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Vezetői összefoglaló 

Napjainkban a fogyasztók figyelmének középpontjába kerültek a közelben termő, szelíd 

módszerekkel, hagyományos úton előállított nyersanyagokból készített ételek. Ezáltal 

felértékelődnek a regionális és a helyi termékek, értékké vált az előállításukhoz kapcsolódó – 

generációról generációra átöröklött – tradicionális tudás. A helyi termékek létrehozása, széles 

körben történő értékesítésük és népszerűsítésük egyrészt a turizmus és a gasztronómia, másrészt a 

vidék fejlesztésének mozgatórugójává válhatnak. 

Dél-Dunántúlon már 2012-ben mintaprogram indult a helyi termékek tudatosan 

preferálására. A mintaprogram elsősorban az őstermelőket és kistermelőket segítette, de a régió 

turisztikai vonzerejét is erősítették a létrejövő vendéglátó ökoporták, a régió ízeit kínáló helyi 

piacok, a falusi vendégasztalok és a különböző rendezvények, gasztroprogramok. Megkezdődött 

egy minősítési rendszer kialakítása, és létrejött egy információs adatbázis is. Azóta is számos 

fejlesztés irányult a térségben a helyi termékek előállításának és piacra jutásának elősegítésére.  

2018. január és április között az Eat-Green c., HUHR/1601/2.1.3/0022 azonosítószámú 

projekt keretében kutatás indult a helyi termék előállítók és a fogyasztók körében a jelenlegi kínálat 

és kereslet vizsgálatára, a problémák megismerésére és a további fejlesztési lehetőségek 

meghatározására. 

A Tolna és Baranya megyei termelők körében végzett kérdőíves felmérésünk eredménye 

alapján tanulmányunkban bemutatjuk a helyi termelők fogyasztóikkal kapcsolatos meglátásait, a 

fogyasztók magatartásáról alkotott véleményüket, a termékeik iránti kereslet alakulásának 

megítélését, valamint a helyi termékek turizmusban betöltött szerepére vonatkozó nézeteiket. A 

fogyasztói kérdőívre adott válaszokat elemezve ismertetjük a fogyasztók helyi termékekkel 

kapcsolatos elvárásait, vásárlási szokásaikat, motivációikat, valamint preferenciáikat. A kérdőíves 

megkérdezések véletlenszerűek, önkéntesek és anonimek voltak. 

A kutatás széles területet érint, jelen tanulmány csak egy-egy szegmensét tudja bemutatni a 

vizsgálatnak. 

Munkánkban a helyi mezőgazdasági termékekkel és azokból készült élelmiszer -

készítményekkel foglalkozunk. A hangsúlyt egyrészt arra helyezzük, hogy a helyi termékek 

kedveltségének egyik oka, hogy azokat megbízható, egészséges élelmiszereknek, élelmi-

alapanyagoknak tekintik a fogyasztók. Erősíti a termékek iránti bizalmat a közvetlen kapcsolat a 

termelővel, aki személyes felelősséget vállal a termék minőségéért és minden más jellemzőjéért.  A 

felmérés eredményei közül ki kell emelni, hogy a fogyasztók a helyi termékek kínálatát szűkösnek 

tartják, igényük lenne több információra a helyi termékek előnyeiről, beszerzési lehetőségeiről. 

A turisták körében is egyre keresettebbek a helyi termékek, vásárlásuk, fogyasztásuk divattá 

vált az utazások során is. A helyi termékek előállításának, értékesítésének szorgalmazásával 

gyarapodhat a vidék turisztikai kínálata, ezáltal javulhat a települések arculata, gazdasági helyzete, 

hozzájárulva ezzel az eredményes térség- és vidékfejlesztéshez. 

Tanulmányunk az alábbiak szerint épül fel: a bevezetést követően szekunder források 

segítségével röviden definiáljuk a helyi terméket, bemutatjuk a téma jelentőségét és aktualitását. 

Majd ismertetjük a helyi termék-előállítók körében végzett kutatás módszertanát, a mintavétel 

módját, valamint az elemzési módszereket. Ezt követi a kutatási eredmények bemutatása. A 

fogyasztók körében végzett vizsgálatunk kutatásmódszereinek rögzítése után a vizsgálat 

eredményeit ismertetjük, külön figyelmet fordítva a fogyasztók és a helyi termék-előállítók közötti 

személyes kapcsolat jelentőségére, a termékek beszerzésének gyakoriságára, helyszínére.  A 

tanulmányt a következtetések levonása és a javaslatok megfogalmazása után az összegzés zárja. 

Kulcsszavak: élelmiszervásárlás, fogyasztói szokások, gasztronómia, helyi gazdaság, 

környezettudatosság, vidékfejlesztés. 
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Bevezetés 

Napjainkban egyre több bírálat fogalmazódik meg az élelmiszeriparban is a globalizáció és a szabad 

kereskedelem káros gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális kihatásaival szemben. Az 

élelmiszeripar jelentős változásokon megy át. A nagy tömegben, nagyipari módszerekkel előállított 

élelmiszerek mellett Európában jelentős szerep jut a minőségi és prémium élelmiszereknek, 

valamint nagy hangsúlyt helyeznek az élelmiszerbotrányok által megtépázott élelmiszerek iránti 

fogyasztói bizalom visszaállítására is. Ahogy a világ élelmiszerellátása két egymással ellentétes 

irányba – egyrészt az indusztriális, másrészt a kistermelői termékek felé – halad, hazánkban is 

jellemzővé vált ez a kontraszt. Az élelmiszerfogyasztók körében új (ellen)trendek megjelenéséhez 

vezetett ez a gondolkodás. Közülük is kiemelkedik az egészségtudatosság, az igény a biztonságos 

élelmiszerekre, a tartósítószer-mentes, hagyományos ízekre. A silány tömegtermékektől való 

elfordulás magával hozta a minőség, az egyediség, a természetes preferálását. Felértékelődik a 

lokális, a szezonális termékek, a hagyományos készítési módok szerepe (ANGLER, 2015). 

Divatossá vált helyi termékeket piacra dobni, vásárolni, fogyasztani, a helyi termékekről beszélni. 

Tény, hogy a téma a reneszánszát éli. Kérdés az, hogy a kérdéskörrel kapcsolatos „dagadó” 

diskurzust, társadalmi párbeszédet követi-e gazdasági mutatókkal is mérhető fejlődés, azaz: lesz-e 

több helyi termék, és ezekre lesz-e egyáltalán kereslet? 

Tanulmányunkban a helyi termék előállításban érintett szereplők és a fogyasztók 

bevonásával ezekre a kérdésekre igyekszünk szakmai választ keresni.  

1. A helyi termékek területfejlesztési, vidékfejlesztési aspektusai 

A téma tárgyalását érdemes a helyi termék definiálásával kezdenünk. Mivel egyre szélesebb körben 

kezdenek foglalkozni a különböző szervezetek (civilek, egyesületek, helyi turisztikai szervezetek, 

stb.) a helyi termékek népszerűsítésével, ezért a szakirodalomban is több, egymástól kisebb -

nagyobb mértékben eltérő „definícióval” találkozhatunk a helyi termékekre vonatkozóan. 

Általánosan kijelenthetjük, hogy a helyi termék olyan produktum, ami helyben készül, tehát nem az 

ország egyik feléből szállítják a másikba (és főleg nem külföldről importálják) . A termelés, 

feldolgozás és az értékesítés, valamint a végfogyasztó minél közelebb – „meghatározott földrajzi 

területen belül” (KOVÁCS SÁRKÁNY – KOVÁCS, 2015. 182.) – legyenek egymáshoz, olyan 

termék, amit a terméket előállításától 40-50 km-en belül értékesítenek. Az áruk nem kerülnek be a 

kereskedői láncba, értékesítésük a létrehozásuk helyén, közvetlenül a termelőtől vagy a termékek 

népszerűsítésére létrehozott helyi termék piacokon, vagy üzletekben történik. Ezekkel az 

értékesítési csatornákkal a rövid ellátási lánc elve is megvalósul (SZOMI, 2016). Nem tömegáru, 

hanem helyi specialitás, továbbá legalább 51%-ban helyi hozzáadott értéket tartalmaz helyi 

alapanyag vagy helyi munkaerő tekintetében. A helyi termék több nemzedéken keresztül átörökített, 

felgyülemlett tradicionális tudás – amelyet a tevékenység végzője ad át a jövő nemzedékei számára 

– felhasználásával, helyben honos, vagy helyben termelt alapanyagból az érintett térségre jellemző 

technológiával, eljárással, környezetkímélő módon helyben készített specialitás. Jellemzően 

őstermelő, kistermelő, mikro-, vagy kisvállalkozás állítja elő, nem nagyüzemi vagy gyáripari 

módszerrel. 

Most, amikor a fenntartható fejlődés aspektusai egyre inkább előtérbe kerülnek, rá kell arra 

ébrednünk, hogy mennyire környezetbarátok voltak elődeink. Ők még mindenből annyit vettek, 

amennyire szükségük volt. Bizonyára nem ismerték a „tudatos vásárló” fogalmát, de a gyakorlatban 

mégis megvalósították azt. Vásárlásuk nagy részét a helyi piacon, helyi termelőknél intézték. 

Iparcikk igényeiket a helyi iparosokkal elégítették ki. Életük – mai kifejezéssel élve – 

környezettudatos volt. Életformájuk nem eredményezett „ipari” mennyiségű szeméttermelést. A 

szerves hulladékot takarmányként hasznosították, a csomagolóanyagokat eltüzelték, a tárolásra 
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alkalmas üvegeket befőzések, lekvárkészítés vagy savanyítás idején hasznosították. A korábbi 

generációk foglalkoztak – elsősorban önellátási céllal – a háztáji növénytermesztésre és állattartásra 

épülő alapvető élelmiszerek készítésével. A hagyományos élelmiszer-előállítás fortélyai tőlük még 

elsajátíthatók, illetve a mai értelemben vett környezettudatos magatartásuk szintén jó mintát ad 

nemcsak a rurális területeken élőknek (GONDA, 2012). Nem véletlen tehát, hogy ez a hajdani 

életforma ma újra mintául szolgálhat a vidékies térségekben élők számára. 

A nyugat-európai országokban az 1980-as évektől indult el az a folyamat, amelynek során 

megnőtt a kereslet a tradicionálisan előállított, egyes régiókra jellemző élelmiszerek iránt (NÓTÁRI 

– HAJDU, 2005). Erre a tendenciára építve elsőként Franciaországban hozták létre a magas 

hozzáadott értéket képviselő különleges termékek leltárát. A francia gyűjtőmunka sikere nyomán 

az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága 1992-ben azzal bízta meg a projektgazdát, 

hogy az Euroterroirs (Európa Vidékei) nevet viselő, az Európai Unió egészére kiterjedő, átfogó 

programot szakmailag irányítsa. Mivel az élelmiszerfogyasztási szokásoknak kulturális vetülete is 

van, és a hagyományok erősíthetik a nemzeti identitásokat, ebből eredeztethetően a program 

koncepciójának lényege, hogy a hagyományos és tájjellegű élelmiszereket a nemzeti kulturális 

örökség részének tekinti. Az európai gyűjtemény jelenleg az Európai Unió 129 régiójának 4000 

termékét foglalja magában. A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari kultúra több évszázadra 

visszatekintő hírnevének köszönhetően, a program közép-kelet-európai kiterjesztésébe elsőként 

hazánk kapcsolódhatott be: már 1998-ban csatlakoztunk az Euroterroirs programhoz, melynek 

eredményeként a "Hagyományok – Ízek – Régiók" (HÍR) gyűjteményben napjainkra mintegy 300 

hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék, élelmiszer, továbbá növény- és állatfajta 

szakmai-történeti leírása szerepel. A program egyik eleme a HÍR védjegy létrehozása és feltűntetése 

az árucikkeken (http://eredetvedelem.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok). 

A helyi termékek népszerűsítését és a tudatos vásárlói magatartás kialakítását célozta meg 

– egyértelmű kormányzati szándék által vezérelve – 2015-ben a Helyi termék éve, majd ennek 

folytatásaként a „Helyből Jobb!” fórum-sorozat, melynek elsődleges szándéka a helyi termékek 

előállításának ösztönzése, az értékesítési csatornák kiépítése és bővítése volt 

(www.helyboljobb.hu). A helyi alapanyagok sokszínűségének és a gasztronómiai tradíciók ünnepe 

a "TERRA MADRE", azaz a Földanya nap, melynek hazai rendezvényei szintén hozzájárulnak a 

hagyományos portékák iránti fogyasztói bizalom növeléséhez (http://wineflow.hu/2015/12/04/a -

slow-food-mozgalom-bemutatja-terra-madre-nap-a-helyi-alapanyagok-unnepe-dec-10/). 

A területfejlesztés is felismerte a térségek belső erőforrásainak fontosságát. Ennek 

megfelelően számba vették a helyi alapanyagokat, termékeket, termelési kultúrákat is. Napjainkban 

a környezetvédelem egyre hétköznapibb téma lesz, erősödőben van hazánkban is a környezeti 

szemlélet, egyre többet használjuk a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés fogalmát (G. FEKETE, 

2011). Mindez egyfajta szemléletváltással együtt, érezhetően a turizmusra, gasztronómiára is 

hatással volt, hatással van: a folyamat egyik ismert megnyilvánulása az 1989 -ben Olaszországból 

kiinduló „slow food” mozgalom, amely az étkezés és a környezetvédelem közti kapcsolatot 

hangsúlyozza és erőteljesen ösztönzi a helyi termékek fogyasztását (http://slowfood.com, 

NÉMETH et al., 2010). Egy másik említésre méltó, igen jelentős szemléletformáló kezdeményezés 

volt a „100 mile diet” mozgalom is, amelyet egy kanadai pár kezdeményezett 2005 -ben. A 

mozgalom alapítói egy éven keresztül csak olyan élelmiszert fogyasztottak, amely 100 mérföldes 

körzeten belülről származott, így lényegében mindvégig kizárólag helyi terméket vásároltak 

(http://100milediet.org). 

