Bótáné HorváthN:Layout 1 4/8/14 8:56 AM Page 1

AGRáRTUDOMáNyI KözlEMéNyEK,2014/58.

Helyi termékek értékesítésének lehetőségei és korlátai vidéken
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ÖSSZEFOGLALÁS
Napjainkban a magyar gazdaságban, az Európai Unió gazdaságában és globálisan is előtérbe kerülnek a lokális gazdasági rendszerek.
A helyi lakosok, valamint az általuk helyben előállított termékek és szolgáltatások a lokális gazdasági rendszerek legfontosabb alkotó elemei.
A helyi termékek különösen meghatározóak a speciális helyi adottságokkal rendelkező területeken, és az elmaradottabb helyzetű, főként vidéki
térségekben. A termékek és szolgáltatások helyi szintű és helyi piacon túlmutató kínálata válasz lehet egyes társadalmi-gazdasági problémák
orvoslására ezekben a régiókban. Ugyanakkor nagyon fontos a megfelelő értékesítési csatornák megválasztása, hogy ezek a termékek valóban
a gazdasági rendszerek részévé váljanak. A cikkben mezőcsáti esettanulmányon keresztül, primer és szekunder adatgyűjtésre épülő kvantitatív
kutatás, és SWOT analízis segítségével feltárásra és elemzésre kerültek a helyi termékek értékesítésének lehetséges csatornái. Helyben történő
értékesítésnél Mezőcsát esetében legfontosabb a termelői piac, míg a térségen túlmutató értékesítésnél a webáruháznak lehet jelentősége.
Kulcsszavak: értékesítés, helyi termék, lokális gazdaság, vidék
SUMMARY
Nowadays local economy systems are highlighted in the Hungarian, the European and also in the global economy system. Inhabitants and
local products, services created by them are the most important elements of local economy systems. Local products are especially important
in areas with special conditions, in the underprivileged rural areas. Sales of these products and services on local level and above could give
answer to economic and social challenges in these regions. In the same time to become part of the economic system selecting the best marketing
channels for these products is very important. In this study, based on a case study in Mezőcsát, possible marketing channels are revealed
through quantitative research based on primer and secunder data and SWOT analysis. In the case of Mezőcsát for local sales the best place
is the local market, while webshop is the best for sales outside Mezőcsát.
Keywords: sales, local product, local economy, rural

BEVEZETÉS

fejlesztéseis.Aszerzőhangsúlyozza,hogyazelmúlt
néhányévbenfokozottfigyelemkísériezenhelyiélelmiszer-rendszerekfelértékelődését.
A legfrissebb népszámlálási adatokból kitűnik,
hogyaKözép-Magyarországirégiótleszámítva,ahol
a népesség száma három százalékkal növekedett a
megelőző,2001-esadatokhozképest,Magyarország
mindenrégiójábancsökkentalakosság,anépességtermészetesfogyásafigyelhetőmeg(KSH,2013).
Több szerző (Buday-Sántha, 2001; Magda és
Marsalek,2010;Kovách,2012)hívjafelfigyelmünket
munkájábanarraatényre,hogyavidékitérségeketfokozottan jellemző negatív tendenciájú demográfiai
folyamatok,ésazezzelpárhuzamosgazdaságiváltozásokkövetkeztébenavidékitérségeknépességmegtartóerejeévrőlévrecsökken.Arurálisterületekfokozottankiürülnek,ésezleginkábbakisebb,szórvány
településeketérintialegsúlyosabban.
Maezeknekanegatívtendenciájúfolyamatoknaka
kezelésearurálistérségekszámárafontosésmégmindigmegoldásraváróprobléma.Afalvakkiürülése,a
vidékitérségekelnéptelenedése,eterületekdemográfiaiegyensúlyánakmegbomlásanemcsaksúlyostársadalmiésszociálisproblémákatokoz,hanemmindezek
következtébengazdaságiproblémákatiseredményez,
majdezekagazdaságinehézségekújabbésújabbtársadalmiproblémákatokoznak.
Avidékifiatalságelvándorlásának,acsökkenőgyermeklétszámnakésezzelavidékitérségekelnéptelenedésénekfőokozóinaktekinthetjükamegélhetésilehe-

NapjainkbanmindMagyarországon,mindazEurópaiUniógazdaságábanésglobálisanisvizsgáljuk,
értékeljükalokálisgazdaságirendszerekműködtetésénekszerepét.Alokálisgazdaságirendszereknekkiemeltenfontosalkotóelemeiahelyilakosságésaz
általukelőállítottún.helyitermékekésszolgáltatások.
Ahelyitermékekelőállításánaksegítése,ösztönzése,
azoknakpiaciértékesítésilehetőségeinekmegteremtéseéstámogatásafontosfeladataagazdaságiszereplőknek.Különösenaspeciálishelyiadottságokkalrendelkezőterületeknekagazdaságszerkezetébenmeghatározóak,valamintaszegényebb,gazdaságilagelmaradottabb,hátrányoshelyzetű,főkéntvidékitérségek
számáraválhatnakkülönösenjelentősséezekatermékek,jelenthetnekalternatíváterégióktársadalmi-gazdaságihelyzeténekjavítására.KellyésRatner(2009)
munkájábanamerikaipéldákonkeresztülmutatjabe,
hogyavidékitérségekáltalábanpénzügyitőkébenszegényekugyan,demásjellegűerőforrásokban,természetitőkében,építetttőkében,társadalmitőkébengazdagok,éshaezeketahelyiközösségekbirtokoljákés
irányítjákúgyeredményeshelyigazdaságirendszereket képesek létrehozni. Balázs (2011a) munkájában
beszámolarról,hogyszámosfejlettországban(USA,
Svájc,Japán,Anglia,Olaszország,Finnországstb.)az
elmúltnéhányévbenegyreintenzívebbennőttaszáma
ahelyiélelmiszer-ellátórendszereknek,illetve,hogy
egyreinkábbafigyelemfókuszábakerültezektudatos
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tőségekkorlátozottságát,amunkahelyekhiányát,valamintafogyasztóiszokásokmegváltozásátis,hiszena
maifiatalságelvárásainakinkábbavárosokáltalnyújtottszolgáltatásokésfeltételekfelelnekmeg.
Ahelyitermékekhelybentörténőértékesítésefontoseszközahelyigazdaságirendszermegfelelőműködésében.Munkahelyteremtő,megélhetéstbiztosító
hatásalehetazadotttérségesetében(Huflesz,2008),
ígyeszközlehetavidékitérségekfentnevezettgazdasági-társadalmi problémáinak orvoslásában.A helyi
termékek értékesítése során is törekednünk kell a
megfelelőértékesítésicsatornákmegválasztására,az
értékesítésilánclehetőlegrövidebbreszabására,ésa
fogyasztókösztönzésére,hogyahelyitermékekiránti
keresletnövekedjen.Ezentúlfontosfeladatazoknaka
régióspecifikustermékeknekafeltárásais,amelyekkel
eredményesenésversenyképesenlehetmegjelennia
közvetlenvonzáskörzetenkívülipiacokonis.

