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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
A mezőgazdaságot klasszikusan a vidéki területeken történő foglalkoztatás egyik
alappillérének tartják. Azonban igen komoly nehézségekkel kell szembenéznie
azoknak, akik egyéni kistermelőként akarnak boldogulni napjaink élelmiszerkereskedelemében. A globális kereskedelemből kifolyólag a kistermelők
kiszorulhatnak a piacokról és ez negatív következményekkel járhat a vidéki
területek gazdaságában (is). A világ fejlett és sok fejlődő országában az
élelmiszerpiac telített és koncentrált. Magyarországon a kereskedelmi
koncentráció a rendszerváltás után alakult ki, többek között a nagyméretű
bevásárlóközpontok elterjedésével, és a kisméretű termelők számának folyamatos
csökkenésével. A koncentrált élelmiszer-kereskedelemben a legnagyobb piaci
részesedéseket általában a nagyméretű üzletláncok birtokolják. Az egyénileg
termelő és értékesítő kisméretű gazdálkodók méretgazdasági okokból kifolyólag
nagyon nehezen tudnak beszállítóivá válni ezeknek az üzletláncoknak.
Lehetséges alternatívát jelenthet számukra a termelői együttműködéseken, vagy
az úgynevezett rövid ellátási láncokon (röviden: REL-eken) keresztül történő
értékesítés. A rövid ellátási láncok támogatott európai uniós prioritásnak
minősülnek a jelenlegi (2014 és 2020 közötti) költségvetési ciklusban. Az uniós
és a hazai támogatáspolitika azt az ellátási láncot tekinti „rövidnek,” ahol a
termelő közvetlenül értékesíti termékeit a fogyasztónak, vagy legfeljebb egy
köztes piaci szereplő által. Területi és társadalmi szemmel pedig ez a „rövidség”
a termelés, feldolgozás, értékesítés (és egyes források szerint a fogyasztás) térbeli
közelségére utal. Rövid ellátási lánc értékesítésnek számít többek között a
termelői piaci értékesítés, háznál, házhoz szállítással történő értékesítés, a szedd
magad vásár, illetve az olyan, innovatívnak minősülő módok is, mint a
dobozrendszer, vagy a közösség által támogatott mezőgazdaság.
Értekezésem témája a rövid élelmiszerláncok több szempontú vizsgálata. A rövid
ellátási láncokhoz tartozó fogalomkör igen széles. KUJÁNI (2014) alapján a rövid
élelmiszerláncok egy szűkebb kategóriára utalnak a rövid ellátási láncokon belül.
Fő különbség a két fogalom között az, hogy a rövid ellátási lánc az élelmiszereken
túl magában foglalja a kézműves termékek értékesítését is.
A kutatók vizsgálják a rövid ellátási láncok és rövid élelmiszerláncok gazdasági,
közösségi, környezeti, turisztikai hatásait, illetve a vidékfejlesztésben betöltött
szerepüket, például, hogy mennyire képesek növelni a résztvevő termelők
jövedelemszintjét vagy, hogy mennyire képesek erősíteni a helyi gazdaságot,
hozzájárulnak-e a munkahelyteremtéshez. A téma szakirodalmát vizsgálva sok
olyan kijelentéssel találkozhat az olvasó, hogy a REL-ek képesek lehetnek
hozzájárulni a vidékfejlesztéshez, de tapasztalataim szerint ezek a kijelentések
sokszor nincsenek alátámasztva számszerű adatokkal. A rövid ellátási láncok
sikeressége, vidékfejlesztésben betöltött szerepe helyzetfüggő.
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1.1. Célkitűzések és hipotézisek
A disszertációm elkészítésének fő motivációja az volt, hogy vidékfejlesztési
agrármérnökként feltárjam a kistermelői értékesítés fő problémáit és lehetséges
sikertényezőit. Felmérem a közvetlen kistermelői (RÉL) értékesítés
hatékonyságát és élhetőségét hazai viszonylatban, két kiválasztott mintaterületen,
a budapesti agglomerációban, illetve a Mátra térségében, Heves megyében. Mivel
valamennyi REL-csatorna átfogó értékelése egy disszertáció keretein belül
lehetetlen lett volna, ezért vizsgálatomat a különböző típusú piacokon,
közvetlenül értékesítő termelőkre fókuszáltam. Azért a piacokra esett a
választásom, mert országos viszonylatban a legelterjedtebb termelői értékesítési
csatornáról van szó. A termelői felmérés kiegészült egy, főként az Északmagyarországi régióban végzett online lakossági felméréssel, a kistermelői javak
fogyasztói preferáltságáról. Az eredmények bemutatják a piaci értékesítés
jellemzőit főváros-vidék összehasonlításban, továbbá feltárom a kistermelői
értékesítés jellemző problémáit, és ezekre lehetséges megoldási javaslatokat
fogalmazok meg. A megoldási alternatívák során külön figyelmet fordítok a
kistermelői marketing hatékonyságára.
A kutatás levezetéséhez és az eredmények értékeléséhez három hipotézist és
három alhipotézist állítottam fel:





