHOĘ
értékesítheti a termékeit, az élelmiszereket
régión belüli (megyén belül vagy Budapest,
SRQW YDJ\DJD]GDViJKHO\pWĘOOpJ
vonalban számítva Magyarország területén
legfeljebb 40 km távolságon belül a vásárló
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NpUpVpUHDNLVWHUPHOĘiOWDOLKi]KR]V]iO
OtWiVVDOLV7RYiEEiIDOXVLYHQGpJDV]WDO
szolgáltatás kereteiben is felszolgálhatja
termékeit, melynek során a hozzá látogató
WXULVWiNDWYHQGpJHOKHWLPHJD]iOWDODHOĘ
állított termékekkel.
$NLVWHUPHOĘWD]pOHOPLV]HUOiQFEL]WRQ
sági és állategészségügyi igazgatóság ellen
ĘUL]KHWLKHO\V]tQLV]HPOpYHOPHO\QHNVRUiQ
PLQWiWLVYHKHWQHN(QQHNJ\DNRULViJDHOĘ
re nem meghatározott, azt az igazgatóság a
WHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]yNRFNi]DWEHFVOpVH
alapján határozza meg. Szabálytalanság,
hiányosság esetén a járási hivatal írásban
V]yOtWMDIHODNLVWHUPHOĘWDV]DEiO\RNEHWDU
tására, a hiányosságok kiküszöbölésére.
Amennyiben a felszólításnak nem tesz ele
JHWDNLVWHUPHOĘYDJ\RO\DQV~O\RVKLiQ\RV
ság áll fenn, ami súlyos egészségkárosodást
okozhat, a hivatal azonnal felfüggesztheti,
NRUOiWR]KDWMDDNLVWHUPHOĘLWHYpNHQ\VpJHW
W|U|OKHWLDQ\LOYiQWDUWiVEyODNLVWHUPHOĘW
vagy a hatósági állatorvosi bizonyítványt
is visszavonhatja az egyéb szankciók al
NDOPD]iViQDNOHKHWĘVpJHPHOOHWW$UUDLV
YDQOHKHWĘVpJKRJ\V~O\RVDEEHVHWEHQ±
amikor a fogyasztó egészségét komolyan
YHV]pO\H]WHWĘKLiQ\RVViJRWWiUQDNIHO±D
NLVWHUPHOĘWDNiUpYUHLVHOWLOWViNDNLV
WHUPHOĘLWHYpNHQ\VpJWĘO   
$YiViURNSLDFRNPĦN|GWHWpVpUHDIHQQ
tartóik kötelezettségeire vonatkozó sza
bályokról az  ,,, .RUPiQ\rendeletUHQGHONH]LNPtJDKHO\LWHUPHOĘL
SLDFRNRQW|UWpQĘiUXVtWiVpOHOPLV]HUEL]
tonsági feltételeit az  9, 90
rendelet szabja meg.1
%HOiWKDWyWHKiWKRJ\DKHO\LWHUPHOĘN
PĦN|GpVpQHN OHKHWĘVpJHL NRUOiWR]RWWDN
pVHUĘVHQV]DEiO\R]RWWDN%iUPLQLV]Wp
ULXPL V]LQWĦ WiPRJDWiVUyO EL]WRVtWRWWiN
DKHO\LWHUPpNHOĘiOOtWiVLWHYpNHQ\VpJHW
DNO|QE|]ĘSpOGiXOpOHOPLV]HUpVDODS

 $MRJLV]DEiO\R]iVVDONDSFVRODWRVDQRPiOLiNUDKtYMDIHOD¿J\HOPHWD]Ä$GM+HO\HWD+HO\LQHN´+iOy]DWLPR]JDORPDKHO\LWHUPpNSROFRNpOHWUHKtYiViUDFtPĦHOHP]ĘKiWWpUDQ\DJ $1HP]HWL$JUiUV]DNWDQiFVDGiVL.pS]pVL
pV9LGpNIHMOHV]WpVL,QWp]HWPHJEt]iViEyONpV]tWHWWHD3DQQRQ+HO\L7HUPpN1RQSUR¿W.IW

1
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DQ\DJEL]WRQViJLNpUGpVHNPLDWWYDOyEDQ
IHOPHUODNpUGpVQ\~MWKDWHEL]WRVPHJpO
KHWpVWDKHO\LWHUPpNHOĘiOOtWiVYDJ\LQNiEE
keresetkiegészítésként jelenik meg?
Rövid ellátási láncok mint a helyi
WHUPpNHNpUWpNHVtWpVpQHNHJ\LN
OHKHWĘVpJH
1DSMDLQNEDQDPLNRUDKLSHUPDUNHWOiQ
cok térnyerésének lehetünk tanúi, egyre
kevesebbet tudunk azoknak az élelmisze
UHNQHND]HUHGHWpUĘODPHO\HNHWIRJ\DV]
tunk. Ugyan jogszabályi rendelkezések
tömege védi a fogyasztókat az élelmisze
UHNWLV]WDViJiQDNPLQĘVpJpQHNJDUDQWi
lása érdekében és részletes információk
NDSKDWyNDWHUPpNHNV]iUPD]iVLKHO\pUĘO
|VV]HWpWHOpUĘOKDV]QiOKDWyViJiUyOPpJLV
sok esetben semmi nem derül ki a termékek
HOĘiOOtWiViQDNPyGMiUyODQQDNN|UOPp
Q\HLUĘOD]DODSDQ\DJRNHUHGHWpUĘOHUHGHWL
WHUPHOĘMpUĘO0LQGH]PpJRO\DQWHUPpNHN
az élelmiszerek esetén is igaz, amelyeknél
sokan különösen fontosnak tartják a fen
tiek ismeretét, s ahol a bizalom központi
MHOHQWĘVpJĦ
Azonban a fentivel egy teljes mértékben
ellentétes folyamat is megindult. Egyre több
ROGDOUyOHUĘV|GWHNIHORO\DQYpOHPpQ\HN
amelyek azt hangoztatják, hogy szükség van
D]pOHOPLV]HUHOOiWiVLOiQFRN~MMiV]HUYH]p
sére, arra, hogy újra közvetlenül összekap
FVROMiNDWHUPHOĘWpVDIRJ\DV]WyW6]iPRV
RUV]iJEDQYDQQDNHQQHNMyOPĦN|GĘSpOGiL
ezek közé tartoznak többek között a „rövid
ellátási láncok” (VKRUWVXSSO\FKDLQV SSC)
kialakítása, „helyi élelmiszerrendszerek”
kiépítése (local food systems), valamint
DKHO\LIDUPRNRQW|UWpQĘHODGiVRN local
farming system).
$](XUySDL%L]RWWViJDVMHOHQWp
sében található megfogalmazás szerint a
ÄU|YLGpOHOPLV]HUHOOiWiVLOiQF´DWHUPHOĘpV
a fogyasztó közötti eladást foglalja magában
DOHKHWĘOHJNHYHVHEEN|]YHWtWĘN|]EHLNWDWi
sával. A helyi élelmiszerrendszer pedig azt
MHOHQWLKRJ\ÄD]pOHOPLV]HUHNHOĘiOOtWiVD