előállítotttermék,helyitermékkéntmeghatározotthagyományostermék(MagyarKözlöny,2012).
Afogalomkörttovábbvizsgálvaavállalkozóiéscivilszférameghatározásaialapjánláthatjuk,hogyahelyitermékeknekszerepüklehetamegélhetésilehetőségekbővítésében,ésezzelhathatnakahelyigazdaság
fejlődéséreis.Eztalátámasztjákazalábbimeghatározásokéskutatásieredmények:Ahelyitermékekországos honlapján azt olvashatjuk, hogy a helyi termék
átvittértelembenjelentiahagyományokfenntartását,
megőrzését és újjáélesztését. Jelenti a munkahelyteremtéstésmegtartást,ezzelazélhetővidékmegteremtésétésfenntartását(OHT,2013).Hasonlóanemeli
kiahelyitermékekjelentőségétHuflesz(2008):„A
helyi termék érdekes gazdasági kategória, viszont komoly szerepe lehet az elmaradottabb térségek fejlődésében. Akár még a munkaerőpiacon is segíthet. Hiszen
a termelés során létrejövő hozzáadott érték helyi szinten jelenik meg, helyi szinten járul hozzá az egzisztenciák fejlődéséhez. A helyi termékeket jellemzően mikroés kisvállalkozások termelik, amelyek között jelentős
az önfoglalkoztató vállalkozás.” Helyitermékekvásárlásávalhozzájárulunksajátkörnyezetünkfenntarthatóságához.Mindenhelybenelköltöttforinttalsegítjük
ahelyigazdaságtalponmaradását,munkahelyeketsegítünkmegőrizni,vagyújakteremtésétidézhetjükelő
közvetve.Ahelybenmegtermeltprofithelyifejlesztéseketgenerál(Pannonprodukt,2013).
Ahelyitermékekegynagyobbrendszernek,ahelyi
vagylokálisgazdaságirendszernekarészétképezik.
„A helyi élelmiszerrendszerek fogalmán a szakirodalomban egy földrajzilag körülhatárolható, sajátos
környezeti, szocio-ökonómiai adottságokkal, kulturális
hagyományokkal rendelkező térségi kezdeményezést
értünk, amely a helyi-élelmiszertermelők és -fogyasztók
közvetlen kapcsolatán keresztül valósítja meg az élelmiszer önellátást.” (Balázs,2011b).Ebbőladefinícióból kiindulva meghatározhatjuk a lokális gazdasági
rendszerekdefinícióját,amiegyadotttérségenbelül,
atermelők,azelőállítókésfogyasztókközvetlenkapcsolatánalapuló−nemcsakélelmiszerönellátást,hanem−ahelyiszintenkeletkezőszükségleteknagyfokú
önellátásátjelenti.
átvittértelembenalokálisgazdaságirendszerekjelentik annak a gyakorlatnak a megvalósítását, hogy
valamilyenformábanahelyivagyontvidéken,térségenbelültartjuk(KellyésRatner,2009),akikhangsúlyozzákaztis,hogyazerőforrásokakkorhasznosak,
hahelyiadottságokonalapszanak,aközösségasajátjánakérziazt,ésmagahasználjafel.
Atémábanfolytatotttöbbévetartókutatásalapján
azatapasztalatom,hogysokszornehézahelyitermékekértékesítése.Véleményemszerint,amikorhelyi
termékekrőlbeszélünkatermelésentúl,azértékesítésbengyökerezőproblémákfeloldásáraismegoldástkell
találnunk.EgyetértekTrojánetal.(2009)véleményével,akitanulmányábanelemzi,hogymaMagyarországonahelyitermékekértékesítésekezdetlegeséskörülményes,jogszabályokkalkorlátozott,éskülönösen
azélelmiszerektekintetébenigazmindez.Atermékek
értékesítésétabonyolultadminisztrációselvárásokis
nehezítik.Juhászetal.(2012)munkájukbanrávilágítanak,hogyatermelőketjelentősadminisztratívterhek
terhelik.Ezekcsökkentéseszükségszerű.

ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS
Miképpennincsegyáltalánosanelfogadottésalkalmazottdefinícióahelyitermékekfogalmánakmeghatározására,fontosnaktartomatémakörfeldolgozáshoz alaposan, több szempontból is megvizsgálni és
konkretizálni,hogyatémakörbenérintettszereplőkmit
értenekhelyitermékekalatt.Adefiníciókstrukturálását
aTripleHelixmodellmentén,avállalkozóiszféra,atudományésakormányzatioldalmeghatározásairaépítem.
EszerintatémakörrelfoglalkozószakértőkleggyakrabbanaMagosfaalapítványtólszármazóidézetet
használjákahelyitermékekértelmezéseként.Edefiníciószerinthelyitermék:„Minden, amit nem importáltak. Amit nem az ország másik feléből szállítottak. Ami
helyben készül. Amit 50 km-en belül adnak el. Friss kenyér a péktől. Cipő a sarki cipésztől. Hegedű a szomszéd hangszerkészítőtől. Kézműves termék. Ami nem
tömegcikk a hipermarketeknek. Ami minimum 51%ban helyi hozzáadott értéket (munkaerő, alapanyag)
tartalmaz. Helyi specialitás. Ételkülönlegesség. Használati tárgy. Népi motívumokat őrző áru. Amit sokszor
nehezen, vagy egyáltalán nem lehet értékesíteni, pedig
érdemes lenne. Helyben, a helyieknek. Hogy tudják, mit
esznek meg. Hogy tudják, mit vesznek meg.” (Magosfa,
2005).Huflesz(2008)megfogalmazásaszerintahelyi
termékekolyantermékek,amelyek„hozzátartoznak
egy adott település, térség, tájegység, régió identitásához, és létrehozásukban a helyi gazdasági rendszer
vesz részt…. Ezek a termékek több, közös jellemzővel is
rendelkeznek, így általában kisebb mennyiségben készülnek, egyedi, az adott térségre jellemző karakterük van.”
Atémakörrelfogalakozószakemberekahelyitermékekhelybentörténőértékesítéséreadottmeghatározásszerintegy40–50kilométereskörzetenbelüli
termékelőállítástésértékesítéstértenek.Emellettnagyonfontos,hogymindentérségbentalálhatunknéhányolyanterméketis,amelyetakárennéltávolabbi
piacokraisérdemeseljuttatni,sajátos,adotttérségre
jellemzőhelyispecialitásként,deebbenazesetbenmár
nemahelyitermékekhelybentörténőértékesítéséről
beszélünk.
AvonatkozókormányrendeletszerinthelyiterméknektekinthetőegyadottlEADERHelyiAkcióCsoportilletékességiterületénhonos,vagyottmegtermelt,
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Kárándi(2013)tanulmányábanhangsúlyozza,hogy
haegytermelőcsaksajátfalujánakközösségébenértékesít,teháthelybentörténikmegatermékekértékesítése,akkornincsjelentőségeatermékcsomagolásának,
haazonbankilépahelyipiacról,akkorigényes,ízléses
csomagolássalkellmegjelennie,mertezavárosilakosnakfontos,városoncsakígytudjaértékesítenitermékeit.Ezazonbanjelentősenmegdrágítjaatermelést.
Akistermelőksokesetbennemfoglalkoznakamarketinggel,távolvannakavásárlótól(Katona-Kovács et
al.,2006).Azértnagyonfontossegíteniatermelőta
megfelelőértékesítésicsatornamegválasztására,mert
azáltalaelőállítotttermékcsupánígyválikagazdaság
részévé,ígyfogjövedelmettermelni,ígybiztosítmegélhetést,teremtszámáramunkahelyet.Azeredmények
ismertetésénélrészletesenbemutatomazokatafeltárt
lehetőségeket,melyekjelenlegalokálisgazdaságirendszerekbenműködő,helyitermékekértékesítésérealkalmazottértékesítésicsatornák.Afelsoroltmegoldásokközösjellemzőjeaközvetlenértékesítés,vagyisaz
értékesítésilánclehetőlegrövidebbreszabása(VáTI,
2010).Ezekazértékesítésicsatornákfontosrészeia
lokálisszintenműködőélelmiszerrendszereknek.

zajlókutatómunkátahelyiközösségbevonásával.A
kutatómunkaelemekéntelindítottakegyHelyiTermék
Projektet,melynekfontoscélkitűzésevolt,hogyaMezőcsátiKistérséghelyitermékelőállításánakéshelybentörténőpiaciértékesítésilehetőségeinekfolyamatát
segítsék,támogassák.Elkészítettekegytérségiadatbázist, mely kiinduló alapot jelentett arra is, hogy
megvizsgáljam,hogyaprojektkezdeteótaeltelthétév
soránhogyanváltozottahelyitermékértékesítés,jelentek-e meg új termelők, változott-e a termékkínálat,
hogymegvizsgáljam,hogyahelyitermékekértékesítéséreválasztottértékesítésicsatornákközülmelyek
bizonyulnakalegeredményesebbeknek.
Fontoscélomvolt,hogymegvizsgáljam,hogyhogyanváltozottafogyasztókigényeahelyitermékek
iránt,nőtt-eatermékekismertsége,kereslete,amijelentősenbefolyásoljaazértékesítésilehetőségeiket,hiszenelsősorbanahelyipotenciálisvevőkönmúlik,
hogyvan-eigényezekirántatermékekiránt.Betudnak-elépniagazdaságirendszerbe.
2013nyaránMezőcsáttelepülésenkérdőívesfelmérést végeztünk a helyi termékek értékesítésének
kérdéskörében.Akérdésekösszeállításánálakutatócsoportáltalkorábbankészítettfogyasztóiéstermelői
kérdőívjelentettszámunkrakiindulásialapot.
Akérdőíveketonline,illetveszemélyesmegkeresés
soránkaptákmegahelyilakosok.összesen327értékelhetőkérdőívkerültbea2013-asadatbázisba.Atelepüléslakónépessége5980fő,ebből4910fő18éven
felüli,2011-esadatokalapján.Ezazelemszámszámunkratehátaztjelenti,hogya18évenfelülilakónépesség6,7%-áraterjedtkiavizsgálat.Azeredményekreprezentativitásátbiztosítjaamintasokszínűsége.Akapotteredményekegytrendetmutatnak.
Ebbenatanulmánybanajelenkutatásszempontjából−azértékesítésrevonatkozó−ötkérdéselemzésévelvizsgáltamazelteltévekeredményeit.Akérdések
arra keresték a választ, hogy mit tekintenek a fogyasztókhelyiterméknek,milyenhelyitermékeketismernek,milyeneketvásárolnak,holszerzikbeezeket,
melyekazelsődlegesszempontokszámukraavásárláskor.Akapotteredményekafogyasztóikosárvizsgálatamellettsegítettékacélkitűzést,vagyisazeredményeshelyiértékesítésicsatornakiválasztását.