H1: Az egyénileg, közvetlenül értékesítő RÉL-termelőknek Budapest térsége
jövedelmezőbb felvevőpiacot jelent, mint Gyöngyös térsége.
o H1.1: A termelői piacok szignifikánsan jobb értékesítési lehetőségeket
nyújtanak a termelők számára, mint a hagyományos piacok vagy a
vásárcsarnokok.
o H1.2: Budapesti (jövedelmező) piacok esetében a termelők akár a 70
kilométeres közúti távolságot is vállalják a piac és a gazdaságuk között.
o H1.3: A Budapest térségében árusító termelők nagyobb arányban
professzionálisabbak, fejlődés-orientáltabbak és fejlődőképesebbek,
mint a vizsgált vidéki terület válaszadói.
H2: A termelő-fogyasztó kapcsolatokon és a termékpromóción alapuló
marketing-tevékenységek előrelépési lehetőségeket nyújthatnak a közvetlen
kistermelői értékesítésben.
H3: A helyi termékek észlelt jó minősége pozitív befolyással van a vásárlók
fizetési hajlandóságára, és növel(het)i a termelői javakra fordított havi
kiadásaikat.

1.2. A rövid ellátási láncok helye a kereskedelem fogalomrendszerében
Az ellátási láncok fogalmának meghatározásánál CHIKÁN (2008, 181. p.)
megfogalmazását vettem alapul, miszerint az ellátási lánc „a gazdasági
6