feldolgozása, kereskedelme és elfogyasz
WiVDHJ\UHODWtYHNLVI|OGUDM]LNLWHUMHGpVĦ
térségben valósul meg”.
Ahogy arról korábban már szó esett, a
WHNLQWHWEHQQLQFVHQNRQV]HQ]XVD](8EDQ
KRJ\PLPLQĘVOKHO\LWHUPpNQHNPLD]D]
HOĘiOOtWiVWyOPHJWHUPHOpVWĘOPpUWI|OGUDM]L
WiYROViJDPHO\HQEHOOKHO\LQHNPLQĘVO
KHWHJ\WHUPpNH]W±NPHVVXJDU~
körben jelölik meg az egyes forrásoktól
IJJĘHQ+DQJV~O\R]]iNHQQHNDN|]|V
VpJLV]LQWHQW|UWpQĘV]DEiO\R]iVD|QNpQ\HV
PHJKDWiUR]iVKR]YH]HWQHDPLWFpOV]HUĦ
HONHUOQL)RQWRVKRJ\DNpUGpVHJ\LNIĘ
V]HUHSOĘMHD]D]PDJDDIRJ\DV]WyG|QWKHVVH
el, mit tekint helyi terméknek ((XURSHDQ
&RPPLVVLRQE).
A két fent leírt „jelenség” egymással na
J\RQV]RURVDQ|VV]HIJJpVMHOHQWĘViWIH
dések találhatók közöttük.
A helyi élelmiszerrendszerek körébe
WDUWR]QDNDWHUPHOĘLSLDFRNDN|]YHWOHQ
WHUPHOĘQpOW|UWpQĘYiViUOiVD]|OGVpJHN
GRER]RNEDQW|UWpQĘNLV]iOOtWiVDDN|]EH
szerzések egy meghatározott földrajzi kö
]HOVpJEĘOYDOyPHJYDOyVtWiVD*\DNUDQH]HN
az élelmiszerek nem vagy csak kismérték
ben feldolgozottak, pontosan lehet tudni,
KRJ\PHO\WHUPHOĘWĘOV]iUPD]QDNVRNV]RU
már a jellegzetességeik alapján is beazo
nosíthatók. A helyi élelmiszerrendszerek
GH¿QLiOiVDD]RQEDQMHOHQWĘVQHKp]VpJHNEH
ütközik több okból kifolyólag. Egyrészt nin
csen egységesen elfogadott meghatározás a
„helyi” mibenlétére. Másrészt a termékek
|VV]HWHWWVpJHD]HOĘiOOtWiVNRPSOH[LWiVDLV
nehezíti a helyzetet: lehet, hogy a megter
melt élelmiszert máshol csomagolják, csak
HJ\HV|VV]HWHYĘNKHO\LHNPiVWpUVpJEĘO
származik a takarmány, amivel etetik az
állatokat vagy máshol dolgozzák fel a ter
PpNHW(]HNDWHUPpNHNLVKHO\LQHNPLQĘ
sülhetnek bizonyos szempontból. Ezt pedig
tisztességtelen módon ki lehet használni és
kiaknázni önös célokra a fogyasztók igé
nyét a helyi termékek iránt (Kneafsey et
DO).
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0DUVGHQpVV]HU]ĘWiUVDL ±
 DU|YLGpOHOPLV]HUHOOiWiVLOiQFRNKi
URPDODSYHWĘWtSXViWNO|QE|]WHWLNPHJ
 $] HOVĘ D Ä6]HPWĘOV]HPEH´ Faceto-face) típusú. A fogyasztó közvetlenül
DWHUPHOĘWĘOYiViUROMDPHJDWHUPpNHWD
bizalmat és az eredetiséget a személyes
kapcsolat garantálja. A világháló számos
OHKHWĘVpJHWQ\~MWHQQHNDNLWHUMHV]WpVpUH
RQOLQHNHUHVNHGHOHPpVNO|QE|]ĘKRQOD
pok (saját weboldal, Facebook üzleti oldal)
PĦN|GWHWpVHUpYpQEiUD&DQDYDQiOWDO
YpJ]HWWNXWDWiVRNPHJNpUGĘMHOH]WpNKRJ\
mennyire tudja a személyes kapcsolatot
pótolni az internet. Ide tartoznak többek
N|]|WWDWHUPHOĘLSLDFRNWHUPHOĘLEROWRN
út menti árusítások, szedd magad mozgal
mak, mozgó boltok, postai úton való rende
lés, a gazdaságban való munkáért cserébe
HOOiWiVWV]iOOiVWDJD]GDViJPĦN|GpVpEH
betekintést nyújtó farmok.
$PiVRGLNDÄ6]RPV]pGViJ´ 6SDWLDO
SUR[LPLW\) típusú. A termékeket egy na
gyobb földrajzi térségen, egy adott régión
EHOOiOOtWMiNHOĘ$WHUPpNHNKHO\LYROWiUyO
a vásárlókat az eladás helyén informálják,
DPLQHPIHOWpWOHQOHVLNHJ\EHD]HOĘiOOtWiV
KHO\pYHOWpUEHQWiJDEEDQpUWHOPH]HQGĘ
ez a típus. Ez a csoport átfedést mutat az
HOVĘYHOKLV]HQLWWLVPHJWDOiOKDWyNXJ\DQ
D]RND]pUWpNHVtWpVLPyGRNPLQWD]HOĘEE
annyi különbséggel, hogy más módozatok
is megjelennek. Adott termékekre speciali
]iOyGyNLVNHUHVNHGĘNLViUXVtWMiNH]HQWHU
PpNHNHWDÄVDUNLIĦV]HUHV´FVHPHJHEROWRN
pékségek, hentesek. Emellett a turisztikai
és vendéglátó szektor is árusít és használ
fel helyi termékeket: például az éttermek,
hotelek, egyéb szálláshelyek. A közszektor is
|VV]HWHYĘMHDIHQWLVWUXNW~UiQDNDN|]pWNH]
tetés, a kórházak, iskolák, óvodák, börtö
nök ellátása kapcsán. Ez a típus fogyasztói
V]HUYH]HWHNWHUPHOĘLEROWKiOy]DWRNKHO\L
N|]|VVpJHNiOWDOWiPRJDWRWWPH]ĘJD]GDViJL
rendszerek, ún. Canastas közösségek létre
KR]DWDOiWIDUPRNRQpOHOPLV]HUDXWRPDWiN
kihelyezését is magában foglalja.
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$KDUPDGLNSHGLJDÄ7pUEHQNLWHUMHV]
tett” (6SDWLDOO\H[WHQGHG) típusú rend
V]HU$]HOĘiOOtWiVpVDWHUPHOpVKHO\pUH
vonatkozó, értéktartalmú információkat
DUpJLyQNtYOUĘOV]iUPD]yYiViUOyNQDN
közvetítik, akiknek nincsenek feltétlenül
személyes tapasztalataik az adott régió
ból. Az információk a csomagolásokon,
reklámokon, brandeken, márkákon, véd
MHJ\HNHQI|OGUDM]LiUXMHO]ĘN|QNHUHV]WO
érik el a fogyasztókat. A fogyasztók nem
arról kapnak tájékoztatást, hogy milyen
távolságból származnak a termékek, ha
nem arra alapozhatnak, hogy egy speci
iOLVMHJ\HNNHOUHQGHONH]ĘWHUOHWUĘOHUH
GH]WHWKHWĘDWHUPpNDVSHFLiOLVNOtPDD
különleges talajviszonyok vagy a sajátos
IHOGROJR]iVLHOĘiOOtWiVLPyGRNWHV]LNHJ\H
divé és vonzóvá a terméket (Kneafsey et
DO).
.XMiQL  munkájában arról olvasha
WXQNKRJ\DWHUPHOĘNW|EEVpJHHJ\pENpQW
VHPV]tYHVHQÄPR]RJ´YDJ\LVHOVĘVRUEDQ
otthonukban értékesítenek. Egy a Zala Ter
málvölgyben készített felmérés tanulságai
V]HULQWDWHUPHOĘNHOVĘVRUEDQKi]QiOPi
sodsorban piacokon, harmadsorban pedig
helyi boltban értékesítik termékeiket (G.
)HNHWH).
Az Európai Unió kiemelten kezeli a vidé
ki térségek fennmaradásának kérdését és
aktívan foglalkozik a rövid ellátási láncok
terjesztésével is. Az Európai Parlament
HJ\ HV ÄD JD]GiONRGyN LJD]ViJRV
M|YHGHOPpUĘO pV D] pOHOPLV]HUHOOiWiVL
OiQFKDWpNRQ\DEEHXUySDLPĦN|GpVpUĘO´
szóló állásfoglalásában arra szólítja fel a
Bizottságot, hogy olyan jogi normák elfo
gadását ösztönözze, amelyek „támogatják
pVHOĘVHJtWLNDWHUPHOĘNVDMiWpOHOPLV]HU
láncait, a rövid ellátási láncokat és a ter
PHOĘLSLDFRNDWKRJ\N|]YHWOHQNDSFVRODWRW
tudjanak kiépíteni a fogyasztókkal, és így
tisztességesebb jövedelemre tehessenek
V]HUWDWHUPHOĘND]iOWDOKRJ\FV|NNHQWLN
DIRO\DPDWEDQDN|]YHWtWĘNpVDOpSpVHN
számát”.
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Az Európai Bizottság 2013 júniusában
bocsátotta ki a jelentését, amelyben DaciDQ&LRORú biztos így nyilatkozott: „A helyi
élelmiszerrendszerek szerepének növelése
D](8iOODPSROJiURNHJ\pUWHOPĦHOYiUiVD
LUDDGRWWYiODV](]PLQGDWHUPHOĘNV]i
PiUDPLQGD](XUySDL8QLyPH]ĘJD]GD
ViJDV]iPiUDNLHPHONHGĘHQIRQWRV$]]DO
KRJ\DWHUPpNHNHWN|]YHWtWĘNQpONODGMiN
el a fogyasztóknak, közelebbi kapcsolatot
tudnak kiépíteni velük, jobban meg tud
ják érteni az EU polgárainak elvárásait
D]pOHOPLV]HUHNpVD]RNHOĘiOOtWiVLPyG
szerei tekintetében, és az eladásaikat is
fel tudják lendíteni, növelve a hozzáadott
pUWpNHWLV(]pUWV]HUHWQpQNDWHUPHOĘNHW
arra ösztönözni, hogy helyi élelmiszer
rendszereket építsenek ki és vizsgálják
meg mindazokat a módszereket, amelyek
HOĘVHJtWLNWHUPpNHLNLVPHUWWpWpWHOpW´ EuURSHDQ&RPPLVVLRQD)
$±LJpUYpQ\HV9LGpNIHMOHV]
tési Programba több olyan eszköz is beépí
tésre került, amelyek az olyan projekteket
támogatják, amelyek keretében megvalósul
DYLGpNpVDYiURVHJ\WWPĦN|GpVH$U|YLG
ellátási láncok vidékpolitikába való beeme
OpVHD]RQV]HPSRQWEyOLVNHGYH]ĘKRJ\D
EHUXKi]iVRNDWpVDN|]|VVpJLHOVĘVRUEDQ
DOXOUyOM|YĘNH]GHPpQ\H]pVHNHWWiPRJDWMiN
(.XMiQL).
Világossá vált tehát, hogy a rövid ellátási
láncok vagy éppen a közvetlen értékesítés
a helyi termékek értékesítésének egyik fon
tos módszere lehet. E rövid ellátási láncok
EL]WRVtWKDWMiNKRJ\DWHUPHOĘNPDJDVDEE
jövedelemhez jussanak, ezáltal pedig több
WHUPHOĘWXGWDOSRQPDUDGQLDV]iOOtWiVL
költségek csökkentése és a nagyobb ön
állóság biztosítása mellett ((XURSHDQ
&RPPLVVLRQ±). A primer kuta
tásunk során arra is igyekszünk rávilágí
tani, hogy mindez miként jelenik meg a
YL]VJiOWKHO\LWHUPHOĘNN|UpEHQPHQQ\LUH
UpV]HVtWLNHOĘQ\EHQpVWDUWMiNKDV]QRVQDN
a rövid ellátási láncokat, valamint a köz
vetlen értékesítést.