ANYAG ÉS MÓDSZER
A kutatás első lépéseként végeztem egy adatgyűjtéstszakirodalmiadatokalapján,hogymegvizsgáljam, hogy milyen lehetőségek léteznek jelenleg
Magyarországonahelyitermékekértékesítésére,mind
helyben,mindtávolabbipiacokesetében.
A VáTI (2010) tananyagai, Huflesz (2008) és
Benedeketal.(2013)munkájaalapjánépítettemfel
adatbázisomat,melybenalehetségesértékesítésicsatornákatösszesítettem.Így12lehetségesértékesítési
csatornábólállóadatbázisthoztamlétre.Eztkövetően
onlineadatgyűjtéssel,továbbiszakirodalmifeldolgozással,valamintszemélyestapasztalatokfelhasználásával(tanulmányút,szakmairendezvények,találkozók
éskonferenciarészvétel)gyűjtötteméselemeztemaz
elméletikategóriákhoz,értékesítésicsatornánkéntországosanműködő,elismertéssikeresgyakorlatipéldákat,ateljességigényenélkül.Egygyakorlati,terepi
bejárásokbólállómunkasoránmegvizsgáltam,hogy
kutatásomhelyszínén,azösszegyűjtöttértékesítésilehetőségekközül,melycsatornákfunkcionálnakéstovábbiadatgyűjtésselhatásvizsgálatotvégeztem,arra
vonatkozóan,hogyadottak-eezeknekacsatornáknaka
működéséhezszükségesfeltételek,megjelennek-eezek
alehetőségek.Azadatbázistahelyiönkormányzat
adatai,akistérségiadatbázis,afalugazdászokéscivil
szervezetek vezetői által rendelkezésemre bocsátott
adatokképezték.
VizsgálatomhelyszínéülMezőcsáttelepüléstválasztottam.MezőcsátBorsod-Abaúj-zemplénmegye
délirészénhelyezkedikel.AMezőcsátiJárásközpont
települése.Járásiszékhelykéntavárostérintőtársadalmi-gazdaságiváltozásokközvetvevagyközvetlenül
befolyásoljákajárásterületénélőközel15000ember
életétis.
Mindemellettazértesettválasztásomerreatelepülésre,mert2006-banaSzentIstvánEgyetemKörnyezet-ésTájgazdálkodásiIntézeténekkutatócsoportja
aMezőcsátiKistérségbenmegkezdettegytöbbévig

EREDMÉNYEK
Akutatássoránfontoscélomvolt,hogyfeltérképezzemahelyitermékeklehetségesértékesítésicsatornáit,ezekresikerespéldákatgyűjtsek,ésmegvizsgáljamhelyiszerepüket.Azadatbázisországosszinten
nem,helyiszintenteljeskörűvizsgálatotjelentett.12
főértékesítésicsatornátkülönítettemelBenedeketal.
(2013),Huflesz(2008)ésaVáTI(2010)tananyagok
alapján,ezeketaz1. táblázatban szemléltetem.
Azelsőcsatornaatermelőipiac.Ittatermelőka
megfelelőengedélyekbirtokában(pl.vállalkozóivagy
őstermelőiigazolvány)éshelypénzváltásaellenében
árulhatjáktermékeiket.Országosszintenszintemindennagyobbvárosbantalálunkpéldáttermelőipiac
működtetésére−ateljességigényenélkülemlítenék
megnéhányat,Budapest,Miskolc,Nyíregyháza,Debrecen,Szegedtelepüléseken−tekinthetjükezáltaligen
jellemzőértékesítésiformának.Csíknééslehota(2013)
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kiemeli,hogyazokatermelők,akikfőkéntközvetlenülértékesítikatermékeiketleggyakrabbanatermelői
piacokonkeresztülteszikeztmeg.Alegnagyobbproblémátazjelenti,hogysokesetbenittisárulnakolyan
termelők,akikrészben,olykorteljesegészébenimport
termékeketárulnaksajáttermékekhelyett,ésezeknek
amegfelelőszűrésenemmegoldott.Mindemellettaz
üzemeltetőkzömesemmiféleeszköztnemalkalmaz
abbólacélból,hogymegfelelőentájékoztassaafogyasztótazárusokróléstermékeikről,pedigezelengedhetetlen a piacok iránti fogyasztói bizalom és a
forgalomnöveléséhez(SzabóésJuhász,2012).