A fentebb már említett egészséges élet iránti vágy hazánkban is magával hozta a táplálkozás 

és az egészség kapcsolatának hangsúlyozását mind a betegségek megelőzésében, mind pedig a 

gyógyításban. Mindezek nyomán napjainkban a trendeket követők előtérbe helyezik a helyi, 

regionális termékek alapanyagként történő felhasználását. Ebbe az egészségcentrikus szemléletbe 

http://eredetvedelem.kormany.hu/hagyomanyok-izek-regiok
http://100milediet.org/
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jól illeszkedik a helyi és hazai termékek preferálása, a tiszta, természetes összetevőket, 

vegyszermentes, egészséges, szezonális alapanyagokat előnyben részesítő locavore megközelítési 

mód. A – nálunk még csak gyerekcipőben járó – locavore mozgalom szorgalmazza a fogyasztó 

közelében termő, és helyben feldolgozott szezonális élelmiszerek fogyasztását, a helyi piacok 

megnyitását, a portékák közvetlen, helyben történő értékesítését, és igényli azok alapanyagként való 

bekerülését a mindennapi háztartásba és a vendéglátásba is. A locavore-kultúra javítja a fogyasztók 

környezetvédő magatartását, valamint segíti a vidéki táj, a termelési szokások és tradicionális 

termékek fenntartását (GONDA, 2017). Ezt a speciális fogyasztói csoportot magas minőségű 

portékákkal megcélozni a vállalkozások gazdasági érdeke is.  Lendületet adott a helyi termékek 

népszerűsítésének, hogy az 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet nyomán lehetővé vált a helyi termékek 

értékesítése az étkezési szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyek számára is.  

Tapasztalataink szerint a helyi termékeket sokszínű előfordulásuk, számtalan fajtájuk 

következtében meglehetősen nehéz csoportosítani vagy különböző kategóriákba sorolni. A helyi 

termékek között főként agrártermékek, illetve egyéb kisipari termékek szerepelnek.  

A fogyasztói igény növekedése ezek iránt az árukért hazánkban leginkább a helyi termék 

fesztiválokon, folklór rendezvényeken, vagy valamilyen termék-csoport tematikus programján 

figyelhető meg (SZABÓ, 2014, ANGLER, 2018). Más oldalról, más dimenzióból szemlélve a helyi 

termék közvetve nem más, mint: 

─ a munkahelyteremtés és munkahely megtartásának, 

─ a hagyományok fenntartásának, megőrzésének és újjászületésének, 

─ az élhető vidék megteremtésének és fenntartásának, illetve 

─ a turisztikai kínálat színesítésének és egyedivé tételének eszköze.  

A helyi termékekkel kapcsolatos fejlesztések (helyi piac, helyi termékfesztiválok, stb.) sikere a 

település arculatát, ismertségét is pozitívan befolyásolja.  

2. A helyi termék-előállítók körében végzett kutatás 

Örvendetes, hogy a turizmus új térségi szerveződéseinél, a turisztikai desztinációmenedzsment 

szervezeteknél és a turisztikai klaszterek munkájában is megjelent a helyi termékek kérdésköre. 

Joggal merülhet fel ugyanakkor a kérdés: múló divatról vagy pedig egy társadalmilag és 

gazdaságilag „beágyazódott”, tartósan fenntartható fejlődési folyamatról van -e szó? A 

gasztronómia vagy a turizmus igénye által generált szerves fejlődés megy-e végbe ezen a területen, 

vagy az egyes rurális térségek leszakadását lassítani, megakadályozni szándékozó politikában a 

vágyak szintjén megjelenő eszközrendszert látnak a helyi termékek fejlesztésében, hasznosításában.  

Jelen fejezetben a helyi termék-előállítók véleménye alapján mutatjuk be a helyi 

termékekkel kapcsolatos piaci helyzetet, és az általuk tapasztalt fogyasztási szokásokat.  

2.1. A kutatás módszerei 

Jelen kutatásunkban a helyi termék-előállítók véleményére voltunk kíváncsiak. A kutatás célterülete 

Baranya és Tolna megye volt. A vizsgálati kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy az online és 

papíralapon is lekérdezhető legyen. Nyilvános adatbázisok segítségével 150 konkrét címre 

(megyénként közel azonos mennyiséget) juttattuk el a kérdőívet, melyre 49 kitöltés érkezett. A 

33%-os kitöltési arány tapasztalatunk szerint jónak mondható. Ezen túlmenően 2018. április 14 -én 

és 15-én az Orfűi Medvehagyma Fesztiválon megjelent helyi termék-előállítók körében is sikerült 

19 kérdőívet kitöltenünk. Így az elemzés alá vont együttes kérdőívszám 68 db lett.  

Kiinduló kutatási hipotézisünk az volt, hogy a helyi termékek szerepe a turizmusban egyre 

jelentősebb (GONDA, 2014), ennek megfelelően pedig a turisták növekvő, és igen jelentős 

fogyasztói réteget képeznek, a turisztikai szolgáltatók pedig egyre szorosabb és szervezettebb 
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kapcsolatot építenek ki a helyi termék-előállítókkal. Mint ahogyan az a következőkben látható lesz, 

kiinduló hipotézisünk csak részben nyert megerősítést. 

A kérdések egy részét egyszerű leíró elemzéssel értékeltük, de ott, ahol erre lehetőség volt, 

az SPSS szoftver segítségével kerestük a kapott eredményeken belül a mélyebb összefüggéseket. A 

helyi termékeket előállítók csoportosítása érdekében klaszteranalízist végeztünk a kérdőívünkben 

szereplő 15 attitűdállítás alapján. A csoportosításhoz az SPSS statisztikai szoftver K -közép 

klaszterező módszerét választottuk. 

A 22 főkérdést és számos alkérdést tartalmazó empirikus vizsgálat teljeskörű kiértékelése 

még előttünk áll. Jelen tanulmányunkban a helyi termelők saját fogyasztókkal kapcsolatos 

véleményét, és a helyi termékek turizmusban betöltött szerepére vonatkozó kérdésekre adott 

válaszainak eredményét mutatjuk be.  

2.2. A helyi termék-előállítók körében végzett kutatás eredményei 

Kutatásunkba 69 dél-dunántúli helyi termék-előállítót vontunk be. A kitöltők közül a legtöbben 

őstermelőként végzik a tevékenységüket (1. ábra), összesen a minta harmada ezt a lehetőséget 

jelölte be (23 fő, ami a minta 33,82%-a). Ennél kevesebben működnek magányszemélyként (20 fő), 

és még kevesebben egyéni vállalkozóként (11 fő). Közel 15 %-uk társas vállalkozás keretében végzi 

ezt a tevékenységet. 

1. ábra: A helyi termék-előállítók által választott működési forma  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők majdnem harmada (21 fő) foglalkozik lekvárral, negyedük gyümölccsel (18 fő), ötödük 

zöldséggel (16 fő), amely termékek a minta tagjai között a legnépszerűbb helyi termékeknek 

számítanak. Ennél kevesebben foglalkoznak lecsóval (15 fő), csatnival (15 fő), zöldségkrémmel (14 

fő), és savanyúsággal (14 fő), azonban még ezek a termékek is igen népszerűnek mondhatók a 

kitöltők között (2. ábra). 
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2. ábra: A helyi termék-előállítók termékei  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A marketingkommunikációs eszközök közül a kitöltők elsöprő többsége, több mint kétharmaduk 

(47 fő) saját Facebook profilt használ a termékei ismertebbé tételéhez (3. ábra). A cél elérése 

érdekében sokan használnak még szórólapot (24 fő), saját logót, illetve szlogent (21 fő), továbbá 

saját honlappal is a majdnem a kitöltők harmada rendelkezik (20 fő). Egyáltalán nem számít 
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népszerűnek a Twitter (1 fő), a helyi vagy térségi rádió (4 fő), illetve az Instagram (5 fő) a 

használata. A kapott eredmények azt tükrözik, hogy a helyi termék-előállítók nagyobbik fele nem 

végez átgondolt, tervszerű, és jól felépített marketing munkát. Döntően csak a piaci/vásári 

megjelenésre koncentrálnak. 

3. ábra: A termék-előállítók által használt – termékeik népszerűsítését segítő – eszközök  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők kicsit több mint fele (36 fő) egyáltalán nem vesz igénybe partneri segítséget a termékei 

népszerűsítéséhez, míg a fennmaradó részük alkalmanként vesz igénybe ilyen segítséget (4. ábra). 

Rendszeresen egyikük sem él ilyen lehetőséggel, illetve egyikük sem tagja olyan szervezetnek, ami 

a népszerűsítésben segítséget nyújtana. 

4. ábra: A helyi termék-előállítók által termékek népszerűsítésére igénybe vett partneri 

segítség megoszlása  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők kicsivel több, mint háromnegyede (53 fő) nem tagja egyetlen szervezetnek, vagy 

egyesületnek (5. ábra). A többi (15 fő) válaszai igen változatos képet mutatnak. 2 fő nyilatkozott 
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úgy, hogy tagja a Kaptár Egyesületnek, további 2 fő pedig a Mecsek Zöldút Egyesületnek. További 

említett egyesületek, illetve szervezetek (mindegyiket csak 1  fő említette, 2 fő több egyesületnek is 

tagja): Nemzeti Agrárkamara, Orfűi Turisztikai Desztináció Menedzsment, Szekszárdi 

Hegyközség, Gyeregyalog.hu Egyesület, Falusi turizmus Egyesület, Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület Baranyai Csoportja, Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége, TDM, Mecsek-

nyugat Falusi Vendéglátóinak Egyesülete, Mecseki Mézeskörút, Tejszövetkezet, Országos Magyar 

Méhészeti Egyesület, Mecsek Zöldút Egyesület. 

5. ábra: A helyi termék-előállítók szervezethez, egyesülethez való tartozásának megoszlása  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők kicsivel több, mint fele (35 fő) partneri viszonyban áll más helyi termelőkkel, illetve 

szolgáltatókkal (6. ábra). Kicsivel több, mint harmaduk (27 fő) nem áll kapcsolatban semmilyen 

más termelővel vagy szolgáltatóval. 

6. ábra: A helyi termék-előállítók termelő és/vagy értékesítő tevékenységet segítő partneri 

viszonyai 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

15

53

Rendszeres tagja egy 

szervezetnek, egyesületnek 

(fő)

Igen Nem

Szomszédős 

településről

14%

Térségi

17%

Nem

30%

Helyiekkel

39%

Termelő és/vagy értékesítő tevékenységéhez 

partneri viszonyban áll-e más termelőkkel, 

szolgáltatókkal? 

n=68 

n=68 



11 
 

A kitöltők kicsivel több, mint harmadának (27 fő) van működőképes partneri viszonya helyi 

vállalkozásokkal/vállalkozókkal (7. ábra). Ennél kevesebben (20 fő) állnak partneri viszonyban 

önkormányzatokkal, illetve vendéglátóegységekkel (18 fő). 

7. ábra: A helyi termék-előállítók működőképes partneri viszonyai 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők legtöbbjénél (29 fő) a termelés, termék-előállítás folyamatos (8. ábra). Ennél kevesebben 

vannak (21 fő), akik számára ez bizonyos termékeknél folyamatos, másoknál idényjellegű. A 

legkevesebben (18 fő) azok vannak, akiknél a termelés és előállítás csak idényjellegű.  

8. ábra: A helyi termék-előállítók által folytatott tevékenység periodikussága 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A földrajzi piacok vizsgálata során az eredmények az eloszlás tekintetében azt mutatják, ami 

várható egy ilyen vizsgálattól (9. ábra). A kitöltők közül a legtöbbeknek (51 fő) a legkisebb földrajzi 

kiterjedésű helyi szintű piac számít célcsoportnak, míg a legnagyobb kiterjedésű nemzetközit csak 

1 fő tartja célcsoportjának. Ezen két végpont között a célcsoport földrajzi kiterjedésének 

növekedésével csökken az azt lényeges, meghatározó célcsoportnak tartók száma. Ez alól kivétel a 

régiós és az országos szint, mivel az országos szintet többen tartják relevánsnak (10 válasz), mint a 

regionális szintet (6 válasz). 
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9. ábra: A helyi termék-előállítók célcsoportjai saját megítélésük alapján  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A termelés volumenét éves szinten forintban vélhetően az információ érzékenysége miatt 

mindösszesen csak 30 fő adta meg a kitöltők közül (10. ábra). Ugyanezt az információt 

mennyiségben pedig csak hatan adták meg, így a mennyiségi adatokból nem lehet érdemi 

információkat kinyerni. A volumen adatokat megadók közül a legtöbben 1 és 2 millió forint közötti 

árbevétellel rendelkeznek (10 fő). Érdekesnek mondható, hogy a kitöltők közül 3 fő is 10 millió 

forint feletti árbevétellel rendelkezik, közülük pedig egy fő kimagasló  150 millió forintos éves 

árbevételt adott meg. 

10. ábra: A helyi termék-előállítók éves termelési volumene 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A szolgáltatások tekintetében elmondható, hogy előrendelést biztosítanak a legtöbben (45 fő) a 

kitöltők közül (11. ábra). Sokan biztosítanak még kóstolási lehetőséget (40 fő), illetve házhoz 
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szállítást (31 fő). Nagyon kevesen rendelkeznek webáruházzal (mindösszesen 7 fő), illetve szintén 

nagyon kevesen biztosítanak bankkártyás fizetési lehetőséget (9 fő). Mindkét esetben sokan nem is 

tervezik, hogy bevezetnék ezt a két szolgáltatást a későbbiekben akár rövid, akár hosszú távon. Ami 

érdekes, hogy nyilvános termékértékelést csak 20 fő biztosít a vásárlói számára, azonban a többi 

szolgáltatástípushoz képest sokan (23 fő) tervezik, hogy bevezetik ezt a lehetőséget majd rövid, 

vagy hosszú távon. 

11. ábra: A helyi termék-előállítók által a fogyasztók számára biztosított szolgáltatások 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők majdnem mindegyikéhez (67 fő) érkezik személyes visszajelzés a termékéről (12. ábra). 

E-mailben ennél jóval kevesebben (22 fő) kapnak visszajelzést, amihez arányaiban nagyon 

hasonlóak a nyilvános értékelések (18 fő). Időszakos elégedettségi felmérésekből pedig csak 

nagyon kevesen kapnak visszajelzést (6 fő). A kapott válaszok számából az is kiderül, hogy a helyi 

termék-előállítókhoz átlagosan kétféle úton érkeznek a tevékenységükkel kapcsolatos fogyasztói 

reakciók. 

12. ábra. A fogyasztói visszajelzések módjai

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A fogyasztói visszajelzések termékportfólióra való hatását tekintve az eredmények igen pozitív 

képet mutatnak (13. ábra). A kitöltők majdnem fele (31 fő) nyilatkozott úgy, hogy mindig a 

fogyasztói visszajelzések az iránymutatók, igaz a gazdálkodását nem csak ez határozza meg. Sokan 
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(22 fő) jelölték azt is, hogy minden esetben figyelembe veszik a fogyasztói visszajelzéseket. 

Mindösszesen csak 4 fő jelölte, hogy nem kap visszajelzést, míg csak egy fő jelölte, hogy nem volt 

még rá példa, hogy figyelembe vette volna a visszajelzéseket. 