$35,0(5.87$7È6&e/-$,
Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk a
=DODpV6RPRJ\PHJ\pNEHQPĦN|GĘKHO\L
WHUPHOĘNpUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJHLWYDOD
PLQWD]iOWDOXNHOĘiOOtWRWWWHUPpNHNLUiQW
mutatkozó keresletet. Kutatásunk kezdetén
azzal a hipotézissel éltünk, hogy az adott
WpUVpJEHQGROJR]yKHO\LWHUPHOĘNV]iPiUD
H]DIDMWDWHYpNHQ\VpJ HOVĘVRUEDQD]HJpV]ségesnek és frissnek tartott helyi termékek
QpSV]HUĦVpJpQHNQ|YHNHGpVHPLDWW |QiOOyDQLVPHJpOKHWpVWNpSHVEL]WRVtWDQL. Ezen
túl feltételeztük, hogy a WHUPHOĘNOHJLQNiEE
DU|YLGpVGLUHNWpUWpNHVtWpVLFVDWRUQiNDW
UpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ ígyHOVĘVRUEDQDVDMiW
WHOHSOpVN|QDGQDNHODPHO\EHQQDJ\
V]HUHSHYDQDVDMiWKi]QiOYDOyHODGiVQDN
pVDQDSMDLQNEDQGLYDWRVKHO\LWHUPHOĘL
SLDFRNQDN
A vizsgálat során nyert információk
alapján rávilágíthatunk arra, hogy milyen
V]HUHSHWMiWV]DQDNDKHO\LWHUPHOĘNDJD]
GDViJEDQYDOyEDQNpSHVHNHIHOOHQGtWHQL
a helyi kistérségeket.
$1<$*e60Ï'6=(5
A kutatásunk kezdetén megfogalmazott
hipotézisek vizsgálata érdekében empirikus
NXWDWiVWYpJH]WQNDKHO\LWHUPHOĘNN|Up
ben. A kutatás célja volt, hogy megismerjük
DKHO\LWHUPHOĘNPXQNiVViJiWWHUPpNHLN
pUWpNHVtWpVpQHNOHKHWĘVpJHLW(QQHNpUGHNp
ben megkerestük a Nagykanizsa és Kapos
YiUYDODPLQWHYiURVRNNPHVN|U]HWpEHQ
PĦN|GĘWHUPHOĘNHWVNpUGĘtYHVIHOPpUpV
segítségével mértük fel véleményüket.
A megkérdezéses vizsgálat 2015 májusától
IHEUXiUMiLJWDUWRWWNpUGH]ĘEL]WRVRN
alkalmazásával, személyesen.
A teljes lekérdezésre törekedve összesen
KHO\LWHUPHOĘWVLNHUOWPHJV]yOtWDQXQN
DNpUGĘtYVHJtWVpJpYHOPHO\EĘOD]DGDWRN
WLV]WtWiViW pV IHOGROJR]iViW N|YHWĘHQ 
YiODV]YROWpUWpNHOKHWĘ$NXWDWiVVRUiQ
IHOKDV]QiOWWHUPHOĘLDGDWEi]LVWD0DJ\DU
RUV]iJ+RUYiWRUV]iJ,3$+DWiURQÈWQ\~Oy
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(J\WWPĦN|GpVL3URJUDPNHUHWpEHQPHJ
YDOyVXOy7RURQ\ +8+5 
projekt adatai szolgáltatták. A projekt ke
UHWpEHQ1DJ\NDQL]VDpV.DSRVYiUYiUR
sok önkormányzatai vállalták, hogy ösz
V]HJ\ĦMWLNDWHOHSOpVNpVDQQDNNPHV
N|U]HWpQHNYDODPHQQ\LKHO\LWHUPHOĘMpW
(]HQ|QNRUPiQ\]DWRNiOWDOJ\ĦMW|WWKD
]DLMRJV]DEiO\V]HULQWKHO\LWHUPHOĘNHWWDU
talmazó adatbázis jelentette kutatásunk
DODSVRNDViJiWDPHO\tJ\HOHPEĘOiOOW
$WHUPHOĘN|]OHQJ\P|OFVEĘO
]|OGVpJEĘONpV]OWWHUPpNHNHOĘiOOtWiViYDO
HQUXKDDQ\DJEyONpV]OWWHUPpNHNNp
V]tWpVpYHODQNHUiPLiEyOSRUFHOiQEyO
NpV]OWWHUPpNHNHOĘiOOtWiViYDOHQIiEyO
NpV]OWWHUPpNHNHOĘiOOtWiViYDODQWHMEĘO
NpV]tWHWWWHUPpNHNHOĘiOOtWiViYDODQ
SHGLJIpPEĘONpV]OWWHUPpNHNYDJ\WUDGL
FLRQiOLVpOHOPLV]HUHNHOĘiOOtWiViYDOIRJODO
NR]QDN7HUPpV]HWHVHQRO\DQWHUPHOĘLV
szerepel az adatbázisban, aki több típusú
termékkel is dolgozik.
0LYHODPHJNpUGH]HWWWHUPHOĘNWLSLNXVDQ
QHP|QiOOyDQYpJ]LNDKHO\LWHUPpNHNHOĘiO
OtWiViWDPLQWDGHPRJUi¿DLMHOOHP]ĘLWQHP
WHNLQWHWWNUHOHYiQVQDN(OOHQEHQDNpUGĘ
ívben kitértünk olyan szervezeti kérdések
re, mint a szervezeti keretek, munkatársak
száma és az árbevétel nagysága. Továbbá
vizsgálatunk központjába állítottuk a ter
mékekhez szükséges alapanyagok beszer
zési körét és értékesítésének módszereit, a
KHO\LWHUPHOĘNM|YĘNpSpWpVDIRJ\DV]WyNUyO
alkotott véleményüket is.
A kutatás során az eredmények feldol
JR]iViW 06 ([FHO SURJUDP VHJtWVpJpYHO
végeztük, azok értelmezése, valamint az
|VV]HIJJpVHNIHOWiUiVDpUGHNpEHQHJ\V]HUĦ
leíró statisztikai elemzéseket alkalmaz
tunk. Ezen kívül SPSS statisztikai program
FVRPDJVHJtWVpJpYHO±WRYiEEL|VV]HIJ
JpVHNHWYL]VJiOYD±NHUHV]WWiEODHOHP]pVW
végeztünk. A kereszttábla olyan statisztikai
technika, amely két vagy több változót ír le
HJ\LGHMĦOHJHJ\RO\DQWiEOiYDODPLPHJPX
tatja két vagy több korlátozott számú kate

JRUL]iOWYDJ\pUWpNHWIHOYHYĘYiOWR]yHJ\W
tes eloszlását (6DMWRV±0LWHY).
A vizsgált változók közötti összefüggést a
.KLQpJ\]HWVWDWLV]WLNDLPyGV]HUUHOYL]V
JiOKDWMXNPHO\QHNV]LJQL¿NDQFLDpUWpNH
DODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\YDQHVWDWLV]
tikai összefüggés a vizsgált változók között.
$PHQQ\LEHQD.KLQpJ\]HWV]LJQL¿NDQFLiMD
 IHOWpWHOH]KHWĘ D] |VV]HIJJpV
(0ROQiU0ROQiU±%DUQD).
$VWDWLV]WLNDLV]LJQL¿NDQFLDEHEL]RQ\tWiViW
N|YHWĘHQDNDSFVRODWHUĘVVpJpWLVPHJYL]V
gálhatjuk, erre a Cramer V mutató a legal
NDOPDVDEEPHO\QHNpUWpNH±pVN|]|WW
mozog, ahol a 0 és a hozzá közeli értékek a
kapcsolat hiányát, míg az abszolút érték
ben számított 1 vagy ahhoz közeli értékek
a kapcsolat szorosságát mutatják (6DMWRV
±0LWHY).
(5('0e1<(.
$NpUGpVVRUHOVĘUpV]pEHQDV]HUYH]HWL
MHOOHP]ĘNUHNpUGH]WQNUiDQQDNpUGHNp
EHQKRJ\PHJLVPHUMNDKHO\LWHUPHOĘN
PĦN|GpVpQHNNHUHWHLW
(]HQNpUGpVHNVRUiEDQHOVĘNpQWDV]HUYH
zeti formára voltunk kíváncsiak. A megkér
GH]HWWHNFVDNQHPIHOH D ĘVWHUPHOĘ
WRYiEELDSHGLJYiOODONR]yNpQWYpJ]L
D KHO\L WHUPpNHN HOĘiOOtWiViW $ YiODV]
DGyNDD]HJ\pENDWHJyULiWMHO|OWHEH
amelyen belül többen azt említették, hogy
DGyV]iPPDOUHQGHONH]ĘPDJiQV]HPpO\
NpQWYpJ]LNDKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiViW
LOOHWYHKiUPDQNpS]ĘpVLSDUPĦYpV]HWL
tevékenységként tevékenykednek. A mun
katársak számát tekintve a megkérdezett
KHO\LWHUPHOĘNIHOHHJ\PDJDYpJ]LDWHUPHOĘ
WHYpNHQ\VpJHW$YiODV]DGyNDDONDO
PD]RWWDODDONDOPD]RWWDOPtJD
IĘYHOGROJR]LNHJ\WW(QQpOQDJ\REE
OpWV]iPD]RQEDQQHPLJD]iQMHOOHP]ĘD
YL]VJiOWWpUVpJKHO\LWHUPHOĘLUH|VV]HVHQ
FVXSiQIĘHPOtWHWWHQpOW|EEPXQNDWiUV
foglalkoztatását.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a helyi
WHUPHOĘNQHNPHNNRUDiUEHYpWHONV]iUPD
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]LNDWHUPpNHNpUWpNHVtWpVpEĘOtJ\D
évi árbevétel nagyságát is megkérdeztük.
$YiODV]DGyNFVDNQHPIHOH D 
Ft feletti árbevételre tett szert e tevékenység
nyomán, mely azt üzeni számunkra, hogy a
befektetett munka csak részben hozza meg a
J\P|OFVpWKLV]HQDYiODV]DGyNDHVHWp
EHQPHJN|]HOtWKHWĘOHJVLQFVDNNRUDEHYpWHO
ami legalább egy dolgozó bérét kitermelné
A válaszadók átlagosan több mint 6 éve
IRJODONR]QDNKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiVi
YDO$OHJW|EEHQ PHJNpUGH]HWWHND 
több mint 10 éve foglalkoznak az adott
WHUPpNNHOPHO\VRUiQYROWOHKHWĘVpJND]
HOĘiOOtWiVPyGMiWIRO\DPDWRVDQIHMOHV]WH
ni, új termékeket kikísérletezni. Az a tény,
hogy 10 év elteltével is foglalkoznak helyi
termékekkel, részben az elkötelezettségü
ket mutatja, részben pedig rávilágít arra,
hogy valóban van kereslet e termékek iránt.
Ez utóbbi gondolatot az is alátámasztja,
KRJ\DYiODV]DGyND±pYHNH]GHWW
HOIRJODONR]QLKHO\LWHUPpNHOĘiOOtWiVVDO
feltételezésünk szerint azért, mert ebben
látta pénzügyi helyzetének stabilizálási
OHKHWĘVpJpWLOOHWYHD]HJpV]VpJHVKi]LDV
MHOOHJĦWHUPpNHNLVD]XWyEELpYHNEHQOHWWHN
HJ\UHQpSV]HUĦEEHN