egyilyenwebáruházat,aholaMezőcsátiJárástermékei jelennek meg.A kutatás során azt tapasztaltam,
hogyaweboldalugyanműködik,denincsaktualizálva.
Néhánybenneszereplőtermelőmármássalfoglalkozik,sokújpiaciszereplőpedignemjelenikmegbenne.
A helyitermék-adatbázis a következő lehetőség.
Ebberegisztráltathatjákmagukatatermelők,ígykönynyenrájuktalálhatazérdeklődő.Ilyenadatbázislétezik
Mezőcsátonis.Akutatássoránezazadatbázisfrissítésrekerült.Atermelőkszáma7évalatt17-ről,36-ra
változott.Ahelyitermékekkörejelentősenbővült,főkéntafeldolgozotttermékekirányába.összesen107
termékvanjelenlegazadatbázisban.zöldségésgyümölcsfélék,ebbőlkészítettlekvárok,befőttek,savanyúságok,tejésfeldolgozotttejtermékek,tojás,méz,
dísz-éshasználatitárgyak,fonottkosarak,csipketerítők,faszobrok,kések,méhviasztermékek.
Ahelyitermék-boltanegyediklehetőség.Főként
nagyobbvárosokban,ígyMiskolcon,Tokajban,Budapestenistalálunkhelyitermékboltokat,valaminta
megyelakosságáhozmértenkimondottansoktalálható
Nógrádmegyébenis.Fontos,hogyezekbenazüzletekbenkimondottancsakhelyitermékeketárulnakbolti
keretekközött.Mezőcsátonnincskimondottanhelyi
termékbolt.Avárosbanműködőhatélelmiszerbolt
háromkiskereskedelmilánctagja.létezikugyanakkor
kétpékség(HármakPéksége,PappPékBt.),egytejés
sajtgyár(GelejSajtKft.)melyeknektermékeinagyobb
bolthálózatokbaniskaphatóak.Valamintvanegygaléria,aholhelyiíróknyomtatásbanmegjelentkönyvei,
kézművesekműveivásárolhatóakmeg.
Az értékesítési csatornák következő formája a
helyitermék-fesztivál.Országosantöbbtematikusfesztiválkerülmegrendezésre,ígycsabaikolbászfesztivál,
aszomolyaicseresznyefesztivál.Ezekafesztiválok
hozzájárulnak a helyi termékek értékesítéséhez. A
MezőcsátiKistérségKözösségiMunkásainakEgyesületeszervezésében2006-banrendeztékazelsőhelyi
termékfesztiváltakistérségközpontitelepülésén,Mezőcsáton.A rendezvény évente egyszer kerül megtartásra,éskiválólehetőségetteremtahelyitermelőknektermékeikértékesítésére.Emellettmindenévben
megrendezésrekerülaCsátiVásár,amiszinténahelyi
termelőknekadlehetőségettermékeikértékesítésére.
Akövetkezőértékesítésiformaaháztól,agazdaságbóltörténőértékesítés.Országszertetöbbhelyen
találkozunk vele, egyik kiemelt országos példája a
KecskemétkörnyékigazdaságokKamra-túrája.Helyben,Mezőcsátonispreferáltértékesítésiforma.
léteznekún.szeddmagadakciók.Ezekresikeres
példákatlátunkazországmindenvidékén.Ittatermelőkatermelésiköltségetcsökkenthetikazzal,hanem
fogadnakembereketatermékekleszüretelésére,hanem
aztafogyasztórabízzák.
Aközétkeztetésbenismegjelenhetnekatermékek,
dehelybensajnostovábbrasemvásárolnakahelyitermelőktőlaközétkeztetők,bonyolultadminisztrációra
panaszkodva.
Abevásárlókörök,példáulabudapestiSzatyor,a
Csiperkevagyesztergomikörtagjaiközösenintézik
bevásárlásukat.Helyiszintenezazértékesítésiforma
egyáltalánnemjelenikmeg.Inkábbnagyobbvárosok
lehetősége.

1. táblázat
Értékesítési lehetőségek

Értékesítési csatorna(1)
Termel i piac(3)
Helyi termék fesztivál(4)
Háztól a gazdaságból történ értékesítés(5)
Webáruház(6)
Helyi termék adatbázis(7)
Helyi termék polc(8)
Helyi termék bolt(9)
Falusi vendégasztal(10)
Közétkeztetés(11)
Közösségileg támogatott mez gazdaság(12)
Bevásárló kör(13)
Szedd magad akció(14)

Helyi szint(2)
+
+
+
+
+
+
-

Forrás:sajátadatgyűjtésHuflesz(2008),VáTI(2010),Benedeket
al.(2013)anyagaialapján
Table 1: Sales opportunities
Marketingchannel(1),locallevel(2),localmarket(3),localproduct
festival(4),Sellingfromhouse(5),Webshop(6),localproductdatabase(7),
localproductshelf(8),localproductshop(9),Guesttableinvillage(10),
Publiccatering(11),Communitysupportedagriculture(12),Shopping
common(13),Pickitforyourself(14),Source:owndatacollectionbasedon
theworkofHuflesz(2008),VáTI(2010),Benedeketal.(2013)

Mezőcsátonisvantermelőipiac.Eznapiszinten
nyújtlehetőséget250forintoshelypénzellenébena
helybenelőállítotttermékekhelyiértékesítésére.Helyi
kezdeményezéskövetkeztébenavároskülsőterületéről
központihelyrekerültát,ígypotenciálisantöbbforgalomratehetszertegykedvezőbbelhelyezkedésbőladódóan. Uniós források segítségével megfelel minden
kötelezőszabványnak.Főkéntazidősebbgeneráció,
kisebbméretűgazdaságoktermelőihasználjákértékesítésicsatornaként.Atermékkínálatkorlátozott,teljesenszezonális,dejelentősforgalmatgenerál.Emellett
havontaegyszerállatéskirakodóvásárkerülmegtartásraatelepülésen.
Amásodikértékesítésicsatornaawebáruház.Napjainkbannőajelentőségükaközvetlenértékesítésicsatornákközött(Benedeketal.,2013).Ezacsatornalehetővéteszi,hogyahelyitermékekországosaniselérhetővéváljanak,azinternetsegítségével,bárkiotthonábólkényelmesenvásárolhattermékkínálatából.Országosanegyretöbb,működő,hasznoskezdeményezésttalálunk,melyenatermékekmindentípusátmegtalálhatjukazélelmiszerektőladísztárgyakig.Ilyenwebáruházpéldáulakerka-völgyi(www.helyitermek.hu), a
dél-borsodi(www.jovomeno.org),aKecskemétkörnyéki (www.kamratura.hu). Mezőcsáton is találunk
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Ahelyitermékpolcokaboltokbanhelyetkapóhelyitermékeknekkinevezettpolcok.Országosantalálhatunk ilyeneket, például néhány MOl shopban,
TESCO áruházban is találkozhatunk helyi termékekkel.
Afalusivendégasztalesetébenafalusivendéglátók
sajátportájukon10főigvállalhatnakétkeztetést.Mezőcsátonnemjellemzőforma.
Aközösségilegtámogatottmezőgazdaságazutolsó
forma,helybenezsincs.
Akutatásfontoseredményeiszármaznakabbóla
kvantitatív vizsgálatból, mely kérdőív segítségével
tártafelnéhányévtávlatában,afogyasztókvéleményénekaváltozásátahelyitermékekről.Azértnagyon
fontos ezt vizsgálnunk, mert elsősorban a helyi fogyasztókszokásainmúlik,hogyképes-ejövedelmet
termelniegyhelyitermék,sikerül-eértékesíteni.A
kérdőívelsőkérdésearrakeresteaválaszt,hogymit
tekintenekafogyasztókhelyiterméknek.Aválaszadók
2/3-ahelyiterméknekaMezőcsátonelőállítottésitt
megvásárolhatótermékekettekinti,1/3-ukpedigide
soroljaajárásonbelülitermékeketis.Ennéltávolabbi
piacotegyetlenválaszadósemjelöltmeg.Amásodik
kérdésarrakeresteaválaszt,hogymilyenhelyitermékeketismernekamegkérdezettek.Aválaszokalapján
látható,hogyazelteltidőszakbanafogyasztókkörében
ismertebbeklettekahelyitermékek.10-ből9válaszadótudottmegjelölnilegalábbháromhelyiterméket,
mígkorábbancsak10-ből7-entudtak.Aleggyakrabbanmegjelölthelyitermékekaméz,atej,atojás,zöldségésgyümölcs,eztermelőhözkötöttenismegjelenik.
Ezaztjelenti,hogyösszesen5főtermékcsoportrakorlátozódikahelybentörténőértékesítés.Aharmadik
kérdés arra irányult, hogy milyen helyi termékeket
vásárolnakafogyasztók.Azittadottválaszokszinte
megegyeznekamegjelölt,ismerttermékekkel.Afőtermékekkörefrissáru,zöldség,gyümölcs,tej,tojásés
méz,aminemváltozottazelőzőévekadataihozképest.
Anegyedikkérdésarravonatkozott,hogy,holszerzik
beezeketatermékeket.Itttöbbválasztismegjelölhettek.Azeredményeketa2. táblázat mutatjabe.Elsődlegesértékesítésicsatorna,aholbeszerzéseiketintézik
afogyasztókapiac(főkéntélelmiszerekesetében)ésa
fesztiválok(főkéntkézművestermékekre).