Arra a kérdésre, hogy a fogyasztói visszajelzések alapján változtatott-e már gazdálkodásán, 

16 fő nyilatkozott igennel. Közülük négyen említették, hogy ennek köszönhetően nyitottak 

webáruházat. A további válaszok igen változatos képet mutatnak:  

- „Előadások tartása a helyi termékekről és a gazdálkodásról.” 

- „Szőlőnél tőketerhelés csökkentése.” 

- „Termék bevezetése.” 

- „Leszoktam a piacról, a helyi boltokban értékesítésről, rászoktam a falusi vendégasztalra, 

aztán a catering részeként való értékesítésre.” 

- „Termékpaletta, termékfejlesztés, csomagolás, elérési út, fizetési mód, értékesítési mód, 

árképzés, stb.” 

- „Jobb minőségű termékek előállítása.” 

- „A szekszárdi mellett a tolnai piacra is el kezdtünk járni.”  

- „Információs csatornák, fórumok fejlesztése.” 

- „Bankkártyás fizetés.” 

- „Termékkínálat, füstölt áruk fajtái és kiszerelésük.” 

- „Rendezvény szervezése.” 

- „Kitelepülések rendezvényekre.” 

- „Közösségi portálon megjelenés.” 

13. ábra: A fogyasztói visszajelzések következményei 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A tevékenység bővítése tekintetében a legtöbben (33 fő) „biztosan” termékskála bővítést, annak új 

termékkel való kiegészítését tervezik (14. ábra). A többi bővítési lehetőség esetében a „biztos” 

bővítés lehetősége a következő öt évben elmarad ettől, legkevesebben (11 fő) „biztosan” beruházást 

szeretnének eszközölni, igaz ebben az esetben a legnagyobb azok aránya, akik „talán” fognak ilyet 
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eszközölni. A minőségbiztosítási fejlesztés esetében a legnagyobb azok aránya (36 fő), akik 

„biztosan nem” akarnak tevékenységük ezen területén bővíteni. 

14. ábra: A helyi termék-előállítók szándéka tevékenységük bővítésére  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők közül mindösszesen csak 4 fő jelölte azt a lehetőséget, hogy már részt vesz valamilyen 

turisztikai hálózatban a helyi termékek és szolgáltatások iránti igény növelése céljából (15. ábra). 

Pozitívnak mondható, hogy a kitöltők kétharmada nyilatkozott úgy, hogy előnyösnek tekintene 

ilyen hálózatot. 19 fő nem tervezi egyáltalán, hogy részt vegyen ilyenben.  

15. ábra: A helyi termék-előállítók hajlandósága a turisztikai hálózatokhoz történő 

csatlakozásra  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Egy turisztikai hálózatban a kitöltők leginkább a helyi termékek kóstolójával (35 fő), a termékeik 

egyedi csomagolásával (33 fő), illetve a termékeik értékesítésének lehetőségével turisztikai 

irodákban, éttermekben, szálláshelyeken (32 fő) tudnának egészen biztosan együttműködni (16. 

ábra). Ez utóbbi lehetőség igen pozitív képet fest, hiszen magas azok aránya, akik azt jelölték, hogy 

18

33

16

14

11

28

21

31

18

33

22

14

21

36

24

Kapacitás növelése

Termékskála bővítés, új termékkel kiegészítés

Termékskála bővítés, szolgáltatással kiegészítés

Minőségbiztosítási fejlesztés

Beruházás

Tervezi-e a következő öt évben tevékenysége bővítését? (fő)

Igen Talán Nem

45
4

19

Csatlakozna-e a helyi termékek és 

szolgáltatások iránti igény növelése céljából 

turisztikai hálózatokhoz? (fő)

Előnyösnek tekintenék ilyen hálózatot Már részt veszek ilyen hálózatban

Nem tervezem

n=68 

n=68 



16 
 

„talán” együtt tudnának működni (23 fő), és itt a legkevesebb azok aránya is, akik „biztosan nem” 

tudnának ebben együttműködni (13 fő). Helyi termékekről szóló előadással, bemutatóval sokan (25 

fő) azonban biztosan nem tudnának együttműködni egy turisztikai hálózatban.  

16. ábra: Az együttműködés lehetséges formái egy (esetlegesen létrejövő) turisztikai 

hálózatban a helyi termék-előállító aktív részvételével  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők közül az elsöprő többség (59 fő) „biztosan nem” tervezi a következő öt évben 

tevékenysége csökkentését vagy megszüntetését (17. ábra). 7 fő nyilatkozott úgy, hogy „talán igen”, 

míg mindösszesen csak 2 fő jelölte be azt, hogy „biztosan” tervezi a csökkentést vagy 

megszüntetést. Akik ezeket az opciókat választották a következő kérdésben a következőkkel 

indokolták, miért kell a tevékenységüket csökkenteni vagy megszüntetni: „Szűkülő kereslet.”, 

„Nehezen fenntartható gazdaságosan.”, „Mert abbahagyom a termelést, és új munkát keresek 

magamnak, ami nem fizikailag megterhelő.”, „A piaci környezet változásától függően.”, „Az idős 

koromra tekintettel”. 

17. ábra: A helyi termék-előállítók szándéka tevékenységük csökkentésére/megszüntetésére 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők a legnagyobb mértékben a termelők/gazdák/vállalkozók összefogásából (35 fő), a helyi 

támogatásokból, pályázatokból (34 fő), illetve az állami támogatásokból, pályázatokból (33 fő) 
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várnának segítséget a termékek ismertségének növelése és piacra jutásának megkönnyítése 

érdekében (18. ábra). Pozitív előremutató hozzáállásra vall, hogy a közösségi együttműködésnek 

nagy szerepet tulajdonítanak ezen a területen. Legkevésbé pedig az ágazati támogatásokra, 

pályázatokra (13 fő) számítanak ilyen szempontból. 

18. ábra: A helyi termékek ismertségének növelése és a piacra jutásának megkönnyítése 

érdekében a termelők által várt segítség biztosítói  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Az attitűd-állításokból kiderült, hogy a helyi termékek előállítói bizonytalanok azzal kapcsolatban, 

hogy a turisztikai szolgáltatók egyre nyitottabbak lennének az együttműködésre (19. ábra). 

Többségük (31 fő) jelölte a 3-as nem tudom, illetve sokan (20 fő) a 4-es inkább egyet értek értéket. 

Összességében kevesebb, mint 40 %-uk látja csak úgy, hogy a turisztikai szolgáltatók egyre 

nyitottabbak az együttműködésre Nagyon hasonló a véleményük azzal kapcsolatban is, hogy a hazai 

vendéglátó vállalkozások egyre több helyi terméket vásárolnának. Elemzésünk során az „inkább 

egyetért” és a „teljes mértékben egyetért” válaszokat összevontan kezeltük, és a továbbiakban az 

„egyetért” kategóriaként nevezzük. 

Pozitívnak mondható, hogy a többségnek nincsenek értékesítési gondjai, csak 15 fő jelölte 

ennek ellenkezőjét. Szintén pozitív, hogy a többség szerint a helyi termékek iránt az elmúlt években 

fokozatosan nőtt a kereslet (27 fő jelölt, 4-es értéket, 23 fő pedig 5-öst), illetve a többségnek a saját 

termékei esetében is, ez a tendencia figyelhető meg (33 fő jelölt, 4-es értéket, 16 fő pedig 5-öst). 

Több mint 70%-uk véli úgy, hogy a saját terméke iránt folyamatosan nő a kereslet, és kis mértékben 

még ennél is nagyobb az egyetértés azzal a felvetéssel, hogy általában nő a kereslet a helyi termékek 

iránt. Értékesítési gondot alig több mint 20% jelez, és jóval 60%-uk nem ért egyet azzal, hogy 

értékesítési gondja lenne. 

A turisták vásárlásainak nélkülözhetőségét tekintve elmondható, hogy a kitöltők igen 

változatos vélemények mellett tették le a voksot. 13 fő egyáltalán nem gondolja őket 

nélkülözhetetlennek, 16 fő inkább nem gondolja őket nélkülözhetetlennek, míg 12 fő inkább 

nélkülözhetetlennek, míg 15 fő teljes mértékben nélkülözhetetlennek tartja őket. Fő vevőik még 

mindig a belföldi vásárlók, de figyelemre méltó eredmény, hogy 40%-uknak már a turisták 

vásárlásai is nélkülözhetetlenek. Érdekes eredménynek tartjuk, hogy a külföldi és a belföldi turisták 

megítélésében igen jelentős az eltérés. Bár mindkét szegmens ez irányú érdeklődését pozi tívnak 

tartották a válaszadók, míg kicsivel 50 % fölötti volt az egyetértés abban, hogy a külföldi turisták 

egyre jobban érdeklődnek a helyi termékek iránt, addig a belföldi turisták esetében közel 75% -os 

volt az eredmény. 
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A kitöltők szerint a helyi termékek divatosnak számítanak, 80 % fölött értenek ezzel egyet 30 fő 

jelölt 4-es, míg 28 fő 5-ös értéket. Inkább egyetértenek azzal is, hogy érezhető, hogy a külföldi (35 

fő jelölt 4-es vagy annál magasabb értéket), illetve a belföldi turisták (50 fő jelölt 4-es vagy annál 

magasabb értéket) is egyre jobban érdeklődnek a helyi termékek iránt.  

19. ábra: A helyi termék-előállítók véleménye a helyi termékek iránti kereslet változásairól  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A fogyasztókról való vélemény tekintetében elmondható a kitöltők nagy többsége számára 

egyértelmű, hogy a fogyasztók számára a döntésükben a meghatározó az ár (60 fő jelölt 4 -es vagy 

annál magasabb értéket), illetve az ár-érték arány (65 fő jelölt 4-es vagy annál magasabb értéket) 

(20. ábra). 

Nem ilyen nagymértékben, de egyértelműen a kitöltők nagy része (több mint 60%) 

egyetértett azzal is, hogy a vásárlói egyre tudatosabb fogyasztók (43 fő jelölt 4 -es vagy annál 

magasabb értéket), egyre egészségtudatosabbak (47 fő jelölt 4-es vagy annál magasabb értéket), 

illetve egyre környezettudatosabbak (38 fő jelölt 4-es vagy annál magasabb értéket). 33 fő inkább 

egyetértett azzal is (4-es vagy 5-ös értéket jelölt), hogy a vásárlói a helyi termékek fogyasztásával 

támogatni kívánják a helyi gazdaságot, de az ebben a kérdésblokkban megkérdezettek közül ebben 

az esetben volt a legalacsonyabb az egyetértés foka. A helyi termék fogyasztóik értékrendjével 

kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzéseket adtak a termelők és forgalmazók. 
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20. ábra: A fogyasztói döntések okai helyi termék vásárlása esetén a helyi termék előállítók 

véleménye alapján  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A fenti elemzésekből is azt gondolhatnánk, hogy a helyi termékekkel, mint divatos témával a 

turisztikai szolgáltatók nagy része tudatosan foglalkozik. Már csak a termékek iránti folyamatosan 

növekvő kereslet miatt is vélelmezhetjük, hogy a szállásadók és a  gasztronómiai szolgáltatók 

kiemelten kezelik ezt a kérdést. A 21. ábra eredményei szerint a helyi termék-előállítók nem egészen 

így látják ezt, és nem elégedettek maradéktalanul a turisztikai szolgáltatókkal kialakult eddigi 

együttműködésekkel. Legtöbbjük számára kiemelten fontos értékesítési helyszín a turisztikai típusú 

rendezvények, fesztiválok (45 fő, 66%). Kicsivel több, mint felüknél (35 fő) elérhető a termék 

háztól, vagy a gazdaságból történő értékesítés útján, míg kicsivel kevesebb, mint felüknél (32 fő) a 

termelői piacokon. Éttermekkel azonban már csak 11-en (16%) állnak kapcsolatban. A turizmus 

egyéb területein még rosszabb a helyzet. A szálláshelyekkel mindössze hatan állnak kapcsolatban, 

ami csak a megkérdezettek 9%-át teszi ki. Holott például a szálláshelyek zöménél kötelező elemként 

biztosítandó reggeli kínálatba a helyi termékek egy jelentős körét könnyen be lehetne illeszteni, és 

ezáltal egyedi kínálatot tudna teremteni az adott szolgáltató. A turisztikai irodák is kevés termelővel 

állnak kapcsolatban. Csak heten jelezték (10%), hogy termékeik elérhetők a fogyasztók számára a 

turisztikai irodákban. Ezen a területen is van még lehetőség az előre lépésre. Meg kell állapítanunk, 

hogy elsősorban a szereplők közti együttműködés javítása szükséges. Pozitív eredménynek ítéljük 

ugyanakkor azt, hogy 8 helyi termék-előállító (12%) közvetlenül is turisztikai szolgáltatóvá vált az 

által, hogy falusi vendégasztal keretében is értékesíti a termékeit.  

„Szedd magad!” akcióban, illetve közösségileg támogatott mezőgazdaság révén senkinél 

nem elérhetők a termékei. 
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21. ábra: A helyi termék-előállítók által használt értékesítési csatornák 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi termékeket előállítók csoportosítása érdekében készített klaszteranalízis céljából az attitűd-

állítások mindegyikét a kérdőívben ötfokozatú Likert-skálán kérdeztük le, ami az egységes jelleg 

miatt sztenderdizálás nélkül is megfelelő alapját képezi egy klaszteranalízisnek. Mi azonban mégis 

sztenderdizáltunk, mert az átlagostól való eltérésre voltunk kíváncsiak a csoportjellemzők terén. A 

kialakítandó csoportok számát először négyre állítottuk, de ebben az esetben két csoport elemszáma 

is túl kicsi volt ahhoz, hogy következtetéseket vonhassunk le belőle. Az eljárást három csoporttal 

megismételve, ismét akadt egy olyan csoport, aminek elemszáma mindösszesen egy fő volt, így 

végül a csoportok számát kettőre csökkentettük, amely esetben már megfelelő csoportlétszám 

alakult ki minden klaszter esetében. 