A kutatás során azt tapasztaltuk, hogy
DPHJNpUGH]HWWKHO\LWHUPHOĘNiQDN
H]HQWHUPpNHNHOĘiOOtWiVDEL]WRVtWMDDIĘ
PHJpOKHWpVW XJ\DQDNNRU XN WHOMHV
PXQNDLGĘEHQ GROJR]LN D WHUPHOĘ WHYp
NHQ\VpJPHOOHWW(]DNHWWĘVVpJMHOHQWĘV
kihívásokat hordoz magában, hiszen azon
WHUPHOĘNDNLNQHNDPHJpOKHWpVHP~OLND]
HOĘiOOtWRWWKHO\LWHUPpNPLQĘVpJpQpVpUWp
kesítésén, nyilván jóval elkötelezettebbek és
nagyobb érdekeltséggel bírnak, mint azok,
akik esetleg hobbiként vagy kiegészítésként
foglalkoznak ezen ágazattal (1. ábra).
$PHJNpUGH]HWWKHO\LWHUPHOĘNMHOOHP
]ĘHQ  VDMiWPDJXNiOWDOPHJWHUPHOW
DODSDQ\DJEyO iOOtWMiN HOĘ WHUPpNHLNHW
PHO\SR]LWtYXPNpQWpUWpNHOKHWĘKLV]HQ
ez alapján a fogyasztó számára is bizo
nyossá válik, hogy ismert forrásból szár
mazó alapanyagok kerülnek a termékekbe.
$WHUPHOĘNHQQHNPHJIHOHOĘHQNHYpVEp
IJJHQHNNOVĘV]ROJiOWDWyNWyO$YiODV]
DGyNWRYiEELDVDMiWWHOHSOpVUĘO
DNPHVN|U]HWEĘODSHGLJHQQpO
távolabbról szerzi be az alapanyagokat,
melyek természetesen szállítási költsége
ket is maguk után vonnak.
Mint a fentiekben is látható, egyes he

1. ábra
$KHO\LWHUPpNHNHOđiOOtWiViQDNV]HUHSHDWHUPHOđNPHJpOKHWpVpQHNEL]WRVtWiViEDQ
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2. ábra

Forrás: saját szerkesztés, 2016

O\LWHUPHOĘNYiOODONR]iVNpQWNL]iUyODJRV
megélhetésként tekintenek a helyi termékek
pUWpNHVtWpVpUHPiVRNWHOMHVPXQNDLGĘViO
lás mellett végzik ezt a tevékenységet. Így
kíváncsiak voltunk arra is, hogyan látják a
NpUGpVWPHJOHKHWHpOQLDKHO\LWHUPpNHN
eladásából? Ahogy a iEUiQis látható, a
YiODV]DGyNDV]HULQWKDWiUR]RWWDQLJHQ
további 27% véleménye szerint pedig igen,
bizonyos feltételek mellett. Ezen körülmé
Q\HNN|]|WWHPOtWHWWpNDWHUPHOĘNDNHGYH]Ę
LGĘMiUiVWDPHJIHOHOĘYHYĘN|UPHJWDOiOiViWV
azt, hogy legyen hol értékesíteni vagy éppen
DPHJIHOHOĘPHQQ\LVpJĦpVHJpV]pYHQiW
WDUWKDWyPLQĘVpJĦWHUPpNHNHOĘiOOtWiViW
A válaszadók többsége tehát úgy látja, van
potenciál a helyi termékek értékesítésében.
$NpWHONHGĘN  HOVĘVRUEDQDNHUHVOHWKL
ányával és a sok versenytárssal magyarázták
álláspontjukat (iEUD).
$N|YHWNH]ĘNEHQDKHO\LWHUPHOĘNpUWp
NHVtWpVLOHKHWĘVpJHLWYL]VJiOWXN(OVĘNpU
désként arra voltunk kíváncsiak, hogy a
termékeket milyen széles körben terjesztik.
E tekintetben azt tapasztaltuk, hogy a vá
laszadók negyede kizárólag saját települé
VHQpUWpNHVtWDVDMiWWHOHSOpVpQHN
NPHVN|U]HWpEHQLVDYiODV]DGyNWRYiEEL

DSHGLJDNPQpOWiYRODEELWHUOHWH
ket is megjelölte értékesítési helyszínként.
0LYHODV]i]DGEDQDWHUPHOĘNW|EE
értékesítési platform közül választhatnak,
arra kértük a válaszadókat, hogy rangso
UROMiN H]HNHW DQQDN PHJIHOHOĘHQ KRO D
OHJMREEDND]HODGiVLOHKHWĘVpJHLN(QQHN
PHJIHOHOĘHQNpV]tWHWWNHOD]WiEOi]DWRW
PHO\QHNHOVĘRV]ORSiEDQPDJDDUDQJVRU
látható. A táblázatból leolvasható, hogy a
OHJW|EEHQ DQ DUHQGH]YpQ\HNHWKH
O\H]WpNVRUUHQGMNHOHMpUHHQSHGLJD
helyben, háznál való értékesítést. Ezt kö
YHWĘHQDKHO\LSLDFRSFLyNHUOWOHJW|EEV]|U
HPOtWpVUHD]HOVĘKHO\HQ  FVDN~J\PLQW
DWHUPHOĘLYiViURN  
Általánosságban elfogadhatjuk, hogy
DUHQGH]YpQ\HNDONDOPiYDOW|UWpQĘpUWp
NHVtWpVYDODPLQWDKi]QiOMHOHQWNH]ĘYi
sárlók jelentik a legfontosabb értékesítési
OHKHWĘVpJHNHWDKHO\LWHUPHOĘNV]iPiUD
PtJDWHUPHOĘLEROWRNpOHOPLV]HUEROWRNpV
egyéb üzlethelyiségek kevésbé fontosak
számukra.
$N|YHWNH]ĘNEHQDUUDNHUHVWNDYiODV]W
PHQQ\LUHMHOOHP]ĘDKHO\LWHUPHOĘNN|Up
ben, hogy egymástól tanulnak, mennyire
¿J\HOLNHJ\PiVPXQNiMiW
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$OHJMREEpUWpNHVtWpVLSODWIRUPRNDKHO\LWHUPHOđNUDQJVRUDDODSMiQ
Értékesítési
OHKHWđVpJHN

Rangsor, valamint az említések száma
1.

2.

3.

4.

5.



1. táblázat

Összes említés

7.

8.