3. táblázat
Szempontok a vásárláskor

Szempont(1)
Ár(3)
Min ség(4)
Helyben készül a termék(5)

Forrás:SzIEkérdéssoraalapjánsajátszerkesztés
Table 3: Viewpoints at the time of shopping
Viewpoints(1), Numbers of who choose this option(2), Price(3),
Quality(4),Theproductmadeinlocally(5),Source:ownediting,basedon
thequestionsofSaintStephenUniversity

Ahelyiekvásárlásánálmég2/3-adaránybanmindig
az ár az elsődleges szempont.Az ár a legfontosabb
döntésitényező.Aválaszadókmásikjelentősrésze,közelharmadaajobbminőségreményébenválasztjaa
helyitermékeket.Nemjellemző,hogyvalakiazértválasztanákimondottanaterméket,merthelyi.
KÖVETKEZTETÉSEK
Kutatásomsoránavonatkozóhazaiszakirodalmi
adatok feldolgozása, és a terepbejárás tapasztalatai
alapjánahelyitermékekértékesítésnekkérdéskörében
akövetkezőelőnyökettártamfel.Helybentörténőértékesítéseseténacsomagolásiköltségek,aszállítási
költségeknemjelentősek,amibőlarrakövetkeztetek,
hogy az előállításuk olcsóbb és környezetkímélőbb
magaafolyamatésazeredményis.Mivelnincsjelentősszállítás,ezértfrissebb,egészségesebbatömegáruvalszemben.Atermékekeredetekönnyenellenőrizhető,megbízható.Úgyvélem,hogyazértékesítéshez
fontosahelyifogyasztók,mintpotenciálisvásárlóktudatosszemléletformálása,ezeknekazerősségekneka
hangsúlyozásával.Ahelyitermékeksegítikahelyigazdaságotarendszerbenmaradóhelyibevételekrévén,
melyekhelyifejlesztéseketgenerálnak.Akárönfoglalkoztatóként,akárafolyamatbalépvemunkahelyeket
biztosítanak,ezalternatívalehetafiatallakosságnak
is,ésígyhozzájárulnakavidékéletképességénekmegtartásához.
Atelepülésenapiaciértékesítésalegjelentősebb
közvetlenértékesítésiforma,azországostrendnekmegfelelően.Szinténegyezőenazzalazországostrenddel,
hogyaközvetlenértékesítéstakis-ésközépvállalkozásokpreferálják(Fehér,2007),avizsgálttelepülésesetébenisakistermelőkjelennekmegaközvetlenpiaci
értékesítésben,míganagyobbtermelőkesetébenkevésbéjellemzőaközvetlenértékesítés.Apiacralépő
termékekköreötcsoportrakorlátozódik,ezekatej,a
zöldségésgyümölcsfélék,amézésatojás,deakorábbiévekadataihozképestelmozdulásláthatóafeldolgozotttermékekirányába.
Akutatástapasztalatialapjánakövetkezőhátrányokattártamfel.Elkészítettemavizsgálttelepüléshelyi
termékeinekértékesítéséreszolgálócsatornáinakadatbázisát,ésmegállapítottam,hogyakiválasztott12lehetséges csatornából csupán 6 jelenik meg helyi
szinten.Helyiszintennemadottahelyitermékekboltokbantörténőmegvásárlásánakfeltétele.Helyitermék
polcvanugyanatelepülésen,deezkézművestermékekrefókuszál,ésahelyifogyasztókezzelszembenaz

2. táblázat
A helyi termékek vásárlásának helyszínei

Helyszín(1)
Piac(3)
Fesztivál(4)
Adott gazdaság(5)
Webáruház(6)
Egyéb(7)

Lehet séget választók száma
(n=327)(2)
203
101
23

Lehet séget választók száma
(n= 327)(2)
287
243
154
0
18

Forrás:SzIEkérdéssoraalapjánsajátszerkesztés
Table 2: Place where we can buy the local products
Place(1),Numbersofwhochoosethisoption(2),Market(3),Festival(4),
Farm(5),Webshop(6),Another(7),Source:ownediting,basedonthe
questionsofSaintStephenUniversity