A kapott adatokat elemezve a két csoportot a jellemzőik alapján elneveztük a gondokkal 

küzdők, illetve a sikeresek csoportjainak, amely csoportok jellemzői egyes esetekben jócskán 

eltérnek. A jellemzők átlagostól való eltérésének mértékét a 22. ábra mutatja. 
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22. ábra: A helyi termék-előállítók válaszai alapján képzett klaszterek átlagtól való eltérése  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A gondokkal küzdők csoportjába a 68 fős mintából 18 fő tartozik. Erősen átlag alatti mértékben 

gondolják, hogy érezhető lenne a külföldi és a belföldi turisták érdeklődése a helyi termékek iránt, 

illetve a helyi termékek divatosak lennének, és az elmúlt években fokozatosan nőtt volna irántuk a 
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kereslet. Átlag alatti mértékben érzik a saját termékeik iránt folyamatosan növekvő keresletet, a 

hazai vendéglátó vállalkozások egyre nagyobb helyi termék vásárlási hajlandóságát, illetve a 

turisztikai szolgáltatók növekvő nyitottságát az együttműködésre. A vásárlóikról való vélekedés 

tekintetében az átlagosnál alacsonyabb mértékben jelölték, hogy a fogyasztóik egyre 

környezettudatosabbak, egészségtudatosabbak, illetve egyre tudatosabb fogyasztók lennének. 

Ezeknél alacsonyabb mértékben, de szintén átlag alatti mértékben vélekednek a vásárlóik helyi 

gazdaságot támogató tevékenységéről a helyi termékek fogyasztása által. A gondokkal küzdők 

átlagnál magasabb mértékben rendelkeznek értékesítési gondokkal, és minimálisan ugyan, de 

átlagnál magasabban vélekednek a fogyasztókról, hogy azoknak az ár, illetve az ár -érték lenne a 

meghatározó a vásárlásaik során. 

A sikeresek csoportjába a 68 fős mintából 50 fő került, akik esetében alacsonyabb az 

átlagostól való eltérés, mint a gondokkal küzdők csoportja esetében. Átlag feletti mértékben 

gondolják, hogy érezhető a külföldi és a belföldi turisták érdeklődése a helyi termékek iránt, illetve 

a helyi termékek divatosak, és az elmúlt években fokozatosan nőtt irántuk a kereslet. Alacsonyabb 

mértékben, de átlag felett érzik a saját termékeik iránt folyamatosan növekvő keresletet, a hazai 

vendéglátó vállalkozások egyre nagyobb helyi termék vásárlási hajlandóságát, illetve a turisztikai 

szolgáltatók növekvő nyitottságát az együttműködésekre.  A vásárlóikról való vélekedés 

tekintetében az átlagosnál minimálisan magasabb mértékben jelölték, hogy a fogyasztóik egyre 

környezettudatosabbak, egészségtudatosabbak, illetve egyre tudatosabb fogyasztók lennének. 

Minimálisan átlag feletti mértékben vélekednek a vásárlóik helyi gazdaságot támogató 

tevékenységéről a helyi termékek fogyasztása által. A sikeresek átlagnál alacsonyabb mértékben 

rendelkeznek értékesítési gondokkal, és minimálisan ugyan, de átlagnál alacsonyabban vélekednek 

a fogyasztókról, hogy azoknak az ár, illetve az ár-érték lenne a meghatározó a vásárlásaik során. 

A két csoportot összehasonlítva egyértelműen látható, hogy a két csoport szerves ellentétét 

képezi egymásnak. A gondokkal küzdők kevésbé érzik a keresletet növekedését, ebből következően 

nagyobb mértékben küzdhetnek értékesítési gondokkal. A fogyasztók tekintetében a válaszok 

alapján egyértelmű, hogy inkább az árat, illetve ár-érték arányt gondolják a fogyasztóik 

ösztönzőjének, mint a termékeikhez kapcsolt mögöttes tartalmat (egészségtudatosság, 

környezettudatosság). A sikeresek ezzel szemben jobban érzik az élénkülő keresletet, aminek 

köszönhetően kevésbé érezhetik, hogy értékesítési gondjaik lennének. A fogyasztókról való 

vélekedés tekintetében, kis mértékben ugyan, de kevésbé gondolják, hogy a fogyasztók számára az 

ár, illetve az ár-érték arány lenne a fontos, hanem inkább a termékekhez kapcsolt mögöttes tartalom, 

ami azonosítható a magasabb minőséggel. 

A gondokkal küzdők csoportja tehát azért lehet kevésbé sikeres, mert szembe megy a 

trendekkel (egészségtudatosság, környezettudatosság, fogyasztói tudatosság) a fogyasztókról való 

gondolkodás tekintetében. Inkább az árat, illetve az ár-érték arányt gondolja meghatározónak a 

fogyasztók számára, mint a hozzákapcsolt mögöttes tartalmakat (minőséget). Ha ezt a tudást 

alkalmazzák is a munkája során az árak képzésében, illetve a termékei kialakításánál, akkor ez 

okozhatja a kevésbé sikeres jelleget. Egy kisvállalkozás esetében igen káros, ha az árakra és nem a 

magasabb minőségre (mögöttes tartalmakra) helyezi a hangsúlyt, hiszen ebben az esetben nem tud 

versenyezni az üzemgazdaságosság miatt a nagyobb előállítókkal.  
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3. A fogyasztók körében végzett kutatás 

Az elmúlt években több olyan vizsgálat is megvalósult, amikor a fogyasztókat kérdezték meg a 

helyi termékekkel kapcsolatos fogyasztási szokásaikról. A fogyasztói magatartás vizsgálatának 

jelentős hagyománya és kiterjedt irodalma van hazánkban (TÖRŐCSIK, 2016). A fogyasztói 

trendek és ezen trendek turizmusra gyakorolt hatásának vizsgálata is a kedvelt kutatási területek 

közé tartozik (TÖRŐCSIK–CSAPÓ, 2018). 

Ahogy korábban utaltunk rá, a kormányzati törekvések egyértelműek a helyi termékek 

népszerűsítése, kínálatának szélesítése terén, de felvetődik a kérdés, hogy a fogyasztók körében 

mennyire kedveltek, kelendőek ezek a hagyományokon alapuló helyi termékek, hogyan értékelik 

ezeket a termékeket a fogyasztók. 

Jelen kutatás célja, hogy feltárja a helyi termékek fogyasztói megítélését, vásárlási 

motivációikat, a fogyasztás gyakoriságát, és összevesse a helyi termékek tulajdonságainak, 

beszerzési lehetőségeinek valós vagy vélt előnyeit, hátrányait más termékekkel. Jelen tanulmányban 

a kérdőíves megkérdezés – a helyi termékekkel kapcsolatos fogyasztói attitűdök és preferenciák – 

vizsgálati eredményeit mutatjuk be. 

3.1. A kutatás módszerei 

A primer kutatásunk célja tehát az volt, hogy megismerjük a térség lakóinak véleményét a helyi 

termékekről, vásárlási szokásaikat, a helyi termékekhez való hozzáállásukat.  hogy e trend hatásai 

miként érvényesülnek a helyi élelmiszerfogyasztásban. 

Feltételezésünk szerint az egészségtudatos életmódot szem előtt tartók számára az 

egészséges alapanyagokból készülő vitamindús, megfelelő tápértékű táplálkozás meghatározó, 

ezért szívesen fordulnak a helyi termékek felé. Továbbá vélelmezzük azt is, hogy a turizmusban 

résztvevők számára a helyi termékek önmagukban is az adott térség kultúrájának hordozói, így 

turisztikai vonzerőt is jelentenek. 

Célunk eléréséhez a kutatás eszközei közül a kvantitatív adatgyűjtés eszközét alkalmaztuk. 

Kérdőíves felmérésünkhöz a kérdőívet a Google kérdőív-szerkesztő segítségével készítettük el, és 

online csatornákon keresztül juttattuk el a fogyasztókhoz. Ezzel igyekeztünk elérni a nagyszámú 

kitöltést, remélve, hogy a mintaszám eléri majd azt a nagyságot, amely elemzésre és 

következtetések levonására alkalmas. Továbbá az online felület segítette az adatok feldolgozásának 

egyszerűsítését is. 

A felmérés során alkalmazott kérdőív tartalmi és formai összeállításánál messzemenően 

törekedtünk a kérdések érthetőségére, az esetleges kétértelműség maradéktalan kiszűrésére, 

akárcsak sorrendiségére. A kérdőíven 33 – különböző típusú – kérdés és számos alkérdés szerepelt. 

Az első kérdéscsoport a válaszadók demográfiai adataira (életkor, lakóhely, végzettség, stb.), a 

következő a háztartásra, táplálkozásra, vásárlási szokásokra irányult. Ezt követően a helyi termékek 

ismertségére, a velük kapcsolatos fogyasztói hozzáállásra, a helyi termékek vásárlásának 

motivációira – a lakóhelyen, illetve utazásaik során – kérdeztünk rá. A feltett kérdések között – a 

statisztikai feldolgozást megkönnyítendő – túlnyomórészt zárt kérdések szerepeltek előre rögzített 

válaszlehetőségekkel (egyszeres és többszörös választás). Továbbá alkalmaztunk a kombinatív 

kérdéseket, nyitott szöveges kérdéseket, rangsorolást, és válaszmátrixot, valamint értékelőskálát 

egyaránt. 

A kérdések egy részét egyszerű leíró elemzéssel értékeltük, de ott, ahol erre lehetőség volt 

az adatokat a célnak megfelelő matematikai-statisztikai program segítségével elemeztük. A 

kiértékelés során az intervallumskálákat alkalmazó kérdéseknél jellemzően  átlagokat és százalékos 

arányokat számítottunk, a többinél százalékos formában, kereszttáblázatok segítségével dolgoztuk 

fel az adatokat. A feldolgozás során az Excel adatbázis alapján összesítő, értékátlagokat és 

arányokat vizuálisan megjelenítő diagramok, grafikonokat készítettünk. 
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Az empirikus kutatást 2018. január elejétől április közepéig végeztük. A kérdőívet 297 

válaszadó töltötte ki. Kutatásunk véletlenszerű ugyan, de nem tekinthető reprezentatívnak. 

3.2. A fogyasztók körében végzett kutatás eredményei 

A kérdőív kitöltésére meghatározó többségben nők vállalkoztak (23. ábra). Felmérésekben való 

részvételre mindig magasabb a nők hajlandósága. A helyben előállított élelmiszerekhez, élelmi-

alapanyagokhoz kapcsolódó témákban a táplálkozás, egészség, a bevásárlás, ételkészítés gondolata 

is társul. A magyar háztartásokban az ezekről való gondoskodás főképpen a nők feladata, így érthető 

ilyen arányú túlsúlyuk a véleménynyilvánításban. 

23.ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A válaszadók életkorát – 18 éves kortól – négy korcsoportba soroltuk (24. ábra). E szerint a 

válaszadók közel fele a 31-50 éves csoportba tartozik. Magas a fiatal felnőttek aránya is. A 66 év 

felettiek alacsony hányadának okát egyrészt a kutatás elektronikus felületen történő kitöltésében 

látjuk; hiszen számukra az online világ nem olyan természetes, mint a fiatalabb kohorszok számára. 

Másrészt a jelenlegi hazai nyugdíjkorhatárok értelmében ők már öregségi nyugdíj -ellátásban 

részesülnek, sok esetben vásárlásaikat anyagi és kényelmi szempontok határozzák meg. 

Ugyanakkor e korosztály véleményének markánsabb megjelenése a kutatásban kívánatos lett volna 

olyan szempontból, hogy köztük még vannak, akik emlékeznek a hagyományos módon termesztett 

zöldségek, gyümölcsök ízére, ismerik, esetleg gyakorolják is a hagyományos érlelési, tartósítási 

eljárásokat, ételkészítési módokat. 

24. ábra: A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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A megkérdezettek legmagasabb iskolai végzettségét vizsgálva megállapítható, hogy több mint 

négyötödük (142 fő) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (25. ábra). Csak 8 általános iskolai 

osztályt, vagy annál kevesebbet végző válaszadó nem töltötte ki a kérdőívet. 

25. ábra: A válaszadók megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Bár törekedtünk arra, hogy Dél-Dunántúl lakóinak véleményét ismerjük meg, kombinatív 

kérdésünkben „egyéb megye” kategóriát is felkínáltunk (26. ábra). Sajnos, a kutatás 

reprezentativitását a válaszadók megyénkénti és településtípusonkénti megoszlása sem biztosítja. 

A válaszok több mint fele Baranya megyéből érkezett, míg a Somogy megyeiek jelentősen 

alulreprezentálták magukat. 

26. ábra: A válaszadók megoszlása lakóhelyük megyéje szerint 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A kitöltők csaknem 60%-a megyeszékhelyen, több mint egytizedük (32 fő) Budapesten él (27. ábra). 

56 fő jelölt meg falut vagy községet lakóhelyeként. 
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27. ábra: A válaszadók megoszlása lakóhelyük településtípusa szerint  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi termékek fogyasztóinak összetételét vizsgálva lényeges információnak tekintjük a 

háztartások szerkezetét. Ezen belül is a háztartásban élő kiskorúak és felnőttek száma  és aránya 

meghatározó olyan szempontból, hogy a válaszadó táplálkozási, élelmiszervásárlási szokásait 

milyen felelősséggel folytatja, illetve hogyan adja azokat tovább a jövő generációi számára 

A válaszadók háztartásának több mint 80%-ában nem él kiskorú (28. ábra). Ha összevetjük ezt az 

adatot a kitöltők korával, következtethetünk a késői családalapítás, illetve a már „kiüresedett 

fészek” jelenségekre, illetve a nagykorú gyermekkel, gyermekekkel való együttélésre. Elenyésző a 

sok kiskorúval együtt élő válaszadók száma. 

28. ábra: A válaszadók megoszlása a velük egy háztartásban élő 18 év alattiak száma szerint  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

2017. január–decemberben a bruttó átlagkereset Magyarországon 297 000 forint, a nettó 
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és egyéb szociális ellátások) és vállalkozási jövedelem. A válaszadók egy főre jutó jövedelmi 

viszonyai meglehetősen változatos képet mutatnak (29. ábra). Csupán a „25.000 Ft, vagy kevesebb” 
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kategóriát nem jelölték meg a kitöltők. Legnagyobb arányban (30%) a „101-150.000 Ft” közötti 

egy főre jutó jövedelemmel rendelkeznek a megkérdezettek. 101.000 Ft alatti egy főre jutó 

jövedelemről összességében a válaszadók háztartásának kevesebb, mint harmada (30%) számolt be. 

Viszonylag magas (18,5%) a 250.000 Ft feletti összeget megjelöltek száma is. A válaszadók iskolai 

végzettségének elemzéséből várható volt a jövedelmi viszonyok magasabb szintje, a háztartások 

összetételének analizálásából pedig a magasabb egy főre jutó jövedelem a sok felnőttből adódó sok 

keresős háztartásokat vélelmezve. 

29. ábra: A válaszadók megoszlása a háztartásukban egy főre jutó jövedelem alapján 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A válaszadók mindegyike rendszeresen vezet háztartást (30. ábra).  