tevékenységek vertikálisan összekapcsolódó, vállalati határokon átívelő, adott
fogyasztói igény kielégítését célzó sorozatát” jelenti.
Disszertációmban az Európai Uniós támogatáspolitika (807/2014 EU
RENDELET), illetve a Magyarországon jelenleg (2014 és 2020) között érvényes
Vidékfejlesztési Program alapján azt az ellátási láncot tekintettem „rövid ellátási
láncnak,” ahol a termelők vagy közvetlenül, vagy legfeljebb egy köztes piaci
szereplő segítségével értékesítik termékeiket a végső fogyasztók számára.
(VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020).
A rövid ellátási láncok lehatárolásának másik fontos megközelítésmódja a térbeli
aspektus.
KNEAFSEY és szerzőtársai (2013) alapján „helyi
élelmiszerrendszerek esetében” – (ahol a termelés, a feldolgozás, az értékesítés és
a fogyasztás térben meghatározott közelségben történik), a fizikai távolság a
jellemzően 20 és 100 kilométer közé tehető. A magyarországi szabályozás
(pontosabban: az 52/2010. kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló FVM rendelet) alapján hazánkban a kistermelői
értékesítés távolsága alapvetően 40 kilométernek feleltethető meg, az előállítás és
az értékesítés helye között (BENEDEK et al. 2014) légvonalban. A 52/2010.
rendelet bizonyos termékkörök esetében távolsági korlátozást alkalmaz, de
lehetővé teszi az ország termelőinek a Budapesten való értékesítést, továbbá
engedélyezi az előállítás szerinti megyében való, értékesítést is. A Budapestre
vonatkozó kivétel oka, hogy a főváros részesedése a népességből és a
vásárlóerőből kimagasló, ezért az értékesítésből való kizárása súlyosan
veszélyeztetné a REL gazdasági fenntarthatóságát (VIDÉKFEJLESZTÉSI
PROGRAM 2014-2020).
1.3. A rövid ellátási láncokban és rövid élelmiszerláncokban értékesítő
termelők jellemzői
Az Európai Parlament Kutatószolgálatának jelentése (AUGÈRE-GRANIER
2016) szerint valamennyi európai országban növekvő érdeklődés figyelhető meg
a rövid ellátási láncok és a helyi piacok iránt, mind vidéki, mind urbánus
területeken, azonban szerepük az európai élelmiszerrendszerekben marginálisnak
nevezhető.
A rövid ellátási láncok előnyös aspektusait sokszor a fenntarthatósággal hozzák
kapcsolatba (SINI 2014, MASTRONARDI et al. 2015). Néhány kutató azonban
szkeptikusan viszonyul a RÉL-csatornákat övező (általános) optimizmushoz,
például, hogy a fogyasztókkal való szorosabb kapcsolat törvényszerűen növelné
a termelők jövedelmét. A RÉL-ek támogatói szerint a helyi termelés a
sokszereplős ellátási láncoknál fenntarthatóbb, ellenben ez számszakilag kevésbé
van kézzel fogható módon alátámasztva. A vitatott, vagy a vitatható
kérdésköröket veszélyes lenne abszolút igazságokként elfogadni (DEMARTINI
2017).
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Több nemzetközi és magyar és forrás utal arra, hogy a rövid ellátási láncokat (fő
értékesítési csatornaként), általában a kisméretű gazdaságok használják (LOW –
VOGEL 2011, CHIFFOLEAU ET AL. 2016). A termelők rövid ellátási
láncokban való részvételének sokrétű motivációi lehetnek. Anyagi oldalról
részvételre motiváló tényező a függetlenség, az önfoglalkoztatás (FALGUIERES
et al. 2015), illetve az is, hogy ezáltal, magasabb árakon tudnak értékesíteni,
közvetlenül a vásárlóknak, a kis- és nagykereskedelem kikerülésével (TUDISCA
et al. 2015). Ezáltal a termék értékéből magasabb részesedést realizálnak
(LEVIDOW – PSARIKIDOU 2011). Másrészről a rövid ellátási láncok több
hozzáadott érték kínálatára és választékbővítésre adnak lehetőséget a termelőknek
(AGUIAR et al. 2018). Viszont az értékesítés (sajnos) történhet kényszerűségből
is, mint egy menekülési mód a felvásárlóktól való, kereskedelmi
kiszolgáltatottságból. (KALMÁRNÉ - VARGOVÁ 2010)
A rövid ellátási láncokban való részvételnek lehetnek nem anyagi jellegű
motivációi is, mint például a hagyományőrzés, a vásárlókkal való kapcsolatépítés
és –tartás, a helyi értékek védelme vagy környezeti okok (mint például a
fenntarthatóság, illetve a természeti, vagy a kulturális környezet megóvása)
(DUNAY et al. 2019).
Megjegyzendő, hogy a szállított távolság, illetve a lánc szereplőinek csökkenése
ugyan képes lehet növelni a láncban szereplő termelők bevételeit, de ez
önmagában még nem biztosít hosszútávú fennmaradást az élelmiszerpiacokon
(SELLITTO et al. 2018).
1.4. A rövid ellátási láncok és rövid élelmiszerláncok fogyasztói megítélése
BENEDEK (2014) szerint a vásárlók a REL-ek szempontjából alapvetően két,
egymással ellentétes viselkedésű csoportra bonthatók. Az egyik csoport a
vásárlók azon (nagyobb) részét jelenti, akik főként hagyományos ellátási
láncokban (például viszonteladóknál, hipermarketekben, szupermarketekben,
diszkontokban) vásárolnak, REL-csatornákban pedig csak alkalomadtán. A skála
másik végén azok a fogyasztók állnak, akik elkötelezettek a REL-csatornák felé,
és amennyiben tehetik, keresik a direkt értékesítési lehetőségeket. Több,
fogyasztókat vizsgáló felmérés szerint az érintett vásárlók a helyi termékeket a
magas minőséggel azonosítják (például BALÁZS 2012). Ezen felül, általánosan
gyakori fogyasztói vélemény, hogy a RÉL-termékek frissek és egészségesek
(például BAKOS 2017) és emiatt képesek hozzájárulni a végső fogyasztók
egészségéhez.
Empirikusan azonban nehezen támasztható alá, hogy a helyi élelmiszerek
egyetemesen felülmúlnák a nem helyi, vagy import élelmiszereket, a környezetre,
vagy a vásárlók egészségére gyakorolt hatás vonatkozásában (EDWARDSJONES 2010).
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A fogyasztói oldalról a termelői értékesítés talán legfőbb kritikája a magas árszint
(pl. TÓTH et al. 2017). A nemzetközi és hazai szakirodalomban több tanulmány
született, amely a vásárlók helyi termékek iránit érdeklődését és fizetési
hajlandóságát igyekeztek felmérni. Például egy magyarországi felmérés szerint
(DOGI et al. 2014), a válaszadók kétharmada 10 és 25 % közötti felárat határoztak
meg, hogy a hagyományos élelmiszerekhez viszonyítva ennyi többletet lettek
volna hajlandóak megfizetni a kézműves termékekért.
A rövid ellátási láncok és a közvetlen termelői értékesítés egyik vitathatatlan
előnye, hogy általuk kapcsolatok alakulhatnak ki a termelők és a fogyasztók
között (AGUIAR et al. 2018). A kölcsönös bizalom biztosítja a maximális
hasznot mind a termelő, mind pedig a fogyasztó számára (TÓTH et al. 2017).
A termelői értékesítés magyarországi helyzetét elsősorban a piaci értékesítés
példáján keresztül vizsgálom. A GfK 2016. évi adatai a piaci értékesítés
visszaesését jelzik 2010 és 2016 között. A napi fogyasztási cikkek forgalmában
a piacok részesedése VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN (2014-2020) a
említett 5 százalékról a közelmúltban 3-4 százalékra esett vissza (GfK. 2017.)
Ezek a kistermelői értékesítési lehetőségek visszaszorulására mutatnak rá.
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER
Disszertációmban megvizsgáltam, hogy mennyire jelent kielégítő alternatívát
hazai viszonylatban a kistermelők számára rövid élelmiszerláncokban, azon belül
piacokon, közvetlenül a fogyasztóknak értékesíteni. A vizsgálatokhoz a
következő felméréseket végeztem:









Szakirodalmi áttekintés szintetizáló elemzése, a rövid ellátási láncok
gazdasági, környezet, társadalmi fenntarthatóságát illetően, ideértve a
fogyasztói magatartást is.
A magyarországi piacok területi koncentrációjának vizsgálata szekunder
adatok alapján.
Feltáró jellegű primer kutatás készítése 22 piaci élelmiszer-termelővel és egy
élelmiszer előállító kisvállalkozóval. A kutatás célja a további, termelőkkel
folytatott primer kutatás megalapozása volt.
Hét termelői szervezet (TÉSZ) vezetőjével készített interjú. A kutatás célja
annak felmérése volt, hogy értékesítési alternatívaként hogy viszonyul a
TÉSZ vezetőség a kistermelői tagsághoz (illetve, hogy mennyire érdemes a
kistermelőknek a TÉSZ-eken keresztül értékesíteni.)
Kvantitatív jellegű primer kutatás készítése 214, piacokon árusító
kistermelővel, összesen 22 piacon, amelyek Budapest és Gyöngyös 40
kilométeres körzetében találhatóak. A felmérés célja a piaci értékesítéssel
való elégedettség és a kistermelői értékesítés problémáinak és megoldási
javaslatainak feltárása.
Kvantitatív online kérdőíves felmérés összesen 1034 fogyasztóval, főleg az
Észak-magyarországi régió területéről. A kutatás az Eszterházy Károly
Egyetem megbízásából készült, célja a fogyasztók magatartásának,
élelmiszer-vásárlási preferenciáinak vizsgálata, fókuszban a helyi
termékekkel.