5HQGH]YpQ\HN

30

17

14

2

6

20

2

1

3

95

Helyben, háznál

12

18

19

4

7

9

3

1

1

74

Helyi piac

9

9

14

2

5

14

2

1

1

51

7HUPHOĒLYiViU

9

3

5

5

3

5

3

2

0

35

Webáruház

6

0

5

3

3

3

2

1

0

23

Házhoz szállítás

1

2

4

1

1

0

4

2

2

17

7HUPHOĒLEROW

0

1

0

2

1

0

2

4

3

13

Élelmiszerüzlet

0

0

0

4

0

0

1

4

4

13

Egyéb üzlet

0

0

0

0

2

0

2

2

4

10

Forrás: saját szerkesztés, 2016

$YiODV]DGyND~J\Q\LODWNR]RWWH
kérdés tekintetében, hogy nyomon követi
DW|EELHNPXQNiMiWPpJSHGLJHOVĘVRUEDQ
személyes találkozások, beszélgetések és
HV]PHFVHUpNUpYpQNO|QE|]ĘUHQGH]Yp
nyek alkalmával. Többen említették, hogy
a versenytársakat interneten keresztül
¿J\HOLNYDODPLQWDOHJW|EEHQD]iUDNUD
kíváncsiak. Azon 30% körében, akik nem
N|YHWLN¿J\HOHPPHODW|EELHNPXQNiMiWD]
YROWDMHOOHP]ĘYiODV]KRJ\QLQFVKDVRQOy
SUR¿O~WHUPHOĘDN|]HOEHQDNLWpUGHPHV
OHQQH¿J\HOQLWRYiEEiW|EEHQHPOtWHWWpN
KRJ\QHPpUGHNOLĘNHWPiVPXQNiVViJD
Az információforrások további nyomon
követése céljából arra kértük a válaszadó
kat, hogy nevezzék meg, szerintük mely
csatornákon keresztül tájékozódnak ve
YĘLNDKHO\LWHUPpNHNUĘO$KHO\LWHUPHOĘN
megítélése szerint a szájhagyomány útján
WHUMHGĘUHNOiPDOHJMREEUHNOiPKLV]HQD
PHJNpUGH]HWWKHO\LWHUPHOĘDV]HULQWD]
LVPHUĘV|NEDUiWRNV]ROJiOWDWMiNOHJLQNiEE
ezen információkat. Hasonló mértékben
(24%) került említésre a személyes isme
UHWVpJLVYDJ\LVDKHO\LWHUPHOĘpVDYiViUOy
személyes kontaktusa során kialakult jó kap

csolat vezethet a folyamatos vásárláshoz.
Ezen válaszoktól jóval elmaradva kerültek
említésre az internetes közösségi oldalak
(11%), a térségi kiadványok (9%) és a saját
]HPHOWHWpVĦKRQODSRNLV   iEUD).
Péter és munkatársai szerint „az élel
miszer korunk fogyasztója számára nem
FVXSiQ ¿]LROyJLDL V]NVpJOHWHN NLHOpJt
tésére szolgál, hanem az élményszerzés
forrása és a fontosnak ítélt értékek eléré
sének eszköze is” (3pWHUHWDO).
Mindannyiunknak van elképzelése arról,
hogy a vásárlók miért szeretik és választják
DKHO\LWHUPpNHNHWtJ\HUUĘOPHJNpUGH]WN
DWHUPHOĘNHWLV(]D]LQIRUPiFLyD]pUWLV
hasznos számunkra, mert láthatjuk, mely
WHUPpNMHOOHP]ĘNHWWDUWMiNLJD]iQpUWpNHV
QHNDWHUPHOĘNPLEHQOiWMiNVDMiWPXQNi
juk legnagyobb értékét.
$PHJNpUGH]HWWWHUPHOĘNV]HULQWDKHO\L
WHUPpNHNOHJQDJ\REEHOĘQ\HKRJ\LVPHU
hetjük annak származási helyét (24%), to
YiEEiKRJ\MyPLQĘVpJHWMyiURQNDSKDWQDN
a vásárlók (23%). A harmadik leggyakoribb
HPOtWpVD]HJpV]VpJHVMHO]ĘYROW  H]W
követte a különlegesség (15%), a frissesség
 pVDKHO\LWHUPHOĘNWiPRJDWiVD  
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3. ábra

Forrás: saját szerkesztés, 2016

$]HJ\V]HUĦOHtUyVWDWLV]WLNDLHOHP]pVHN
PHOOHWWNHUHV]WWiEODHOHP]pVHNHWYpJH]WQN
a további összefüggések feltárása érdeké
ben. Kutatásunk célja volt ugyanis annak
feltárása is, hogy a fentiekben ismertetett
YiOWR]yNN|]|WWNLPXWDWKDWyHV]LJQL¿NiQV
összefüggés.
(QQHNpUGHNpEHQHOVĘNpQWPHJYL]VJiO
WXNKRJ\DKHO\LWHUPHOĘNiOWDOEHYDOORWW
iUEHYpWHOPXWDWH|VV]HIJJpVWHJ\pEMHO
OHP]ĘNNHO
$NHUHV]WWiEODHOHP]pVHVV]LJQL
¿NDQFLDV]LQWPHOOHWWHVYDJ\LVN|]H
pes kapcsolatot mutatott ki az árbevétel és
a munkatársak száma között. Az 500 ezer
)WDODWWLiUEHYpWHOOHOUHQGHONH]ĘKHO\LWHU
PHOĘNMHOOHP]ĘHQHJ\HGOGROJR]QDNPtJ
az 500 ezer és 1 millió Ft közötti árbevételt
generálók kétharmadának van már leg
DOiEEHJ\DONDOPD]RWWMDIĘQpOW|EEHW
kizárólag az 1 millió Ft feletti árbevétellel
UHQGHONH]ĘWHUPHOĘDONDOPD](]HQ|V]
szefüggés várható és elvárható volt, hiszen
ahogy korábban is rámutattunk, a helyi
WHUPpNHNHOĘiOOtWiVDULWNDHVHWEHQMHOHQWKHW
PHJpOKHWpVWDWHUPHOĘQHND]SHGLJPpJ
ritkább, hogy munkavállalót is tudjon al
kalmazni a vállalkozásában (WiEOi]DW).

A vizsgálat során arra is rámutattunk,
hogy az árbevétel összefüggést mutat azzal,
KRJ\DKHO\LWHUPHOĘPLyWDIRJODONR]LNH]HQ
HOĘiOOtWyWHYpNHQ\VpJJHO
(YL]VJiODWpUGHNHVVpJHKRJ\HOVĘVRUEDQ
D]RQKHO\LWHUPHOĘNNpSHVHNPLOOLy)WQiO
nagyobb árbevételt elérni, akik több mint 10
pYHIRJODONR]QDNDKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWi
sával; a szerzett tapasztalat azonban nem
garancia a sikerre. Ahogy a WiEOi]DWEDQ
LVOiWKDWyDW|EEPLQWpYHWHUPHOĘNiUEH
YpWHOHLVMHOHQWĘVV]yUiVWPXWDWVPLQG|VV]H
DWXGKDWPDJipQDNPLOOLyIRULQWRV
árbevételt. Látható tehát, hogy bár van sta
tisztikailag igazolt összefüggés a két változó
között (a Cramer V mutató értéke 0,342,
vagyis közepes kapcsolatról beszélhetünk,
DKRODV]LJQL¿NDQFLDpUWpNH DNDS
FVRODWQHPOLQHiULVYDJ\LVQHPMHOHQWKHWĘ
NLKRJ\DWDSDV]WDOWDEEWHUPHOĘNQDJ\REE
árbevételre számíthatnának.
Végül az árbevétel vonatkozásában azt
LVPHJYL]VJiOWXNKRJ\DKHO\LWHUPHOĘN
megítélése szerint miként és milyen felté
WHOHNNHOOHKHWPHJpOQLHWHYpNHQ\VpJEĘO
HVV]LJQL¿NDQFLDpUWpNPHOOHWWN|
]HSHVHUĘVVpJĦNDSFVRODWPXWDWNR]LNPHJ
a változók között (Cramer V értéke 0,352).

% árbevétel

% munkatársak

árbevétel
100,0

13,8

11,1

munkatársak

11,1

árbevétel

11,1

árbevétel

munkatársak

11,1

munkatársak

árbevétel

munkatársak

21,9
77,8

árbevétel

50 000 alatti

munkatársak

Forrás: saját szerkesztés, 2016

Összesen

Több mint
IĒ

²IĒ

IĒ

IĒ

5DMWDPNtYO
nincs más

0XQNDWiUVDN száma

100,0

12,3

12,5

11,1

12,5

9,1

75,0

18,8

50 001–
100 000

100,0

13,8

33,3

33,3

11,1

9,1

55,6

15,6

100 001–
200 000

100,0

16,9

18,2

22,2

9,1

11,1

18,2

18,2

54,5

18,8

200 001–
500 000

Árbevétel, forint

100,0

18,5

8,3

11,1

8,3

11,1

50,0

54,5

33,3

12,5

500 001–
1 000 000

100,0

24,6

25,0

100,0

31,3

55,6

12,5

22,2

6,3

9,1

25,0

12,5

több mint
1 000 000

$KHO\LWHUPHOđNiUEHYpWHOHpVDWHUPHOđIRO\DPDWEDQUpV]WYHYđPXQNDWiUVDNV]iPDN|]|WWL|VV]HIJJpV

100,0

100,0

6,2

100,0

13,8

100,0

13,8

100,0

16,9

100,0

49,2

100,0

Összesen

(M. e.: százalék)

2. táblázat

348

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

349

Tóth-Kaszás et al.: +HO\LWHUPHOĘNpUWpNHVtWpVLOHKHWĘVpJHL=DOiEDQpV6RPRJ\EDQ

3. táblázat
$KHO\LWHUPHOđNiUEHYpWHOHpVDWHUPHOđWHYpNHQ\VpJIRO\WDWiViQDNLGđWDUWDPN|]|WWL
|VV]HIJJpV
(M. e.: százalék)
0LyWDIRJODONR]LNDWHUPHOđWHYpNHQ\VpJJHO

Árbevétel

kevesebb,
mint 1 éve

1–3
éve

4–5
éve

²
éve

több
mint 10
éve

10,0

20,0

10,0

40,0

Összesen

50 000 Ft alatti

árbevétel

20,0

LGĒV]DN

50,0

3,4

25,0

6,3

13,3

11,5

50 001–100 000 Ft

árbevétel

44,4

22,2

11,1

22,2

100,0

LGĒV]DN

13,8

25,0

6,3

6,7

10,3
100,0

100 001–200 000 Ft
200 001–500 000 Ft
500 001–1 000 000 Ft
több mint 1 000 000
Ft
Összesen