30. ábra: A válaszadók megoszlása a háztartásvezetés rendszeressége alapján 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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Ugyanakkor a „Milyen gyakran készít saját maga ételt (süt, főz)?” kérdésre  több mint egynegyedük 

„csak hétvégeken”, „csak ünnepeken vagy vendégek várásakor” választ jelölte meg (31. ábra). Bár 

a háztartás vezetése az ételkészítésen túl sok mást is (takarítás, mosás, vasalás, virágápolás, stb.) 

magába foglal, a többnyire mindennapos tevékenységet igénylő feladat éppen a sütés, főzés. Több 

mint 40% csaknem mindennap süt vagy/és főz, illetve a válaszadók egyharmada 2-3 napi 

rendszerességgel készít ételt. Őket tekinthetjük (74%) ténylegesen rendszeres háztartást 

vezetőknek. Olyan megkérdezett, aki soha nem készít saját maga ételt, nem volt. 

31. ábra: A válaszadók megoszlása a saját ételkészítés gyakorisága szerint  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A felmérések szerint az egészség trendje napjainkban egyre erőteljesebben érvényesül, mindinkább 

előtérbe kerülnek azok az élelmiszerek, amelyek környezetbarátok, frissek és elősegítik az 

egészséges táplálkozást. A válaszadók markáns véleménye, hogy fontos számukra az egészséges 

táplálkozás (32. ábra). Több mint felük (58%) e célból tudatosan is étkezik, 37% fontosnak tartja, 

de kevésbé figyel oda tudatosan a táplálkozására, és a fennmaradó kis hányad sem teljesen elutasító 

a témával szemben. Olyan válasz, hogy nem érdekli az egészséges táplálkozás, nem született. 

32. ábra: A válaszadók egészséges táplálkozással kapcsolatos attitűdje  

 
Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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Az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik a változatos, vitamindús, a tápanyagok jó arányban 

történő bejuttatása a szervezetbe. 

Az egyes élelmiszerek fogyasztási gyakorisága utal a vásárlási gyakoriságra, valamint a 

mennyiségre is. A válaszadók ténylegesen igyekeznek egészséges élelmiszer-alapanyagokat 

megfelelő rendszerességgel fogyasztani (33. ábra). Naponta többször fogyaszt zöldséget a 

válaszadók több mint 1/3 része. Napi rendszerességgel legnagyobb arányban pékárut fogyasztanak, 

gyümölcsöt viszont csak 2-3 napi gyakorisággal. Az alapvető élelmiszerek közül a tejtermék és a 

pékáruk esetében szerepel csupán a „soha nem fogyasztja” megjelölés, ennek okát leginkább a 

jelenleg gyakran tapasztalt ételallergiában-, illetve intoleranciában, valamint a különböző speciális 

diétákban látjuk. Érdekes, hogy naponta többször a tojást egyáltalán nem jelölték meg és a pékárut 

is csak kis százalékban, annak ellenére, hogy az egyéb kutatások a kenyérfélék és a pékáruk napi 

többszöri fogyasztását bizonyítják. 

33. ábra: Az alapvető élelmiszerek fogyasztási gyakorisága a válaszadók esetében 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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szerzik be az élelmiszert – főleg rögtönözve vásárol élelmiszert; ahogy elfogy háztartásában vagy 

szükségessé válik egy fontos árucikk, azt rögtön próbálja pótolni, beszerezni. Ezt a magatartást 

segítik – elsősorban a nagyobb településeken – a nagy választékot nyújtó, hosszan nyitva tartó 

boltok, üzletek. 

34. ábra: A válaszadók megoszlása az élelmiszervásárlás gyakorisága szerint 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A tudatos élelmiszer-fogyasztói magatartáshoz, a környezettudatossághoz hozzátartozik a vásárlás 

megtervezése. Nemcsak a vásárlás gyakoriságára vonatkozóan, hanem a vásárlást megelőzően 

elkészített bevásárló listát is ideértve. A bevásárló lista elkészítése feltételezi, hogy végiggondolva, 

tervezetten vásárol a fogyasztó, ellenőrizve a rendelkezésre álló készleteket, tervezve az 

étkezéseket, csökkentve az élelmiszer-pazarlást. A válaszadók 4%-a azonban soha nem megy 

bevásárlólistával vásárolni (35. ábra). Csupán a válaszadók 15%-a használ mindig és 59%-uk 

legtöbb esetben bevásárlólistát. 

35. ábra: A válaszadók megoszlása a bevásárlólista készítésének gyakorisága szerint 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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egyáltalán nem fontos (0) megjelöléstől, a nagyon fontos (5) meghatározásig jelölhették 

véleményüket a válaszadók. A válaszok értékelése súlyozott átlagszámítással történt (36. ábra). 

Pirossal jelöltük az ábrán a legfontosabb szempontok sorrendjét, feketével a legkevésbé lényeges 

állítások sorrendjét. Eszerint legmagasabb értékelést (4,7) a „védjegyes, márkajelzett termékek 

kaphatóak (bio-termékek, magyar termékek, stb.)” szempont kapta. Ezt követte a „termékek 

csomagolása” (4,67), majd „az eladó/termelő ismertsége, hitelessége” és „termékek íze” azonos 

értékkel (4,56). Az első öt meghatározó szempont közé bekerült még a „fedett a terület” (4,48) 

valamint az „étkezési lehetőség” és a „jó az ár-érték arány” (4,44) is. Legkevésbé tekintik 

lényegesnek a fogyasztók, hogy gyermekkel is lebonyolítható legyen a vásárlás – ez adódhat abból, 

hogy alacsony (19%) a válaszadók között a 18 év alattival egy háztartásban élők aránya –, valamint 

a nyitva tartási idő hosszát (1,78). További érdektelennek tűnő szempont, hogy az eladó/termelő 

személyesen tudjon tájékoztatást adni a termékről, sőt, még a termék magyar eredete (1,98) is, 

valamint a kóstolási lehetőség (2,43) sem tűnik feltétlenül vonzó elemnek. 

Az élelmiszervásárlás helyszínével kapcsolatos magas fogyasztói igényeket jelzi, hogy a 

szempontrendszer értékelésének átlaga 3,54. A 36 szempontból csupán 14-et ítéltek a fogyasztók 

az átlagértéknél kevésbé fontosnak. Az ezek között szereplők azonban elgondolkodtatóak: a 

korábban felsoroltakon túl a termék ismert eredete, a megfelelő minőség igénye, a termékek 

környezetbarát mivolta is alacsony fontossággal bír a válaszadók szemében. Érdekes, hogy a 

legmagasabb pozitív értékelést kapott védjegyes termékeknél külön is megjelöltük példaként a 

magyar termék védjegyet, önállóan a magyar eredet nem meghatározó szempont. Ez annak fényében 

még inkább ellentmondásnak tűnik, hogy egy 2018 elején megjelent felmérésből megmutatkozik, 

hogy a magyar fogyasztók többsége fontosnak tartja élelmiszer vásárlásakor, hogy magyar terméket 

válasszon. Ezen túl elsősorban a termék jó minőségét és az áru egészséges tulajdonságát emelték 

ki.  
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36. ábra: Az élelmiszer vásárlás helyszínének kiválasztási szempontjai (0 – egyáltalán nem 

fontos, 5 – nagyon fontos) 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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Ezt követően azt mértük fel, hogy a fogyasztók élelmiszervásárlásának helyszínét 

befolyásolja-e az, hogy milyen árut vásárolnak. A vásárlási helyszín kiválasztásának 

termékspecifikusságát látszanak igazolni a fogyasztói válaszok (37. ábra). Leggyakrabban, 

legnagyobb számban a diszkont-láncok boltjait tűntették fel a fogyasztók vásárlásaik 

helyszínéül. A vizsgált 28 termék, illetve termékcsoport esetében csupán 10 (pálinka, bor, 

tojás, sajt, savanyúság, befőtt, méz, lekvár, füstölt húskészítmények (szalonna, szalámi, 

sonka, stb.), zöldségkrémek, chutney, lecsó, stb.) tekintetében nem ezek a boltok az 

elsődleges beszerzési helyszínek. Kiugróan sokan (37-48%) diszkontboltban szerzi be az 

étolajt, lisztet, melyhűtött termékeket, száraztésztát, olajos magvakat, tejet, zöldségeket, ez 

az üzlettípus a legnépszerűbb a fogyasztók körében. A mindennapi termékek (tej, 

tejtermékek, mélyhűtött termékek, olaj, stb.) esetében a vásárlók (20-50 fő) többször keresik 

fel a lakóhelyükhöz közeli kis boltokat, szupermarketeket. Szakboltokban húsokat, halat, 

bort, pálinkát, mézet, pékárukat és tojást vásárolnak a leggyakrabban (termékenként 20 -50 

fő).  

Az egyértelmű válaszadást segítendő, a helyi termelői piac definícióját a válaszadók 

számára ismertettük: „A helyi piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti 

megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország 

területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari 

termékét értékesíti”. A helyi piacokat elsődlegesen mézért (88 fő), tojásért (79 fő), 

lekvárért, aszalványokért (56-56 fő), zöldségért, gyümölcsért (55 fő), befőttekért (53 fő), 

füstölt húskészítményekért (47 fő), savanyúságért (46 fő), 35 fő pedig sajtért keresik fel a 

vásárlók. Helyi termelőtől, háztól kiugró számban mézet (154 fő) vesznek, továbbá a tojást 

(67 fő), a füstölt húskészítményeket (56 fő) szerzik be gyakran közvetlenül a gazdától. Saját 

előállításban hagyományosan lekvár (176 fő), befőtt (143 fő) és savanyúság (131 fő)  készül. 
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37. ábra: Az egyes élelmiszercsoportok vásárlásának helyszínei 

 
Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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Az egyes élelmiszerek, élelmiszercsoportok beszerzési helyének vizsgálata után a helyi, őstermelői, 

kistermelői áruk beszerzésének helyszíneire kérdeztünk rá. A válaszadók egyike sem jelölte meg, 

hogy turisztikai irodában vagy étteremben helyi, őstermelői, kistermelői terméket vásárolt volna. 

Csaknem ¼ részük a termelőtől személyesen vásárolja a térségre jellemző termékeket  (38. ábra). 

Ez egybecseng azzal a megnyilatkozásukkal, hogy csupán 33 fő nem ismer személyesen helyi 

termelőt. Így a személyesség, a termelő, illetve a terméke iránti bizalom meghatározó lehet. 

Ugyanakkor például borospincékben csupán 9%-uk vásárol annak ellenére, hogy a bor az egyik 

leginkább helyi termelőktől vásárolt áruféleség. 

38. ábra: A helyi/őstermelői/kistermelői termékek beszerzésének helyszínei 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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vásárolna helyi piacokon, és 22%-uk rendszeresen felkeresi legalább heti egy alkalommal a helyi 
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39. ábra: Helyi piacon történő vásárlás gyakorisága 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi piacon, vagy a termelő gazdaságában a helyi termelőtől közvetlenül vásárolt 

termékféleségekre az előző kérdésekre adott válaszokból már következtethettünk, de az egyértelmű 

eredmények érdekében 33 termékkel, termékcsoporttal kapcsolatosan azt kértük a fogyasztóktól, 

hogy jelöljék meg azt az ötöt, amit leginkább helyi termelőtől szoktak vásárolni. Itt nem a 

gyakoriságot hangsúlyoztuk, hiszen vannak olyan termékek, aminek a fogyasztási mennyisége egy-

egy háztartásban nem kiugró, vagy esetleg hosszan eltartható, jól raktározható az adott élelmiszer, 

így nem kell sűrűn beszerezni: Ugyanakkor a fogyasztók ragaszkodhatnak közvetlen, vagy rövid 

ellátási láncban történő beszerzésükhöz.  

Kiugróan magas, 231 fő válaszolta a mézet, mint leginkább helyi termelőtől vásárolt 

terméket (40. ábra). Ebben bizonyára szerepe van az elmúlt évek mézbotrányainak, illetve az azok 

kapcsán a méztermelők különböző szervezetei által a magyar méz pozitív tulajdonságairól szóló 

kommunikációinak. A helyi/őstermelői méz a tömegtermékekkel szemben sajátosan egyedi, széles 

választékkal bíró, sokféle íz, zamat, szín és konzisztencia jellemző rá, de mindig ismert eredetű és 

származású.  

Ezt követően a bort jelölték meg nagyszámban (134 fő), mint a helyi termelőtől közvetlenül 

vásárolt termék. Ennek okát abban látjuk, hogy a válaszadók 85%-a (252 fő) dél-dunántúli lakhelyet 

jelölt meg. A régióban négy neves borvidék található. Ezek közelsége kedvez a borosgazdáknál 

történő vásárlásnak. A lakosság gyakorta személyes kapcsolatot ápol a borászokkal, így a tőlük való 

borbeszerzés ebben a térségben lényegesen más arányokat mutat, mint az ország egyéb részein. A 

bort a zöldség követte, mint leginkább helyi termelőtől vásárolt (124 fő) termék.  

A zöldség és gyümölcs hagyományosan helyi termelőtől vásárolt termék. Korlátozott 

tartósságuk miatt szezonálisan más és más zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Az egészségtudatos 

élelmiszerfogyasztó a közelben termő, idényre jellemző alapanyagokat vásárolja. A gyümölcs 

említése (97 fő) jelentősen elmarad a zöldségétől. Ez annak tudható be, hogy a saját gyümölcs 

termesztése kis gyakorlattal, kevés időráfordítással is sikeres lehet. Családi házas övezetekben, 

kiskertekben sokan így biztosítják saját gyümölcsszükségletüket. Nagy arányban jelölték meg  a 

tojást (114 fő), valamint a sajtot (113 fő) is. Előbbinél a frissesség, a megbízhatóság, a hagyományos 

tartási körülmények, az utóbbinál a kis sajtmanufaktúrák különleges, egyedi, változatos kínálata 

lehet a vonzó. 

hetente többször is

7%

hetente egyszer

15%

havonta 

egyszer, 

kétszer

37%

ritkábban

41%

Milyen gyakran vásárol a helyi piacon? (fő)



37 
 

Az élelmiszerek közül a befőttet, az élő baromfit, a sertéshúst és a száraztésztát egy 

válaszadó sem jelölte meg, mint leginkább helyi termelőtől vásárolt termék.  

40. ábra: A leginkább helyi termelőtől vásárolt termékek 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 
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számára. Kis településeken, falvakban, községekben, de még a kisvárosokban is ténylegesen 

közvetlen kapcsolat alakulhat ki a szereplők között. Nagyobb helységekben a rendszeresen 

megszervezett termelői piacokon a visszatérő vásárló hasonlóan élvezheti a személyesség előnyeit. 

Felmérésünkben csupán 34 fogyasztó válaszolta azt, hogy nem ismer helyi élelmiszertermelőket 

(41. ábra). 

41. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, ismernek-e helyi termelőket 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Az élelmiszerfogyasztók vásárlási szokásaihoz tartozik az is, hogy milyen beszerzési forrást 

részeítenek előnyben. A megkérdezettek közül csak 12 fő (4%) válaszolta, hogy a helyben előállított 

élelmiszereket nem preferálja (42. ábra). 37% megkötés nélkül előbb a helyi termékekhez fordul, 

míg 175 fő (59%) csak bizonyos termékek esetében teszi azt.  

42. ábra: A válaszadók megoszlása a helyben előállított termékek preferálása alapján 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Arra a kérdésre, hogy mi az oka, hogy előnyben részesítik a helyben termesztett, vagy előállított 

élelmiszert, hat válaszból kellett kiválasztania a kitöltőnek a véleményével leginkább egyezőt.  
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Három választ nagyságrendileg hasonlóan ítéltek meg a fogyasztók: a megbízhatóságot 83 fő, a 

származási hely ismeretét 80, a helyi gazdaság támogatását 77 fő jelölte meg (43. ábra). A jobb 

minőségű (13%) és az egészségesebb (6%), mint a távolabbról származó társaik válaszok jóval 

elmaradtak mögöttük. Arra, hogy ezek a helyi termékek olcsóbbak lennének senki nem tette voksát. 

Habár minden kutatás és mi magunk is azt feltételeztük, hogy a helyi termék felé forduló fogyasztók 

a helyi termékek beszerzésének egyik legfontosabb motivációja az egészség érdekében természetes, 

vegyszer- és adalékmentes élelmiszerek fogyasztása, a válaszadók itt a megbízhatóságot, az ismert 

származást és a helyi gazdaság támogatását e szempont elé helyezik.  

43. ábra: A válaszadók indokai a helyi élelmiszertermékek vásárlása mellett 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Érdemes azok válaszának indokait is vizsgálni, akik nem részesítették előnyben a helyi termékeket. 

Ugyan ezt csak 12 fő jelentette ki egyértelműen, ennek ellenére erre a kérdésre többen (33 fő) 

válaszoltak. Így feltehetően azok közül is reagáltak, akik csak egyes termékek esetében tartják 

fontosnak a helyi termékek beszerezését (44. ábra). A felkínált öt válaszadási lehetőségből 

mindössze kettőre érkezett válasz a fogyasztók részéről. A többség (23 fő) drágának ítélte, 10 fő 

pedig a választék szűkösségét kifogásolta a helyi élelmiszertermékek esetében.  
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44. ábra: A válaszadók indokai a helyi élelmiszertermékek vásárlása ellen 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi termékekkel kapcsolatos információk beszerzésének forrásai leginkább az ismerősök 

tapasztalatai (26%), illetve a fesztiválok, vásárok, helyi termelői piacok (18%) (45. ábra). A további 

említések: interneten, szakmai honlapokon fellelhető tájékoztatók (14%), termékbemutatók, 

termékkóstolók, valamint a közösségi média (9%), helyi sajtó és nyomtatott kiadványok, 

katalógusok (7%). Meglepő, hogy a közösségi médiának a fogyasztók informálásában alig jut 

nagyobb szerep a válaszadók szerint, mint a papíralapú magazinoknak, katalógusoknak, helyi 

sajtónak. Az elektronikus hírleveleknek, TV-nek, rádiónak elenyésző jelentősége van ezen a téren.  

Feltételezésünk szerint a helyi termékek népszerűsítésében komoly feladat hárul a turizmus 

különböző szereplőire (turisztikai információs irodák, látogatóközpontok, vendéglátóegységek, 

szálláshelyek, stb.), ezt a kérdőívet kitöltők válaszai nem tükrözik (3-4%). Nincs olyan válaszadó, 

akit postai úton kapott levelek, tájékoztatók információi befolyásolnának vásárlói döntésükben. Ez 

valószínű abból adódhat, hogy a helyi termelők, illetve a helyi termék előállítók ezt a csatornát nem 

használják termékeik népszerűsítésére. Részben ennek kevésbé rugalmas  volta és magas ára miatt, 

részben pedig a gyakran hiányzó összefogás lehet ennek az oka. 
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45. ábra: A helyi termékekről szóló információk beszerzésének forrásai  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A fogyasztók több, mint 44%-a a saját korábbi pozitív tapasztalatát, a termék ismeretét tekinti a 

későbbi vásárlását legjobban ösztönző tényezőnek (46. ábra), ezzel egyidőben a válaszadók 

egyharmada ezt tekinti legkevésbé fontosnak. Csaknem 30% számára az eladó vagy a termelő 

ajánlása, javaslata is meghatározó. Ha a válaszokat súlyukkal átlagoljuk, az eladók, termelők 

javaslata után szerepel csak a pozitív tapasztalat, a termék ismerete, mint motivációs elem. Míg a 

korábbi kérdésekre adott válaszokból az derült ki, hogy az élelmiszervásárlás helyszínének 

kiválasztásakor a legfontosabb szempont, hogy „védjegyes, márkajelzett termékek kaphatóak (bio -

termékek, magyar termékek, stb.)” legyenek, a termék kiválasztásakor a védjegynek, emblémának 

meglepő módon, már nincs akkora jelentősége. Legkevésbé a termék ára dönt annak 

megvásárlásáról. A helyi termékek árával kapcsolatos meglátásaikat eddig csak a helyi terméket 

nem, vagy csak korlátozottan preferáltak közölték. Ők drágállották azokat.  
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46. ábra: A válaszadók helyi termék vásárlását ösztönző szempontok  

(1- leginkább befolyásoló tényező, 5 – legkevésbé döntő szempont) 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A fogyasztói árérzékenységet, illetve a többlet-fizetési hajlandóságot vizsgálva meg kell 

állapítanunk, hogy míg a korábbi válaszoknál az egészségtudatosság alacsony fokon jelent meg,  

ennél a kérdésnél a válaszolók több mint negyede (26%) hajlandó többet fizetni a termékért azért, 

mert nem tartalmaz felesleges adalékanyagokat, ízfokozókat  (47. ábra). 23%-uk a magasabb 

minőséggel, 15%-uk a helyi termékek egészségesebb mivoltával indokolja, hogy jobban kinyitná a 

pénztárcáját, mint a tömegtermelésből származó élelmiszerekért tenné. A helyi termék választását 

27 % indokolta a helyi gazdaság támogatásával. Ezzel az indokkal  azonban csak 15% fizetne többet 

a termékért. A személyes ismeretség a termelővel 10%, az adott termelő bevételének növelése 7% 

magasabb fizetési hajlandóságot jelent. A környezetvédelmi szempontok a válaszadók csak 4%-át 

késztetik magasabb ár megfizetésére. Nemzetközileg is erősen kutatott téma a helyi termékek 

divatja, sőt sok esetben státusz- és presztízsjellege. Felmérésünk szerint azonban nincs olyan 

fogyasztó, aki azért hajlandó lenne többet fizetni, mert ezek divatos termékek. 
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47. ábra: Attitűdvizsgálat – a helyi termékekért magasabb ár megfizetésének indokairól 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi termékek vásárlása esetén felmerülő problémák között a válaszadók többsége az 

információhiány (12%) miatt neheztelt, illetve a bankkártyával történő fizetés lehetőségét 

hiányolják (14%)(48. ábra). Leginkább a kényelmi szempontok jelennek meg nehézségként – pl. 

messze van (11%), nehezen elérhető, megközelíthető a termelő  (9%), nem lehet mindent egy helyen 

beszerezni (14%). Csupán 9% jelzi, hogy drágábbak ezek a termékek, mint a hagyományos 

kiskereskedelemben beszerezhető társaik. Más kérdéseknél is már felmerült a szűk választék, itt is 

a válaszadók 6%-a problémaként említi, hogy nincs, vagy korlátozott a választék. A termelő 

személye, stílusa 6 fő számára jelentett negatívumot, a helyi termékekkel kapcsolatosan a 

megkérdezettek 1%-a bizalmatlan. Olyan válasz nem érkezett, ami a csomagolás milyenségét 

kifogásolta volna, viszont figyelmeztető jel lehet, hogy csupán 12% nyilatkozott úgy, hogy nem 

volt eddig negatív tapasztalata helyi termékek vásárlása esetén.  
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48. ábra A válaszadók véleménye a helyi termékekkel kapcsolatos problémákról 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi termékek vásárlása, fogyasztása a lakóhelyen kívül az utazások során is előfordul. A 

fiziológiai szükséglet kielégítése mellett gasztroélményt nyújthatnak a különböző térségi 

gasztrofesztiválok, a helyi termelői kóstolós piacok látogatása, a felkeresett desztinációk étel- és 

italkínálatának, gasztronómiai értékeinek, és az ezekhez kapcsolódó kultúrának, életmódnak a 

megismerése. A táj „megízleléséhez” a térségre jellemző alapanyagok, feldolgozott termékek, a 

tájjellegű ételek megkóstolása is hozzájárul. Hét ezzel kapcsolatos állítást fogalmaztunk meg, arra 

kérve a válaszadókat, hogy ötfokozatú skálán értékeljék, mennyire értenek egyet velük  (49. ábra).  

Több mint kétharmaduk nyilatkozott úgy, hogy „szeretem, ha utazáskor helyi 

jellegzetességekből kóstolhatok, fogyaszthatok, vásárolhatok”, ha ehhez még az állítással többnyire 

egyetértők csoportját is hozzávesszük, majdnem 90% nyitott a helyi specialitások irányában.  7% 

azonban ódzkodik ezek fogyasztásától, vásárlásától. Csaknem a megkérdezettek fele mondja azt, 

hogy „szívesen viszek haza az utazásról saját célra, vagy ajándékként helyi terméket”  és szintén 7% 

nem ért egyet ezzel a megállapítással. 40% jelentette ki egyértelműen, hogy „kerestem már fel 

vendéglátóegységet elsődlegesen abból a célból, hogy a helyi sajátosságokat próbáljam ki”, és csak 

kicsivel vannak kevesebben azok, akik inkább egyetértenek ezzel az állítással. Erre az állításra 8% 

reagált úgy, hogy nem ért egyet vele. 15% határozottan deklarálja, hogy „számomra ismeretlen 

vendéglátó egységekben félek új dolgokat kipróbálni, inkább az általam ismert ételekből 

válogatok”. Ugyanakkor 45% elutasítja egyértelműen ezt a megállapítást.  
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Kevésbé kiugró adatokat látunk „a helyi alapanyagokból készült, illetve jellegzetes helyi 

ételekért hajlandó vagyok a szokásosnál magasabb árat is kifizetni” és a „vidéki vendéglőkben 

kifejezetten a helyi alapanyagokból készült, illetve jellegzetes helyi ételeket keresem”  kijelentések 

mellett. Mindkét esetben kb. 15% negatívan fordul a témához, az első esetben 166 fő (56%), a 

másodikban 199 fő (67%) érzi magára nézve igaznak a megállapításokat. „Vidéki vendéglőkben 

kifejezetten a helyi alapanyagokból készült, illetve jellegzetes helyi ételeket keresem” állításra adott 

válasszal teljes mértékben, vagy csaknem teljesen egyetért a válaszadók majdnem 70% -a, ellenben 

azzal a kb. 12%-kal, aki inkább nem keresi ezeket a fogásokat. Hasonló arányokat láthatunk a „a 

helyi alapanyagokból készült, illetve jellegzetes helyi ételekért hajlandó vagyok a szokásosnál 

magasabb árat is kifizetni” állításra adott válaszok esetén is.  

A hét állítás közül elsöprő elutasítást kapott a „Nem érdekelnek a helyi specialitások” -ként 

megfogalmazott mondat. Ezt vizsgálatunk szempontjából azonban pozitív eredménynek ítéljük 

meg, hiszen ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fogyasztók igenis érdeklődnek a helyi 

sajátosságok iránt. Ezt az opciót 78% határozottan elutasította, és 12% sem ért egyet ezzel az 

állítással. Az „inkább elutasítom” csoporttal együtt kezelve, csak kicsivel marad el a 90% -tól ez a 

meglátás. A fennmaradó 10% érzi csak magáénak ezt a megállapítást. A válaszok összesítése tehát 

azt sugallja, hogy a fogyasztók többsége érdeklődik a helyi sajátosságok iránt utazásaik során is. 
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49. ábra: A válaszadók helyi termékekkel kapcsolatos attitűdjei az utazásaik során (1 – nem 

ért vele egyet, 5 – teljes mértékben egyetért) 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Kirándulás esetén az elkötelezettek (41%) mindig keresi a helyi termékeket, és a válaszadók további 

55% is néha a helyi termékek felé fordul. A megkérdezettek 4%-a azonban utazásaik során eddig 

még sosem fogyasztott helyi termékeket és a későbbiekben sem tervezik azt (50. ábra). 
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50. ábra: A fogyasztók helyi termékek iránti érdeklődése utazásaik során 

 
Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Az utazások alkalmával a fogyasztók a helyi termékeket elsősorban a helyi piacokon (233 fő), 

illetve térségi vásárokon, fesztiválokon (232 fő) vásárolják, kiugróan sokan jelölték meg ezeket a 

helyszíneket (51. ábra). Ezek a rendezvények sokszor a termék kiválasztásának folyamatát is 

élményszerűvé teszik, ezáltal önmagukban is turisztikai vonzerővé válhatnak. Kissé kevesebben 

(178 fő) keresnék fel biztosan e célból a helyi termelői gazdaságokat, holott már a gazdaságokban 

is kezdenek megjelenni az ismeretterjesztő tájékoztatók mellett kifejezetten turistáknak szóló 

élményelemek. A helyi termékek beszerzése szempontjából a turisztikai irodák, ajándékboltok 

nincsenek a fogyasztók fókuszában, legnagyobb arányban arra voksoltak a megkérdezettek, hogy 

ott biztosan nem keresnék a helyi termékeket. Holott ezek a szervezetek is egyre inkább törekszenek 

a térségi termékek bemutatására és az ezek értékesítéséből származó gazdasági előnyök 

kiaknázására. 
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51. ábra: A helyi termékek vásárlásának tervezett helyszínei utazások alkalmával 

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A helyi termékek kínálatának jellemzői közül a fogyasztók visszatérő vélemény a választék 

szűkössége. Ennél a kérdésnél 171 válaszadó felelte azt, hogy lehetne szélesebb körű a helyi 

termékek kínálata (52. ábra). 24 fő kategorikusan a „nincs választék” választ jelölte be. 90 fő szerint 

kielégítő a helyi termék-kínálat. 