Azötödikkérdésarrakeresteaválaszt,hogymelyekazelsődlegesszempontokafogyasztókszámáraa
vásárláskor.Azeredményeketa3. táblázat mutatja.
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hamarabbmegvalósuljon.Ehhezfontosegyrésztafogyasztóktudatosszemléletformálása,másrészt,hogy
megfelelőpárbeszédlegyenaszereplőkközött.Aközétkeztetőkésatermelőkkapjanaktájékoztatástarról,
hogy a 2010-es kistermelői rendelet alapján milyen
feltételekkeltörténhetmegközöttükaközvetlenérté-
kesítés.Mindezekhezsegítségetnyújthategylokális
gazdaságotsegítőirodaműködtetése,aholátláthatóvá
válikajogszabályiháttér,esetlegespályázatilehetőségeket,finanszírozásilehetőségeketismerhetnekmeg,
aholegymásratalálhatnakaszereplők,ésfiatalokés
idősekegyarántsegítségetkaphatnakatermeléshezés
amarketinghez.
Azeredményekalapjánelmondható,hogyatermelőkszámaisnőtt,ésatermékkínálatisjelentősenbővültazelmúltévekalatt,főkéntafeldolgozotttermékekirányában.Ezegykedvezőirányúfolyamat,amelyetajövőbenerősítenikell.Afogyasztóiigényekfigyelembevételévelkikellválasztaniaztanéhányterméket,amelyakáratávolabbipiacokonisértékesítésre
kerülhet,éssegítenikellennekafeltételeinekamegteremtését,példáulawebshopaktívmarketingjével.
lehetőségetrejtazértékesítésreahelyifogyasztók,
mintpotenciálisvásárlóktudatosszemléletformálása,
ahelyitermékekfentemlítetterősségeinekahangsúlyozásával.Atermelőkszámánaknövekedése,abővülő
termékpaletta,ahelybenelőállítotttermékekismertségénekésazirántukvalóigénynekanövekedésejelzi,
hogyérdemeserőforrásokatcsoportosítaniahelyi,helybentermelttermékekelőállításáraésértékesítésére.

élelmiszerjellegűhelybentermelttermékeketkeresik
leginkább.Awebáruházelérhető,denincsaktualizálva.
Apiacon,melyalegfontosabbbeszerzésicsatornaa
fogyasztókrangsorolásaalapjántermelőioldalrólcsak
akisebbhelyitermelőkjelennekmeg.Fontosajelentősége,hogyaválaszadókszerintazáralegfontosabb
döntésitényezőabeszerzéseksorán,éselenyészőajelentőségeannak,hogyatermékhelybenkészül.Fontos
hátránytjelentugyanakkorahelyitermékekértékesítése
esetén,hogyatermelőáltalábancsakkisebbmennyiségben,szezonálisanéskorlátozottkínálattaltudmegjelenniapiacon.Mindemellettabizalmatlanság,kommunikációsproblémák,ésfontosismeretekhiányais
nehezítiazértékesítést.Amezőcsátipiaconsincsapiac
üzemeltetőjekapcsolatbanafogyasztóval,nemadinformációtatermelőkről,atermékekről.Mindemellett
amásikoldalrólatermelőkegyrészemégmindignincs
tisztában a jogszabályi keretekkel, és bár mindent
megfelelőenvégez,nemmernyilvánosságrakerülni.A
termelőkmásikrészepéldáulkorábóladódóannem
tudja vállalni a nyilvánosságot, nem tudja magára
irányítaniafigyelmet,nemtudjaönmagátreklámozni,
nemtudjaavilághálóthasználni,vagyéppeninfrastrukturálishiányosságaibóladódóannemtudegyfesztiválonmegjelenni,hanincsautójaaminelszállíthatná
termékeitaszomszédfaluba.Ezekmind-mindkorlátai
ahelyitermékekértékesítésének.Ahelyitermékekesetébenszámolnikellazzalis,hogykiszorítják-eapiacrólazolcsóbbtömegcikkek,amelyektalánazértolcsóbbak,mertnemveszikfigyelembeatársadalomban
és a környezetben keletkező negatív externáliákat.
Felmerülakérdés,hogytudja-eolyanolcsónadnia
termékétahelyitermelő,hogyazmégjövedelmező
legyen.
Ezekalapjánajavaslataimakövetkezők:
− Fontoslehetameglévőcsatornáknakamegerősítése,fenntartása,példáulavonatkozóuniósforrásokból.
− Segíthetegyegységeslogóelkészítése,amelykikerülhetazoknakaportáknakakapujára,aholvásárolhatunkvalamilyenhelyiterméket.Ezkülönösen
aforgalmasabbutcákbanlakótermelőkneksegíthet,deaminilogókkikerülhetnekatelepülésiinformációstáblákrais!
A kutatás eredményeként elkészült helyi termék
adatbázisfolyamatosbővítésére,aktualizálásáraésebbőlawebáruházfeltöltéséreérdemesfigyelmetfordítani,mertameglévőértékesítésicsatornákközüleza
két csatorna az, melyen a régióspecifikus termékek
külpiacrakerülhetnek.Azaktualizáláshoz,frissítéshez
afalugazdász,akistérségiiroda,alEADER-szervezet
nyújthatsegítséget.Őktájékoztathatjákatermelőketa
rendelkezésreállólehetőségről.Amédia,azinternet
lehetőségeinekakihasználásávalazújadatbázisbólezt
követőenfolyamatosanfrissülhetahonlapésawebáruház.lehetőségetjelenthetaweboldalpartneroldalakonfelugrólinkkéntvalómegjelenése.Atelepülési
információstáblánisegymondattalmegjelenhetawebáruházinterneteselérhetősége.Ezekamegoldásoksegíthetikazértékesítést.
Szükségeslenneahelyiélelmiszertermékekneka
boltikeretekközötttörténőmegvásárlásánakbiztosításais,ahogyanahelyiélelmiszerekbevonásaaközétkeztetésbe is. Törekedni kell arra, hogy ez minél