100,0

árbevétel

18,2

63,6

18,2

LGĒV]DN

50,0

24,1

6,7

12,6

29,4

41,2

100,0

árbevétel

17,6

11,8

LGĒV]DN

10,3

25,0

31,3

23,3

19,5

árbevétel

55,0

10,0

10,0

25,0

100,0

LGĒV]DN

37,9

25,0

12,5

16,7

23,0

árbevétel

15,0

35,0

50,0

100,0

LGĒV]DN

10,3

43,8

33,3

23,0

árbevétel
LGĒV]DN

4,6

33,3

9,2

18,4

34,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Forrás: saját szerkesztés, 2016

1HPPHJOHSĘHUHGPpQ\KRJ\EDQ
D]RQKHO\LWHUPHOĘNV]iPiUDEL]WRVtWMDD
WHUPpNHOĘiOOtWiVDPHJpOKHWpVWDNLNOHJ
alább 1 millió Ft árbevétellel kalkuláltak
EHQ(]HQW~OD]WLVOiWKDWMXNKRJ\
D]RQ YiODV]DGyN MHOHQWĘV KiQ\DGD DNLN
DKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiVDPHOOHWWWHOMHV
PXQNDLGĘEHQGROJR]QDNIpOpVPLOOLy)W
árbevételt realizál (WiEOi]DW).
9pJOHVV]LJQL¿NDQFLDPHOOHWWN|
zepes összefüggést (Cramer V értéke 0,373)
WXGWXQNNLPXWDWQLDKHO\LWHUPpNHOĘiOOtWi
sa mellett végzett munkamennyiség és azon
szemlélet, tapasztalat között, hogy vajon
PHJOHKHWHpOQLDWHUPHOpVEĘO
$]RQWHUPHOĘNV]HULQWDNLNQHNDKHO\L
WHUPpNHN HOĘiOOtWiVD EL]WRVtWMD D PHJpO
KHWpVpWEDQ~J\LVJRQGROMiNKRJ\
hosszabb távon is meg lehet élni e tevé
NHQ\VpJEĘOEL]RQ\RVIHOWpWHOHN SpOGiXO
KDPHJIHOHOĘD]LGĘMiUiVpVPHJWDOiOMiND

YHYĘNK|]YH]HWĘXWDW PHOOHWW$]RQWHUPH
OĘNPHJtWpOpVHDNLNWHOMHVPXQNDLGHMĦiOOiV
PHOOHWWYpJ]LNDKHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiViW
nagyobb szórást mutat, s a pozitív válaszok
mellett már olyan nemleges információk
KR]LVMXWXQNKRJ\QLQFVHOHJHQGĘNHUHV
let, ami pedig akadályozza a megélhetést
(WiEOi]DW).
$IHQWL|VV]HIJJpVYL]VJiODWRNUpV]EHQ
alátámasztották, részben árnyalták azt a
NpSHWDPLWD]HJ\V]HUĦOHtUyVWDWLV]WLND
módszereivel festettünk a zalai és somogyi
KHO\LWHUPHOĘNUĘO
Láthattuk, hogy e két megyében a helyi
WHUPpNHNpUWpNHVtWpVpEĘOYLV]RQ\ODJDOD
FVRQ\iUEHYpWHOHV]iUPD]LNDWHUPHOĘN
nek (a megkérdezettek mintegy három
negyede esetén ez az érték nem éri el az
pYLPLOOLy)WRW (PLDWWMHOOHP]ĘHQKD
QHPLVHJ\HGOKLV]HQDOHJW|EEWHUPHOĘ
FVDOiGWDJMDLYDON|]|VHQYpJ]LD]HOĘiOOtWiVL

Forrás: saját szerkesztés, 2016

Összesen

több mint 1 000 000 Ft

500 001–1 000 000 Ft

200 001–500 000 Ft

100 001–200 000 Ft

50 001–100 000 Ft

50 000 Ft alatti

IĒWHYpNHQ\VpJ
100,0

36,0

51,6

IĒWHYpNHQ\VpJ

% árbevétel

80,0

100,0

36,0

9,7

15,0

32,3

22,6

IĒWHYpNHQ\VpJ

árbevétel

29,0
50,0

9,7
35,0

IĒWHYpNHQ\VpJ

52,9

12,9

36,4

árbevétel

17,6

6,5

árbevétel

18,2

árbevétel

IĒWHYpNHQ\VpJ

6,5

IĒWHYpNHQ\VpJ
9,7

6,5
37,5

3,2
25,0

IĒWHYpNHQ\VpJ

20,0

a helyi terméNHNHOđiOOtWiVD
PHOOHWWWHOMHV
PXQNDLGđEHQ
dolgozik

100,0

4,7

25,0

5,9

25,0

9,1

25,0

12,5

25,0

10,0

a helyi terméNHNHOđiOOtWisa mellett részPXQNDLGđEHQ
dolgozik

100,0

8,1

28,6

10,0

42,9

17,6

14,3

9,1

14,3

10,0

a helyi terméNHNHOđiOOtWiVD
mellett alkalPLPXQNiNDW
vállal

+HO\LWHUPpNHNHOđiOOtWiVDPLQWIđWHYpNHQ\VpJ

árbevétel

10,0

a helyi terméNHNHOđiOOtWiVDEL]WRVtWMDD
megélhetést

árbevétel

Árbevétel

100,0

15,1

7,7

5,0

7,7

5,0

7,7

5,9

23,1

27,3

15,4

25,0

38,5

50,0

egyéb

$KHO\LWHUPHOđNiUEHYpWHOHpVDWHUPHOđWHYpNHQ\VpJPHOOHWWYpJ]HWWPXQNDPHQQ\LVpJN|]|WWL|VV]HIJJpV

100,0

100,0

23,3

100,0

23,3

100,0

19,8

100,0

12,8

100,0

9,3

100,0

11,6

100,0

Összesen

(M. e.: százalék)

4. táblázat
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IĒWHYpNHQ\VpJ

megélhetés

IĒWHYpNHQ\VpJ

megélhetés

IĒWHYpNHQ\VpJ

megélhetés

IĒWHYpNHQ\VpJ

megélhetés

100,0

35,8

2,9

50,0

100,0

34,7

6,1

28,6

9,1

42,9

21,2

IĒWHYpNHQ\VpJ

18,2
43,8

2,9

IĒWHYpNHQ\VpJ

60,0

27,3

32,1

18,2

24,0

100,0

4,2

50,0

12,5

25,0

10,0

25,0

4,0

a helyi termékek
a helyi termékek
HOđiOOtWiVDPHOOHWW
HOđiOOtWiVDPHOOHWW
WHOMHVPXQNDLGđEHQ UpV]PXQNDLGđEHQ
dolgozik
dolgozik

100,0

7,4

14,3

14,3

28,6

28,6

14,3

6,3

14,3

10,0

14,3

3,6

14,3

4,0

a helyi termékek
HOđiOOtWiVDPHOOHWW
DONDOPLPXQNiNDW
vállal

+HO\LWHUPpNHNHOđiOOtWiVDPLQWIđWHYpNHQ\VpJ

megélhetés

10,0

50,0

megélhetés

60,7

IĒWHYpNHQ\VpJ

44,1

megélhetés

60,0

megélhetés

a helyi termékek
HOđiOOtWiVDEL]WRVtWMDDPHJpOKHWpVW

IĒWHYpNHQ\VpJ

Forrás: saját szerkesztés, 2016

Összesen

Biztosan nem

Nem, mert nincs
hol értékesíteni
a termékeket

Nem, mert hiányosak a marketing- és értékesítési ismereteim

Nem, mert nincs
HOHJHQGĒNHUHVlet rá

Nem, mert sok a
versenytárs

Igen, bizonyos
esetekben

Határozottan
igen

Megélhetés megítélése

100,0

17,9

23,5

57,1

11,8

28,6

5,9

50,0

35,3

37,5

5,9

10,0

5,9

3,6

11,8

8,0

egyéb

$WHUPHOđWHYpNHQ\VpJPHOOHWWYpJ]HWWPXQNDPHQQ\LVpJpVDPHJpOKHWpVPHJtWpOpVHN|]|WWL|VV]HIJJpV

100,0

100,0

7,4

100,0

7,4

100,0

2,1

100,0

16,8

100,0

10,5

100,0

29,5

100,0

26,3

100,0

Összesen

(M. e.: százalék)
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munkákat, de alkalmazott nélkül dolgoz
nak. Szintén ezen alacsonynak mondható
átlagos árbevétel miatt a legtöbb helyi ter
PHOĘHJ\WHOMHVYDJ\UpV]PXQNDLGĘVIRJ
lalkoztatás mellett végzi a helyi termékek
HOĘiOOtWiViWVUHQGNtYOV]NHSWLNXVDNDWH
NLQWHWEHQKRJ\KRVV]~WiYRQPHJWXGQDNH
pOQLHWHYpNHQ\VpJEĘO
.g9(7.(=7(7e6(.
/HKHWHpOQLDIĘYiURVLSDULpVLQQRYiFLyV
központok, kiemelt turisztikai területeken
kívüli vidéki térségekben? A tanulmány
arra mutat példát, hogy a vidék egyik
PHJPDUDGiVLVĘWIHMOĘGpVLHVpO\HDORNi
OLVHUĘIRUUiVRNIHOWiUiVDH]HNV]pOHVN|UĦ
hasznosítása úgy, hogy közben munkahe
O\HNWHUHPWĘGQHNpVNLDODNXOD]pUWpNpV
HJpV]VpJWXGDW$KHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiVD
pUWpNHVtWpVHDWHUPHOĘNHVHWOHJHVM|YĘEHQL
KiOy]DWEDV]HUYH]pVHDPH]ĘJD]GDViJpVD
turizmus fejlesztésének is az egyik eszkö
ze lehet. Kutatásunk célja az volt, hogy a
Nagykanizsa és Kaposvár környezetében
WDOiOKDWyKHO\LWHUPHOĘNKHO\]HWpWPHJLV
PHUMNpVIHOWiUMXNDMHOOHP]ĘpUWpNHVtWpVL
csatornáikat.
A helyi és a regionális piacok mind a ter
PHOĘNPLQGDIRJ\DV]WyNV]iPiUDDODSYH
WĘMHOHQWĘVpJĦHNDWHUPHOĘNtJ\PDJDVDEE
arányban részesülnek munkájuk gyümölcsé
EĘOPtJDIRJ\DV]WyNDPHOOHWWKRJ\HOĘVH
JtWLNVDMiWWpUVpJNJD]GDViJLIHMOĘGpVpWpV
a környezetet is kisebb mértékben terhelik
azáltal, hogy helyi termékeket fogyasztanak,
olyan hagyományos termékek széles válasz
tékához jutnak hozzá, melyek szorosan kö
WĘGQHNKDJ\RPiQ\DLNKR]NXOW~UiMXNKR]
Ugyanakkor számos nehézség is felmerül.
Sok esetben a fogyasztók nem tudják, hol
juthatnak hozzá a termékekhez vagy nincs
annyi idejük, hogy felkeressék a beszerzési
IRUUiVRNDW0LYHODWHUPHOĘNWLSLNXVDQNL
VHEEPHQQ\LVpJHOĘiOOtWiViUDNpSHVHND]LV
HOĘIRUGXOKRJ\QHPWXGMiNDQDJ\IRJ\DV]
tók mennyiségi igényeit kielégíteni. A kis
WHUPHOĘNQHNQLQFVHOHJHQGĘDQ\DJLIRUUiVXN