52. ábra: A válaszadók véleményének megoszlása helyi termékek kínálatáról  

 

Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

A termékeken kívül megkérdeztük a fogyasztókat arról is, miben szükséges a termék-

előállítóknak fejlődniük (53. ábra). Az önállóan megfogalmazott véleményeket három nagy 

csoportba tudtuk rendezni. A legtöbbet említett szempont összecseng a termékek korlátozott 

választékával, hiszen éppen a többféle – választékban és mennyiségben is bővülő – kínálatot várnák 

1

65

132

24
11 12

53

80

111

85

45

108

10

31
23

10 9

56

233

121

31

178

232

121

0

50

100

150

200

250

helyi piac ajándékbolt tourinform

irodák

helyi termelők

gazdasága

térségi vásárok,

fesztiválok

turisztikai

attrakciók

értékesítő helyei

Kirándulás, nyaralás alkalmával hol kereste/keresné a 

helyi/őstermelői/kistermelői termékeket? (fő)

Biztosan nem Talán Nem tudom Biztosan

90

171

24 12

Tapasztalata szerint kielégítő-e a helyi 

termékek kínálata? (fő)

igen lehetne szélesebb körű

nincs választék nem tudom, nincsenek ismereteim



49 
 

el a fogyasztók a termelőktől. A másik javaslat a szolgáltatás bővítésére vonatkozik: több 

házhozszállítást, online-kereskedelmet, értékesítési hálózat kialakítását, folyamatos ellátást és 

könnyebb elérhetőséget szorgalmaznak a válaszadók. A harmadik sokat említett megállapítás a 

közösségi média, online reklám aktívabb használata, a marketingtevékenység javítása.  

53. ábra: A helyi termék-előállítók szükséges fejlődési irányai a válaszadók véleménye 

szerint 

 
Forrás: saját kutatás és saját szerkesztés, 2018. 

Ahogyan a jövedelmi viszonyok és a családszerkezetek is nagy változatosságot mutattak, ez az 

élelmiszerekre havonta költött összegekben is megjelenik (54. ábra). Az egy főre jutó jövedelem 

vizsgálatánál a 101-150.000 Ft-os intervallumot jelölték be legtöbben. 150.000 Ft alatti a jövedelem 

viszont az összes megkérdezett közel 60%-ában. A családok összetételére vonatkozóan arra is fény 

derült, hogy a válaszadók háztartásának csupán 19%-ában él kiskorú. Ezekből az adatokból 

következik, hogy a havonta élelmiszerre fordítható összeg az alacsonyabb tartományban marad. A 

válaszadók ¾-e 75.000 Ft-nál kevesebbet, sőt több, mint 40%-uk 50.000 Ft alatti összeget költ 

élelmiszerre, ami a jelenlegi fogyasztói árak ismeretében nagyon alacsonynak tekinthető. Nem éri 

el a 4%-ot azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol 100.000 Ft-nál több az élelmiszerre fordított 

összeg havi viszonylatban.  

54. ábra: A havonta élelmiszerre költött összeg háztartásonként

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2018. 

A fenti adatok ismeretében különösen érdekes, hogy a fogyasztói preferenciában ezek után 

mennyire jelennek meg a helyi, őstermelői, kistermelői termékek, illetve mennyi az azokra költött 

összeg. A várható alacsonyabb érték miatt, itt az éves szinten e célra fordított összeg megbecsülését 

kértük a válaszadóktól (55. ábra). A léptékeket lényegesen szűkebben határoztuk meg, hogy minél 

árnyaltabb képet szerezzünk a helyi termékekre költött pénzmennyiségekről. Pozitív eredménynek 

kell tekintenünk, hogy nem akadt a kitöltők között olyan, aki ne vásárolt volna az elmúlt 
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esztendőben helyi terméket, sőt kimagaslóan nagy számban (68 fő) 100.000 Ft feletti összeget 

fordítottak ezen termékek vásárlására. A másik markáns szélsőérték a 10.000 Ft alatti érték (19%), 

ami éves viszonylatban még a relatív alacsony élelmiszerre költendő havi összegek mellett is 

elenyésző. A válaszadók mintegy 45%-a 30.000 Ft alatt fordít helyi termékre éves szinten, ami az 

összes élelmiszerre fordított összegek ismeretében is alacsony. Bár nehéz és félrevezető is lehet a 

fenti adatok ismeretében átlagokat vonni, de az összes élelmiszerre költött pénzmennyiségnek 2 -

5%-ára tehetjük a helyi termékekre átlagosan kifizetett összegeket. A másik megközelítés az lehet, 

hogy a helyi termékekre költött összegek értékét vizsgáljuk a helyi termékek fogyasztói árának 

ismeretében.  Ahogy korábban láttuk, a leginkább helyi termelőtől vásárolt élelmiszer a méz. Ezek 

közül a legnépszerűbb az akác- és a vegyes virágméz. A fenti összegekből néhány üveg méz 

vásárlását lehet finanszírozni csupán. 

55. ábra: A helyi, őstermelői, kistermelői termékekre költött éves összeg háztartásonként  

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2018 
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4. Következtetések, javaslatok 

Az élelmiszerfogyasztók, valamint Tolna és Baranya megyei helyi termék-előállítók körében 

végzett kérdőíves felmérésünk eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a helyi termékeknek 

létjogosultságuk van mind a mindennapjainkban, mind pedig utazásaink során. Az élelmiszer-

fogyasztás sajátossága, hogy nem pótolható egyéb fogyasztási területtel;  a táplálék szükséges az 

emberi szervezet működéséhez, az élet fenntartásához, az egészség megőrzéséhez. Tehát a 

társadalom minden tagja fogyasztóként jelentkezik az élelmiszer-piacon. Mindemellett a 

táplálkozás a jólét fokmérője, része életünknek, ünnepeinknek, társasági események kísérője. 

Egyik feltételezésünk szerint az egészségtudatos életmódot szem előtt tartók számára az 

egészséges alapanyagokból készülő vitamindús, megfelelő tápértékű táplálkozás meghatározó, 

ezért szívesen fordulnak a helyi termékek felé. A helyi termékek fogyasztása az egyik 

legegyszerűbb módja a természetes, egészséges életmódhoz való visszatérésnek.  

A termelők határozottan tapasztalják, hogy a fogyasztók egyre tudatosabban szerzik be a 

közelben termesztett, helyben termelt élelmiszereket. Ez véleményük szerint a hazai társadalomban 

egyre erősödő egészségcentrikus életszemléletből ered. A termelők meglátását a fogyasztók is 

megerősítették. Egészséges alapanyagnak a vegyszer- és adalékmentes, friss, szezonális 

élelmiszereket tekintik. A helyi termékekhez pedig a tömegtermékekkel szemben éppen ezeket a 

pozitív vonásokat kapcsolják a válaszadók. Fontosnak tulajdonítják a sajátosan egyedi, zamatos 

ízeket, valamint a mindig ismert eredetet és származást. Sőt a fogyasztói attitűdvizsgálatból 

kiderült, hogy a felesleges adalékanyagot, ízfokozókat, vegyszereket nem tartalmazó, egészséges 

helyi termékekért hajlandóak magasabb vételárat is fizetni, mint az indusztriális körülmények 

között termesztett alapanyagokért. A magasabb ár elfogadását az is segíti, hogy a fogyasztók 

méltányolják a hagyományos eljárásokat, a sok esetben kézi munkát  igénylő technológiákat. A 

termelők úgy vélik, hogy vásárlóik tudatos fogyasztói magatartást tanúsítanak, és érezhető 

magatartásukon a helyi gazdaság támogatásának szándéka is. Egybecseng ez azzal a fogyasztói 

megnyilvánulással, miszerint a helyi termékek előnyben részesítésének szempontjai között nyomós 

érv, hogy azzal a helyi gazdaság fejlődését szolgálják és a produktum ára az adott termelő bevételét 

gyarapítja. A társadalmi felelősségvállalás bizonyos helyzetekben a fogyasztó szemében előbbre 

való, mint a termék egészséges, minőségi mivolta. Helyi terméket vásárolni nem csak 

gazdaságélénkítő vagy közösségformáló, de manapság már trendi is. Azt, hogy vásárlásuk, 

fogyasztásuk divattá vált, inkább a termék-előállítók, mintsem a fogyasztók fogalmazták meg. 

Ugyanakkor nem elhanyagolható az sem, hogy a vizsgálatban résztvevők, mint minden egyéb 

fogyasztó is, ár-érzékenyek. A divat azonban a terméknek nem az a tulajdonsága, amiért a 

fogyasztók magasabb összeget hajlandóak a helyi termékre fordítani. Mind a fogyasztói, mind a 

termelői megnyilvánulásokból kitűnik azonban, hogy az árnál még fontosabb elv számukra a jó ár–

érték arány. Meg kell jegyeznünk, hogy a válaszadó fogyasztók jellemzően megyeszékhelyen lakó 

középkorú nők, magas iskolai végzettséggel. Rendszeresen vezetnek háztartást, igyekeznek 

egészségesen táplálkozni, és kb. négyötödüknél nincs kiskorú, a háztartásban. 

Bár a fogyasztók az élelmiszervásárlás helyszínének megválasztásánál nem tekintik 

döntőnek, hogy ott a helyi termékkel kapcsolatosan tájékoztatást kapjanak, több kérdésre adott 

válaszukban érzékeltették, hogy a termelők létéről, gazdaságuk elhelyezkedéséről, termékeikről és 

szolgáltatásaikról nehéz információhoz jutni. A termelők 68%-a a marketingkommunikációs 

eszközök közül saját Facebook profilt használ a termékei ismertebbé tételéhez, a fogyasztóknak 

viszont csak 9%-a néz utána a témának a közösségi médiában. Kisebb, de még mindig jelentős a 

két fél között az eltérés a honlapok használatában: a termelők 29%-a saját honlapot üzemeltet, a 

fogyasztóknak csak 14 %-a gyűjt információkat ezekről az oldalakról. Valószínű, hogy többek 

között ezek az okok, amiért a fogyasztók a termelők marketingkommunikációját kifogásolják.  Azon 
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belül is a közösségi média, az online reklám aktívabb használatában látják a fogyasztók a fejlődés 

szükségességét.  

Mi is azon a véleményen vagyunk, hogy a helyi termék-előállítók zöme nem folytat tudatos, 

vagy nem folytat elegendő célzott marketingtevékenységet. A fogyasztók és a termelők közötti 

információs űr eltűntetésének hatékony módja lehet az intenzív közösségi marketing.  

Ezt a munkát is megkönnyíthetné a termelők által is megfogalmazott és igényelt partneri 

együttműködés. Jelenleg ugyanis a válaszadó termék-előállítók közel 2/3-a magánszemély, vagy 

őstermelő. Önálló eredményes marketingtevékenység többségük számára megterhelő anyagi és 

szellemi ráfordítással járna. 77%-uk nem tagja semmilyen szakmai szervezetnek, és több, mint felük 

nem vesz igénybe semmilyen segítséget termékei, tevékenysége népszerűsítéséhez. Mindezt annak 

ellenére, hogy a válaszadók körülbelül fele partnerségi viszonyban van elsősorban helyi és 

környékbeli önkormányzatokkal, vállalkozásokkal. Egy jól működő turisztikai szervezethez 

szívesen csatlakoznának, ahová elsősorban termékkóstoltatással, illetve termékeik 

ajándéktárgyként történő propagálásával szeretnének bekapcsolódni. Osztjuk azt a véleményt, 

miszerint a globalizálódó világban fontos feladat a termelői közösségek, helyi vállalkozások 

versenyképességének és életképességének, valamint kulturális hagyományainak megőrzése.  

Több nemzetközi és magyarországi példa is bizonyítja, hogy csak erős – termelői 

önszerveződéssel létrejövő – közösségek tudják igazán biztosítani a fejlődést. A fogyasztóknál 

jelentkező igény a helyi termékek szélesebb körére, illetve a könnyebben elérhető, akár egy helyen 

beszerezhető termékekre, szintén az együttműködés irányába mutat. A jól működő bevásárló-

közösségekben a helyi gazdákkal, termelőkkel, kézművesekkel rendszeres, közvetlen kapcsolatot 

építhetnek ki a fogyasztók. Ezek a közösségek változatos termékpalettával rendelkeznek, 

jellemzően ellenőrzött gazdaságokban, átlátható módon gazdálkodnak tagjaik, továbbá a 

fenntartható termelés elvei szerint működnek, elkötelezettek a környezetbarát, fenntartható életmód 

iránt. A válaszoló helyi termék-előállítók egyike sem jelölte meg, hogy termelői közösségnek tagja 

lenne, egyetlenegy termelő nyilatkozott úgy, hogy bevásárló körben értékesíti termékeit. 

Leggyakoribb a termékek elérhetősége a fogyasztók számára fesztiválokon, turisztikai 

rendezvényeken, vásárokon, valamint a gazdaságban, illetve háznál és termelői piacokon.  

A fogyasztók vásárlási szokásait elemezve láthatjuk, hogy többnyire heti rendszerességgel, 

vagy hetente többször szerzik be az élelmiszereket, gyakran tudatosan tervezve, bevásárlólistával 

felkészülve. A vásárlási helyszín kiválasztásánál a termékspecifikusság a döntő szempont. További 

lényeges elem, hogy védjegyes terméket tudjanak vásárolni, az eladó megfelelő módon tudjon 

tájékoztatást adni az árucikkről és fontos az optimális ár – értékarány. A helyi termékeket 

közvetlenül a termelőtől, lakóhely szerinti piacon, vagy termelői piacon és térségi, helyi vásárokon, 

fesztiválokon szerzik be. Leginkább helyi termelőtől veszik a mézet, bort, zöldséget, tojást és sajtot. 

A helyi termelők termékpalettáján leggyakrabban lekvár, gyümölcs, zöldség, 

zöldségkészítmények, savanyúság, szörp, gyümölcslé szerepel. Célcsoportjuknak többnyire 

elsősorban a helyi és a környező településeket tekintik. Egynegyedük tevékenysége csak 

idényjellegű, ebből is adódhat, hogy a megkérdezett termelők több mint fele 2 millió Ft alatti éves 

bevételről számolt be. Ez a jövedelem valójában kis volumenben, néhány termékre irányuló, 

jellemzően kiegészítő tevékenységre utal. Kevés azon termelők száma, akiknek kizárólagosan ez a 

tevékenység önállóan megélhetést biztosít. 

A fogyasztók meglátása szerint a termék-előállítók elégtelen marketingtevékenysége 

mellett a másik hiányossága, hogy kevés termékkel, termékcsoporttal, szolgáltatással rendelkeznek. 