ÖSSZEGZÉS
Kutatásomsoránterepbejárássalmegvizsgáltam,
hogyahelyitermékekértékesítéséremilyenlehetőségekléteznekjelenlegegyBorsodmegyedélirészén
fekvő,hátrányoshelyzetűvidékitelepülés,Mezőcsát
esetében.Kvantitatívfelméréssegítségévelfeltártama
helyitermékekértékesítésérevonatkozólehetőségek
rangsorát,megvizsgáltamatermékekkörét,atermelők
számát.Avizsgálatsoránazttapasztaltam,hogyakiválasztott12értékesítésicsatornábólazadotttelepülésenjelenleghatfunkcionálhelyitermékekértékesítésére.Ezapiac,awebáruház,ahelyitermékadatbázis,
aháztóltörténőértékesítés,ahelyitermékfesztiválés
ahelyitermékpolc.Ezeknekközösjellemzője,hogyaz
értékesítetttermékekahelyitermelőtőlközvetlenül,
köztesszereplőbeiktatásanélküljutnakelafogyasztóhoz.Acsatornákeltérőintenzitássalműködnek,de
azországostrendnekmegfelelőenMezőcsátonisapiaci
értékesítésameghatározó.Azországostrenddelegyezően a település esetében is főként a kis és a középvállalkozókjelennekmegaközvetlenpiaciértékesítésben,míganagyobbtermelőkesetébenkevésbéjellemzőaközvetlenértékesítés.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„AkutatásazEurópaiUnióésMagyarországtámogatásávalaTáMOP4.2.4.A/2-11-1-2012-0001azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program − Hazai
hallgatói,illetvekutatóiszemélyitámogatástbiztosító
rendszerkidolgozásaésműködtetésekonvergenciaprogram”címűkiemeltprojektkereteiközöttvalósultmeg.”
36

Bótáné HorváthN:Layout 1 4/8/14 8:56 AM Page 7

AGRáRTUDOMáNyI KözlEMéNyEK,2014/58.

IRODALOM
Katona-Kovács,J.−Fieldsend,A.F.−Alderson,M.−Szabó,G.(2006):
Humanandsocialfactorsasendogenousfactorsstimulatingthe
lEADERprogrammeinHungary.EuropeanRuralDevelopment
NetworkStudyis.Endogenousfactorsstimulatingruraldevelopment
ERDN.4:169–184.
Kelly,M.–Ratner,S.(2009):Keepingwealthlocal:SharedOwnership
andWealthControlForRuralCommunities.TellusInstituteand
yellowWoodAssociates.2–44.
KSH(2013):Népszámlálásiadatok.http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05.2013.március8.
KováchI.(2012):Avidékazezredfordulón.ArgumentumKiadó.
Budapest.
MagdaR.−MarselekS.(2010):VidékgazdaságtanI.SzaktudásKiadóHáz.Budapest.
Magosfa(2005):Miahelyitermék.http://www.orszagoshelyitermek.hu/helyi_termek.2013.szeptember2.
MagyarKözlöny(2012):Avidékfejlesztésiminiszter99/2012.(IX.
25.)VMrendeleteazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztési
AlapbólalEADEREurópaiUniónbelüliésharmadikországbeliterületekkelvalónemzetköziegyüttműködésvégrehajtásához2012-tõlnyújtandótámogatásokrészletesfeltételeiről.126.
OHT (2013): Országos helyi termék adatbázis. http://www.
orszagoshelyitermek.hu.2013.szeptember4.
Pannonprodukt(2013):Miértahelyit?http://www.pannonproduct.
hu/miert-a-helyit.2013.szeptember4.
SzabóD.−JuhászA.(2012):Apiacokszerepeéslehetőségeiahazai
élelmiszer-ellátásiláncban.Gazdálkodás.3:217–229.
TrojánSz.−Vargazs.−KalmárnéE.(2009):állatieredetű„helyitermék” értékesítés lehetőségei, avagy a termékpálya röviden.
AWETH.5.4.
VáTITerületfejlesztésifüzetek2.(2010):Helyigazdaságfejlesztés.
Budapest.23–68.

Balázs B. (2011a): Helyi élelmiszer hálózatok fejlesztése. [In:
KerekesS.etal.(szerk.)Afenntarthatófogyasztáskörnyezetidimenziói.]Budapest.263–274
BalázsB.(2011b):Kooperatívkutatásahazaialternatívélelmiszerhálózatok elősegítésére. [In: Pataki Gy.−VáriA. Részvétel–
Akció–Kutatás.] MTA Szociológiai kutatóintézet. Budapest.
140–162.
Buday-SánthaA.(2001):Agrárpolitika–Vidékpolitika.DialógCampusKiadó.Budapest–Pécs.383.
Benedekzs.–FertőI.–Baráthl.–TóthJ.(2013):Hogyankapcsolódhatnakamezőgazdaságitermelőkamodernélelmiszerláncokhoz?Arövidellátásiláncokműködésénekhazaisajátosságai:
egyempirikusvizsgálattapasztalatai.Budapest.MTAKRTK.
Csíkné Mácsai é.−lehota J. (2013): Mezőgazdasági termelők
értékesítésicsatornaválasztásidöntéseinekvizsgálata,különös
tekintettelaközvetlenértékesítésre.Gazdálkodás.5.
Fehér,I.(2007):DirectmarketingpracticeinHungarianAgriculture.
Agric.Econ.230–234.
HufleszM.(2008):Termeljünkhelyiterméket:leszmunka,jobb
leszagazdaságésmégértékeketisőrzünk!http://munkaado.
nyugat.hu/tartalom/cikk/34403_termeljunk_helyi_termeket_lesz
_munka_jobb_lesz_es_is.2013.szeptember2.
JuhászA.–Mácsai é.–Kujáni K.–Hamza E.–Györe D. (2012):A
közvetlenértékesítésszerepeéslehetőségeiahazaiélelmiszerek
piacrajutásában.AgrárgazdaságiKutatóintézet.Budapest.
KárándiT.(2013):Avizuáliskommunikációszerepeakézműves
élelmiszerekértékesítésében–esettanulmányegytéglásiméztermelőnél.Szakdolgozat.Debrecen.

37

Bótáné HorváthN:Layout 1 4/8/14 8:56 AM Page 8