V]pOHVN|UĦPDUNHWLQJNDPSiQ\IRO\WDWiViUD
reklámra (.QHDIVH\).
Kutatásunk kezdetén azzal a hipotézissel
pOWQNKRJ\DKHO\LWHUPHOĘNV]iPiUDH]D
IDMWDWHYpNHQ\VpJ HOVĘVRUEDQD]HJpV]VpJHV
nek és frissnek tartott helyi termékek nép
V]HUĦVpJpQHNQ|YHNHGpVHPLDWW |QiOOyDQLV
megélhetést képes biztosítani. Ezen túl felté
WHOH]WNKRJ\DWHUPHOĘNOHJLQNiEEDU|YLG
és direkt értékesítési csatornákat részesítik
HOĘQ\EHQtJ\HOVĘVRUEDQDVDMiWWHOHSOpV
kön adnak el, amelyben nagy szerepe van a
saját háznál való eladásnak és a napjainkban
GLYDWRVKHO\LWHUPHOĘLSLDFRNQDN
.pUGĘtYVHJtWVpJpYHOPHJNpUGH]WND]
pULQWHWW WHUPHOĘNHW D KLSRWp]LVQNEHQ
IRJODOWDNUyOVV]iPRVHVHWEHQPHJOHSĘ
~MV]HUĦHUHGPpQ\HNUHMXWRWWXQN$PHJNpU
GH]HWWKHO\LWHUPHOĘNWĘOPHJWXGWXNKRJ\
a vásárlóik nem feltétlenül a frissesség és a
termékek egészséges mivolta miatt választ
MiNDKHO\EHQHOĘiOOtWRWWWHUPpNHNHWKDQHP
sokkal inkább egyfajta bizalmi háló miatt.
$WHUPHOĘNK|]YLVV]DMXWyLQIRUPiFLyNDODS
MiQD]KRJ\DYHYĘNLVPHULNDWHUPpNHN
V]iUPD]iViWHJ\IDMWDPLQĘVpJLJDUDQFLiW
is jelent számukra, ami még a frissességnél
és egészségességnél is fontosabb számukra.
$KHO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiViYDOIRJODONR]y
WHUPHOĘNPHJpOKHWpVpWW|EEDVSHNWXVEyOLV
megvizsgáltuk. Egyrészt kvantitatív módon
NpUGH]WQNUiDWHUPHOĘNiUEHYpWHOpUHDPL
EĘOHJ\pUWHOPĦYpYiOWKRJ\DYiODV]DGyN
mintegy háromnegyede esetében nem lehet
DKHO\LWHUPpNHNEĘOYDOyPHJpOKHWpVUĘOEH
szélni. Ezzel szemben érdekes tapasztalat
YROWOiWQLDWHUPHOĘNVDMiWQHPV]iPV]HUĦ
sített értékítéletét, amely alapján viszont
azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek
fele szerint (bizonyos feltételek megléte
mellett) igenis képes megélhetést nyújtani a
WHUPHOĘLOpW$YiODV]DGyNiOWDOHPOtWHWWIHO
WpWHOHNHJ\LNHDYHYĘNK|]YDOyHOMXWiVYROW
)HOWpWHOH]WNKRJ\DWHUPHOĘNOHJLQNiEE
a rövid értékesítési csatornákat részesítik
HOĘQ\EHQOiWKDWWXND]RQEDQKRJ\H]QHP
jelenti feltétlenül azt, hogy csak saját tele
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pülésükön vagy házuknál árulják termé
NHLNHW6]iPRVWHUPHOĘ DPHJNpUGH]HWWHN
D KDMODQGyDNiUNPQpOLVPHV]
szebbre utazni portékájával. Kutatásunk
kezdetén úgy gondoltuk, hogy ezen direkt
értékesítés alapján a saját háznál való el
adás és a napjainkban divatos helyi terme
OĘLSLDFRNRQYDOyiUXOiVOHKHWHOVĘGOHJHV
DWHUPHOĘNV]iPiUD$YiODV]RND]RQEDQ
részben megcáfolták ezen feltételezésünket.
Ahogy az 1. táblázatban is látható volt, bár a
fent nevezett két értékesítési forma kétség
kívül nagyon fontos, ugyanakkor a külön
E|]ĘUHQGH]YpQ\HNHQYDOyUpV]YpWHOMHOHQWL
DOHJMHOHQWĘVHEEIRUJDOPDWDPHJNpUGH]HWW
KHO\LWHUPHOĘNV]iPiUD$NO|QE|]ĘIDOX
pVYiURVQDSRNDIHV]WLYiORNpVNp]PĦYHV
kiállítások teremtik meg leginkább azt a
OHKHWĘVpJHWKRJ\DWHUPHOĘNV]HPpO\HVHQ
WDOiONR]]DQDNDYHYĘNNHOpVDODNtWKDVViNNL
azt a bizonyos bizalmi kört, ami nélkülözhe
tetlen ezen speciális termékek eladásához.
.XWDWiVXQNEyOHJ\pUWHOPĦYpYiOWKRJ\
DKHO\LWHUPHOĘNpUWpNHVtWpVLPyGV]HUHLpV
így a megélhetésük egyik kulcseleme a ter
mékek fogyasztókhoz való eljuttatása. Bár a
KHO\LWHUPHOĘN]|PHQHPV]iPROWEHDUUyO
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hogy a marketing vagy az értékesítés terén
problémái adódnának, mégis legtöbben a
NHOOĘV]iP~IRJ\DV]WyLN|UWWHNLQWLNDVLNHU
egyik feltételének. Beláthatjuk tehát, hogy
DPDUNHWLQJQHNLJHQQDJ\MHOHQWĘVpJHYDQ
a helyi termékek esetében, azonban nem
feltétlenül a marketingkommunikáció hor
dozza az igazi kihívást. Meglátásunk szerint
DPDUNHWLQJPL[QpJ\HOHPHN|]OOHJLQ
kább a SODFH vagyis az értékesítés az, amely
kulcsszerepet játszik a vizsgált két megyé
EHQ(QQHNPHJIHOHOĘHQDV]DNLURGDORP
ban is ismertetett rövid ellátási láncok és a
N|]YHWOHQpUWpNHVtWpVYDODPLQWDÄV]HPWĘO
szembe” ( face-to-face) típusú értékesítési
PHJROGiVRNWHNLQWKHWĘNHOĘQ\|VQHN
Összességében vizsgálatunk során rá
mutattunk arra, hogy Zala és Somogy
PHJ\pNEHQDKHO\LWHUPHOĘNpUWpNHVtWpVL
PyGV]HUHLpVOHKHWĘVpJHLN|]OD]HJ\HV
települési rendezvények, a háznál törté
QĘpUWpNHVtWpVpVDKHO\LSLDFRNMHOHQWLND
legsikeresebb platformot. Ezen felületek és
D]LWWHOpUKHWĘSRWHQFLiOLVIRJ\DV]WyNV]i
ma ugyanakkor kevésnek bizonyul ahhoz,
KRJ\DWpUVpJWHUPHOĘLV]iPiUDPHJpOKH
tést biztosítson.