Ez a fogyasztók számára abból a szempontból is problémát jelent, hogy nehezebb és hosszabb időt 

igényel a szükséges termékek beszerzése. A termékekhez való hozzáférést könnyítené például a 

helyi termékek, termelők naprakész adatbázisa is. 
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A fogyasztók 28%-a indokolta a helyi termékek vásárlásának és fogyasztásának előnyben 

részesítését azzal, hogy a helyi termékek megbízhatóak, 27%-a pedig azzal, hogy tudja, honnan 

származik a termék. A közvetlen értékesítési forma a fogyasztók biztonságérzetét is fokozza, hiszen 

a vásárló tisztában van eszerint a termék származási helyével, minőségével, annak előállítási 

módjával. A termelőnek gyakran személyes érzelmi kötődése van az általa előállított termékhez. A 

helyi termék címkéjéről a termelő beazonosítható, megtalálható rajta a termelő neve, telephelye,  

így személyes felelősséget vállal a termék minőségéért és  egyéb jellemzőiért. A termelő védjegye 

tehát a saját neve, továbbá közvetlen kapcsolatot ápol visszatérő vevőivel, így arcát is adja 

termékéhez. 

A helyi termékek gyakori személyes értékesítésének vitathatatlan előnye azonban a 

közvetlen kapcsolat a vevő és eladó között. Ez a kommunikáció mindkét félnek haszonnal jár: segíti 

a fogyasztói bizalom erősítését, illetve a termékfejlesztést egyaránt, hisz a produktum előállítója 

első kézből kaphat visszajelzéseket a portékája minőségéről, használhatóságáról , egyedi 

kívánságokat is ki tud elégíteni. A termelők szinte mindegyike beszámolt arról, hogy érkezik 

fogyasztói vélemény személyesen, és nagy számban elektronikusan is. 90% fölötti azoknak a helyi 

termék-előállítóknak a hányada, akik figyelembe is veszik ezeket az észrevételeket, és reagálnak 

azokra. Az eddigiek alapján is változtattak már tevékenységükön a termelők (pl. termékfejlesztés, 

új értékesítési csatornák bevonása, ismeretterjesztés, fizetési és értékesítési mód, stb.), felismerve 

az előbb említett fogyasztói kritikákat, a termelők a közeljövőben elsősorban a termékskála 

szélesítésével és a szolgáltatások bővítésével kívánnak foglalkozni. Az eddig leggyakrabban 

előforduló szolgáltatásaikat (előrendelés, kóstoltatás, házhozszállítás) rövid-, illetve hosszútávon 

nyilvános termékértékeléssel, webáruház létrehozásával és bankkártyával történő fizetési lehetőség 

biztosításával bővítenék a legtöbben. A helyi termékek értékesítésének sajátossága, hogy sok 

esetben biztosítanak a fogyasztó számára kóstolási lehetőséget a vásárlás támogatására. A 

fogyasztói vélemények alapján azonban ezt a fogyasztók már természetesnek tekintik, nem jelent 

számukra döntő tényezőt a vásárlás helyszínének kiválasztásában. 

Klaszteranalízis segítségével csoportosítottuk a termék-előállítókat. ehhez a megelőző 

attitűd-vizsgálat kérdőívében ötfokozatú Likert-skálát alkalmaztunk. A termék-előállítók jól 

elkülöníthető egymással ellentétes két nagy csoportja a sikeresek és a gondokkal küzdők. A 

sikeresek csoport tagjai szinte „együtt-lélegeznek” a trendekkel, míg a gondokkal küzdők szembe 

mennek azokkal. Máshogy gondolkodnak a fogyasztóikról is; ez utóbbiak az árérzékenységüket, 

míg az előbbiek inkább az ár-értékarányt és a termékek pozitív tulajdonságait hangsúlyozzák. 

Mintánkban szerencsére túlnyomórészt – a termelők csaknem kétharmada – a sikeres csoportba 

tehető.  

A turizmusban résztvevők számára a helyi termékek a meglátogatott térség kulturális 

örökségének részét képezik, kultúrájának hordozói. Ezért az adott térség szerves hozzátartozói. A 

helyi termékek által generált attrakciók a látogatók számára komoly vonzerőt jelenthetnek. Ezek 

között az attrakciók között helyi termelői piacok, térségi vásárok, helyi termék fesztiválok, 

gasztroprogramok szerepelhetnek. A helyi termékek fontossága így a turizmusban is egyre nő, 

ezáltal pedig a turisták is, mint fogyasztók jelennek meg a fogadóhelyen. Ezért elvárható lenne, 

hogy a turisztikai szolgáltatók egyre szorosabb és szervezettebb kapcsolatot építsenek ki a helyi 

termék-előállítókkal. 

A helyi termékek előállításának, értékesítésének szorgalmazásával, piacra jutásának 

ösztönzésével gyarapodhat a vidék turisztikai kínálata, ezáltal javulhat a települések arculata, 

gazdasági helyzete, segítheti a települések, térségek pozitív imázsának kialakulását, mindezzel 

hozzájárulva ezzel az eredményes térség- és vidékfejlesztéshez.  

Összességében véleményünk szerint a pozitív hatások és hozadékok miatt érdemes a helyi 

termékek fogyasztásának, vásárlásának, illetve ezek ösztönzésének, támogatásának az optimális 
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helyzet kialakításáig nagyobb figyelmet, teret szentelni. Az is egy fontos szempont, hogy a helyi 

termékek jelentős része a kertészeti ágazathoz kötődik, mely ágazat az egységnyi területen 

legnagyobb értéket előállítani képes területe a mezőgazdaságnak (HUSZTI et al., 2013).  

A fenti gondolatokkal a turizmus új térségi szereplői, a TDM-ek és a turisztikai klaszterek 

nagyrészt egyetértenek. Sok esetben a fejlesztési tevékenységük középpontjába állítják a helyi 

termékek előállításának és piacra jutásának a segítését. 

A helyi termék-előállítók visszajelzései egyértelműen igazolják, hogy divatos dolog lett a  

helyi termék vásárlása, fogyasztása, folyamatosan növekszik a fogyasztói kör, és ebben a fogyasztói 

körben a külföldi és belföldi turisták egyre jelentősebb fogyasztói szegmensként vannak jelen, 

általuk is egyre keresettebbek a helyi termékek. A megkérdezett fogyasztók többsége utazásai során 

is keresi a helyi termékeket, megkóstolja a helyi alapanyagokból készült ételeket, akár még az 

ízlésesen csomagolt változatokat különleges ajándékként haza is viszi magával. Vizsgálatunk 

szerint a helyi termékeket a fogyasztók utazásaik során javarészt helyi termelői piacokon, térségi 

fesztiválokon, vásárokon szerzik be. A turisztikai irodákban, szálláshelyeken, éttermekben nem 

jellemző, hogy helyi termékeket vásárolnának. Ennek egyik oka lehet, hogy bár a helyi termékek 

turisztikai jelentőségét nem vitatják, a turisztikai szolgáltatók, a vendéglátóegységek és 

szálláshelyek üzemeltetői még nem kezelik a súlyának és a növekvő fogyasztói érdeklődésnek 

megfelelően a helyi termékeket. 

Örvendetes, hogy a termék-előállítók több mint negyede kapcsolatban áll 

vendéglátóegységekkel. A kedvezően változó jogszabályok ugyanis megteremtették a lehetőségét a 

helyi termékek vendéglátóegységekbe történő beszállításának, feldolgozásuknak és 

értékesítésüknek. A helyi termékek gasztronómiában betöltött szerepe napjaink vendéglátásának 

egyik aktuális trendje. A turizmusa komplexitásához járul hozzá a vendéglátás is, ami mindig is 

elválaszthatatlan összetevője volt a turizmusnak. A lokális konyha és étel, az étkezés és a 

gasztronómia széles körben kedvelt érdeklődési téma. Világszerte a turisztikai élmények 

középpontjában állnak. A turistákat célzó helyi gasztronómia (pl. falusi vendégasztal keretében) 

ideális esetben saját és környékbeli termelők alapanyagát használva készíti a tájegység 

hagyományos ételeit. Az elkészítés és tálalás során a térségre jellemző, szintén helyi  sajátosságokat 

mutató eszközök használata is kívánatos. 

Tapasztalatunk azonban, hogy a vendéglátóegységek választékának közlésénél rendszerint 

elmarad a helyi termékek felhasználásának, az elkészítésben alkalmazott egészséges eljárások, a 

tradicionális receptek hangsúlyozása. Érdemes lenne az alapanyagok milyenségének, jellegének, az 

elkészítési módoknak, egyedi receptúráknak nyomatékosabb kommunikációja . Csupán a térséghez 

köthető – főleg földrajzi, vagy nemzetiség – nevek és a házi, helyben készített jelzők utalnak az 

ételek, italok egyedi, lokális jellegére. Úgy véljük, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása itt is 

hiányzik. A vendéglátóhelyek kevésbé ismerték még fel az előre csomagolt, hazavihető helyi 

termékek értékesítésébe való bekapcsolódás lehetőségét, holott a külföldi példák alapján az eladást 

és a vendégek tájékoztatást az éttermekben elhelyezett helyi termék polcok, pultok hatásosan 

segíthetnék. Úgy tűnik, az ilyen jellegű kínálat hiányában a fogyasztók a vendéglátóegységekben 

kizárólag a tájjellegű ételeket keresik. Hasonló problémát érzékelünk a turisztikai irodák és a 

szálláshelyek tekintetében is a turisztikai szolgáltatók még nem illesztették be a kínálatukba 

megfelelő mértékben a helyi termékeket. A helyi termék-előállítók közül csupán 8 nyilatkozott úgy, 

hogy termékeit a falusi vendégasztal kereteiben nyújtja a vendégeknek.  

A kutatási eredményekből világosan látszik, hogy a helyi élelmiszertermékek fogyasztása 

napjainkban divattá vált. Az igényes helyi termékek beszerzési forrásainak felkutatása, a 

termékekről és termelőkről szóló információk hiányossága és azok elérhetőségének nehézségei, az 

alig kiszámítható, időszakos, gyakran szűk termék-összetétel sokszor kihívások elé állítja a 

fogyasztókat. A fenntarthatóság gyakorlata viszont az élet minden területén egyre hangsúlyosabb 
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szerephez jut, hiszen a helyi alapanyagok, a lokalitás, a környezeti terhelés és az élelmiszerhulladék 

csökkentésére irányuló törekvések az egyének, önkormányzatok és a vállalkozások 

környezeti/társadalmi érzékenységének irányába mutatnak. 

Mindezek alapján reméljük, hogy a helyi termékek iránti érdeklődés töretlen lesz, illetve 

folyamatosan növekszik, így rövid időn belül már a turisztikai szolgáltatók kínálatában is 

meghatározó mértékben szerepet kapnak, ezzel is elősegítve a helyi erőforrásokat felhasználó, 

egyedi és autentikus kínálat kialakítását. 

Összegzés  

A regionális és helyi termékek azon belül is a közelben termesztett és előállított helyi 

élelmiszerek reneszánszukat élik Magyarországon. A figyelem központjába került produktumok 

létrehozása, népszerűsítésük, megnövekedett fogyasztásuk nyomán a helyi gazdaságok fejlődésének 

köszönhetően számos előnyhöz juthatnak nemcsak a folyamat közvetlen actorai, hanem az érintett 

közösség, a térség is. 

2018. január és április között az Eat-Green c., HUHR/1601/2.1.3/0022 azonosítószámú 

projekt keretében online és papír alapú kérdőíves felmérést végeztünk Tolna és Baranya megye 

helyi termék-előállítói és a helyi termék fogyasztói körében. A 69 helyi termék-előállító és 297 

fogyasztó lekérdezése már elegendő alapot ad arra, hogy a kérdőívet kitöltők válaszainak 

feldolgozásával releváns megállapításokat tegyünk, illetve a kutatás további irányait 

meghatározzuk. 

Az adatok feldolgozása utáni legfontosabb megállapításaink a következőek:  

 A helyi élelmiszertermékek közkedveltek elsősorban a tudatos fogyasztók körében, mivel a 

legfontosabb mellettük szóló érvek között a megbízhatóság, az adalék-, színező- és 

konzerválóanyagtól való mentesség, valamint az ismert eredet szerepel. 

 A helyi termék-előállítók termékei iránt a kereslet nő, azok jelenleg elsősorban 

fesztiválokon, vásárokon, és a gazdaság helyszínén érhetőek el, kevésbé találhatóak meg 

termékeik szálláshelyeken, éttermekben és turisztikai irodákban, holott a turisták is nagy 

érdeklődéssel fordulnak a helyi specialitások iránt. 

 A helyi termék-előállítók termékeik ismertebbé tételéhez saját Facebook profilt, 

szórólapokat, honlapot használnak. A fogyasztók számára ugyanakkor gyakran csak 

nehezen, időigényesen felkutathatóak a termelők és termékeik, több információt, 

intenzívebb marketinget várnának el a termelőktől. 

 A helyi termék-előállítók a termékeik népszerűsítését, és értékesítését segítő partneri 

kapcsolatokat igényelnének, szívesen nyitnának intenzívebben a turizmus felé. A termelők 

közötti együttműködés szélesebb termékkínálatot is lehetővé tenne, amit a fogyasztók 

jelenleg erősen hiányolnak. 

 A helyi termék-előállítók szerint fogyasztóik tudatosak, keresik a jó ár – értékarányt, 

ugyanakkor a helyi gazdaság támogatását is szem előtt tartják. A fogyasztók csak kis 

hányada tekinti túl drágának a helyi termékeket, azok pozitív jellemzőik miatt hajlandóak 

akár magasabb árat is kifizetni. 

 A fogyasztók egyes termékek esetében kerülik a „bolti” portékákat, azokat inkább 

rendszeresen helyi termelőktől vásárolják. Ehhez azonban nemegyszer a termelő ismerete, 

a vele való személyes kapcsolat is hozzájárul. 

 A fogyasztók az utazásaik során is fogékonyak az újdonságokra, bátran próbálnak ki 

számukra korábban ismeretlen alapanyagokat, ízeket.  

 A fogyasztók élelmiszerre költött általában alacsony összegén belül többnyire elenyésző a 

helyi termékekre fordított kiadás. 
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A helyi élelmiszertermékek vásárlása és fogyasztása a térség számára számos gazdasági, környezeti, 

társadalmi és kulturális előnyt biztosít, ugyanakkor az egyén egészségét és jólétét is meghatározhatja, 

hiszen viszonylag alacsony környezeti hatása mellett az egészség megőrzését is szolgálja. A helyi 

termékekre, a hagyományos és tájjellegű élelmiszerekre alapuló attrakciók a turisták számára 

vonzerőt jelenthetnek. Ezen a téren még sok kiaknázatlan lehetőség vár a termékfejlesztőkre. 
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