)255È6081.È.-(*<=e.(
  ,9 )90UHQGHOHWDNLVWHUPHOĘLpOHOPLV]HUWHUPHOpVHOĘiOOtWiVpVpUWpNHVtWpVIHOWpWHOHLUĘO±
  9, 90UHQGHOHWD](XUySDL0H]ĘJD]GDViJL9LGpNIHMOHV]WpVL$ODSEyODWXULV]WLNDLWHYpNHQ\Vp
JHN|V]W|Q]pVpKH]D/($'(5+HO\L$NFLyFVRSRUWRNN|]UHPĦN|GpVpYHOWĘOQ\~MWDQGyWiPRJDWiVRNUpV]OH
WHVIHOWpWHOHLUĘO±   ,,, .RUPUHQGHOHWDYiViURNUyODSLDFRNUyOpVDEHYiViUOyN|]SRQWRNUyO
±  %ʋʔʍʐʇʔ=±0ʝʊʔ7  ,QWHUSUHWLQJLQQRYDWLRQ±LQDQRWKHUZD\9H]HWpVWXGRPiQ\  ±
SS±  'ʃʐʍʗ2 (2014): +HO\LWHUPpNHNUHKHO\LV]ROJiOWDWiVRNUDDODSR]RWWMyJ\DNRUODWRNIHOWpUNpSH]pVHpVKiOy]DWEDV]HUYH]pVH-iV]1DJ\NXQ6]ROQRNPHJ\pEHQ0H]ĘW~U±  'ʑʉʋ,±1ʃʉʛ/±&ʕʋʒʍʰʕ0
±%ʃʎʑʉʊ3  .p]PĦYHVpOHOPLV]HUHNYiViUOiViQDNIRJ\DV]WyLPDJDWDUWiVYL]VJiODWDDQĘNN|UpEHQGazGiONRGiV  ±SS±  (ʗʔʑʒʇʃʐ&ʑʏʏʋʕʕʋʑʐ (2011): *UHHQ3DSHURQSURPRWLRQPHDVXUHVDQG
LQIRUPDWLRQSURYLVLRQIRUDJULFXOWXUDOSURGXFWVDUHLQIRUFHGYDOXHDGGHG(XURSHDQVWUDWHJ\IRUSURPRWLQJ
WKHWDVWHVRI(XURSH%UXVVHOV&20  ¿QDOKWWSHFHXURSDHXDJULFXOWXUHSURPRWLRQSR
OLF\JUHHQSDSHUFRPBHQSGI>PiUFLXV@±  (ʗʔʑʒʇʃʐ&ʑʏʏʋʕʕʋʑʐ (2013a): Commission
IRVWHUV GHEDWH RQ SRWHQWLDO ÄORFDO IRRG´ ODEHOOLQJ VFKHPH KWWSHFHXURSDHXDJULFXOWXUHQHZVURRPB
HQKWP > PiUFLXV @ ±   (ʗʔʑʒʇʃʐ &ʑʏʏʋʕʕʋʑʐ (2013b): 5HSRUW IURP WKH &RPPLVVLRQ WR WKH (XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH&RXQFLORQWKHFDVHIRUDORFDOIDUPLQJDQGGLUHFWVDOHVODEHOOLQJVFKHPH Brussels,
 &20    ¿QDO KWWSHFHXURSDHXDJULFXOWXUHTXDOLW\ORFDOIDUPLQJGLUHFWVDOHVSGIFRP
UHSRUWBHQSGI>PiUFLXV@±  *)ʇʍʇʖʇe (2009): +HO\LWHUPpNHNHOĘiOOtWiVDpVpUWpNHVtWpVH
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a Zala Termálvölgyében. .XWDWiVL]iUyWDQXOPiQ\=DOD7HUPiOY|OJ\H(J\HVOHW±  *ʑʐʆʃ7 (2014): A helyi
WHUPpNWXULV]WLNDLKDV]QRVtWiVD±DYLGpNIHMOHV]WpV~MOHKHWĘVpJH$)DOX;;,;±SS±  .ˁʉʛ˖ʕʕʛ*±
&ʜʇʐʇ=ʕ  /HKHWĘVpJHLQNDKHO\LJD]GDViJIHMOHV]WpVUH)DOX9iURV5pJLy ± ±SS±
(13) .ʐʇʃʈʕʇʛ0±9ʇʐʐ/±6ʅʊʏʗʖʜ8±%ʝʎʋʐʖ%±7ʔʇʐʅʊʃʔʆ/±(ʛʆʇʐ:ʑʑʆ7±%ʑʕ(±
6ʗʖʖʑʐ*±%ʎʃʅʍʇʖʖ0 (2013): 6KRUW)RRG6XSSO\&KDLQVDQG/RFDO)RRG6\VWHPVLQWKH(8$6WDWHRI
3OD\RIWKHLU6RFLR(FRQRPLF&KDUDFWHULVWLFV In 6ʃʐʖʋʐʋ)±ʛ3ʃʎʑʏʃ6* eds)-5&6FLHQWL¿FDQG3ROL
F\5HSRUWV(XURSHDQ8QLRQKWWSIWSMUFHV(85GRF-5&SGI>PiUFLXV@±  .ʗʌʝʐʋ.2
(2015): $KHO\LpOHOPLV]HUUHQGV]HUIHMOHV]WpVLOHKHWĘVpJHLD=DOD7HUPiOY|OJ\HHJ\HVOHWWpUVpJpEHQ±+RYDWRYiEEDKHO\LWHUPpNHNpVpUWpNHNIHMOHV]WpVHWHUpQN|]|WW"=DOD7HUPiOY|OJ\H(J\HVOHW
,,, 90UHQGHOHWDODSMiQ,+MyYiKDJ\iVLNWDWyV]iPD,+)±  0ʃʉʛʃʔʑʔʕʜʝʉ.ʑʔʏʝʐʛʃ
(2016): $ KHO\L WHUPpNHN QpSV]HUĦVtWpVH D FpO KWWSZZZNRUPDQ\KXKXIROGPXYHOHVXJ\LPLQLV]WHULXP
HOHOPLV]HUODQFIHOXJ\HOHWHUWIHOHORVDOODPWLWNDUVDJKLUHNDKHO\LWHUPHNHNQHSV]HUXVLWHVHDFHO>IHEUX
iU@±  0ʝʊʔ7 (2015): 7RXULVPLQDQHZUROH7KHUHODWLRQEHWZHHQGHVWLQDWLRQGHYHORSPHQWDQGVRFLDO
ZHOOEHLQJ3URFHHGLQJVRIWKH(175(129$¶±SS±  0ʃʎʑʖʃ(±%ʇʔʝʅʕ- (2007): A fogyasz
WyLHWQRFHQWUL]PXV~MNRQFHSFLRQiOLVPRGHOOMpQHNNLDODNtWiVDpVYHUL¿NiOiVD9H]HWpVWXGRPiQ\  ±
SS±  0ʃʎʑʖʃ(±0ʋʖʇʘ$ (2013): .XOW~UiNWDOiONR]iVD1HP]HWN|]LNRPPXQLNiFLyNXOW~UVRNNV]WHUHRWtSLiN$OLQHD.LDGy%XGDSHVWS±  0ʃʔʕʆʇʐ7±%ʃʐʍʕ-±%ʔʋʕʖʑʙ* (2000): Food Supply Chain
$SSURDFKHV([SORULQJWKHLU5ROHLQ5XUDO'HYHORSPHQW6RFLRORJLD5XUDOLV 2FWREHU KWWSRQOLQHOLEUDU\
ZLOH\FRPGRLSGI>PiUFLXV@±  0ʃʖʋʗʖʋ0±%ʑʉʆʃʐ$7 (2009):
Marketing of traditional product in Transylvania. 6FLHQWL¿F3DSHUV$QLPDO6FLHQFHDQG%LRWHFKQRORJLHV 42 (1)
±SS±  0ʑʎʐʝʔ(±)ʇʊʰʔ$  7DPiVLOHJKiWUiQ\RVDEEKHO\]HWĦNLVWpUVpJMHOHQHpVNLW|UpVL
OHKHWĘVpJHL$FWD6FLHQWLDUXP6RFLDOLXP±SS±  0ʑʎʐʝʔ7 (2015): (PSLULNXVWHUOHWLNXWDWisok.$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW±SS±  0ʑʎʐʝʔ7±%ʃʔʐʃ. (2004): Területi statisztikai elemzési módszerek.$JURLQIRUP.LDGy%XGDSHVW±SS±  1ʰʏʇʖʊ. (2016): +D]DLPHJ~MXOyHQHUJLDSLDFLKHO\]HWNpS/9,,,*HRUJLNRQ1DSRNQHP]HWN|]LWXGRPiQ\RVNRQIHUHQFLD±)HOPHOHJHGpV|NROiEQ\RPpOHO
PLV]HUEL]WRQViJ.HV]WKHO\V]HSWHPEHU±S±  1ʋʏʈʇʃ7ʇʔʏʰʕʜʇʖʘʰʆʇʎʏʋ(ʉʛʇʕ˱ʎʇʖ
(2001): A helyi termékek fontossága.KWWSZZZQLPIHDKXDNWXDOLVKWP>IHEUXiU@±  3ʰʖʇʔ
(±1ʰʏʇʖʊ.±.ʃʕʜʝʕ1  (JpV]VpJWXGDWRVDEEpOHOPLV]HUIRJ\DV]WiVYL]VJiODWD=DODPHJ\pEHQ±$
YiOODONR]iVRNV]HUHSHD]HJpV]VpJPHJĘU]pVEHQ*D]GiONRGiV  ±SS±  6ʃʌʖʑʕ/±0ʋʖʇʘ$
(2007): 6366.XWDWiVLpVDGDWHOHP]pVLNp]LN|Q\Y$OLHQD.LDGy%XGDSHVW±  7˖ʖʊe (2016): Nemzeti parki
termékek a fenntarthatóság jegyében. In &ʕʋʉʰʐʰ1ʃʉʛʒʝʎ1±3ʔʋʐʅʜ-ʃʍʑʘʋʅʕ7 (szerk.): Fenntarthatóság –
XWySLDYDJ\UHDOLWiV"%0(.|UQ\H]HWJD]GDViJWDQ7DQV]pN±SS
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WKURXJK 32V 7KH DGYDQWDJHV ZKLFK FDQ EH UHDOL]HG WKURXJK EX\LQJLQ SULFHV DQG
payment conditions can be regarded as further motives. However, the possibility of using
other services provided by the PO are among the less important factors. The outcomes of
research can be compared with the results of earlier studies made in similar topics. The
H[DPLQDWLRQVFDUULHGRXWLQ0Ï5$.(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  