A kutatás alapját képező felmérésben összesen 214 termelő vett részt. A kitöltők
2:1 arányban származtak a budapesti agglomeráció és a Heves megye térségéből,
különböző típusú piacokról. (1. táblázat) A terepi munkát személyesen hajtottam
végre, és papír alapú strukturált kérdőíves felmérést végeztem. A kérdőív főleg
zárt kérdésekből, Likert-skálás kérdésekből állt, de a kistermelők nyitott
kérdésben beszéltek az őket érintő problémákról, és a lehetséges megoldási
javaslatokról.
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1. táblázat: A termelői minta terület, és piactípus szerinti megoszlása
Felvételezés térsége és a vizsgált piactípusok
Budapest térsége – hagyományos piacok, vásárcsarnokok
Budapest térsége – termelői piacok (és egy ökopiac)
Gyöngyös térsége - hagyományos piacok, piaccsarnokok

Helyszínek Kitöltők
száma
száma
6
71
9
75
7
68

Forrás: saját felmérés
A termelőkkel végzett felmérést a kiegészítettem egy általános, online lakossági
felméréssel, ami az Eszterházy Károly Egyetem által vezetett EFOP-3.6.2-162017-00001 projekt keretében készült. Foglalkoztatottként jelentős szerepem volt
a kutatás megtervezésében, valamint intenzíven részt vettem a kitöltők
gyűjtésében. Az értekezésben bemutatott eredmények kidolgozása és kiértékelése
kizárólagos munkám. A felmérés vizsgálja a fogyasztók bevásárlóhely-választási
és élelmiszer-vásárlási attitűdjeit, helyi termékek vásárlásával kapcsolatos
szokásait, preferenciáit, és fizetési hajlandóságukat. Kiemelt szerepe volt a
kistermelői marketingben rejlő potenciál feltárásának. A kutatás céljainak
megfelelően a válaszadók 86%-a az Észak-magyarországi régió területéről
származott.
Sem a termelőket, sem pedig a fogyasztókat érintő kutatás során nem törekedtem
reprezentativitásra.

Alkalmazott statisztikai módszerek
Mind a termelőket, mind a fogyasztókat érintő felmérések eredményeit Microsoft
Excel, és IBM SPSS statisztikai programcsomag segítségével összegeztem, és
értékeltem ki. Összefüggés-vizsgálatokhoz az alábbi módszereket alkalmaztam:
-

Khi-négyzet próba (angolul: Chi-square test)
Cramer-féle asszociációs együttható (Cramer’V association)
Egytényezős variancianalízis (One way ANOVA)
Korrelációszámítás: Pearson-féle korrelációs együttható (Pearson correlation)

Az összefüggés-vizsgálatokat a statisztikában széles körben alkalmazott 5%-os
szignifikanciaszint alkalmazásával végeztem. Egyes vizsgálatoknál, a
kimutatásba bevont változók számának redukálására faktoranalízist, az esetek
(válaszadók) csoportosítására klaszteranalízist alkalmaztam.
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3. EREDMÉNYEK

3.1. A magyarországi piacok koncentrációjának vizsgálata
A magyarországi piacok egy régebbi nyilvántartása alapján (AKI 2012), arra
lehetett következtetni, hogy Budapesten és Pest megyében (mint urbánus
területeken) lényegesen nagyobb kereslet és kínálat volt megfigyelhető 2012-ben
a prémium-árkategóriás bio- és termelői piaci termékek iránt, mint “vidéken”
(azaz nem nagyvárosi területeken). Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy vidéki
térségekben a kellő fizetési hajlandósággal és képességgel rendelkező vásárlók
száma nem kielégítő.

3.2. A termelőkkel készített feltáró jellegű kutatás eredményei
A 22, piacokon értékesítő kistermelővel, valamint egy élelmiszert előállító
kisvállalkozóval végzett kérdőíves felmérés eredménye szerint a termelők a
piacokon a vásárlók alacsony számát és a korlátozott eladható termékmennyiséget
tekintették a legkritikusabb tényezőnek. A termelés és értékesítés helyzetének
javítása érdekében a legtöbben (7-en) a marketing-tevékenységek fontosságát
emelték ki, ami együtt kezelhető a termékpromócióval (ugyanis négyen említették
a termékminőséget, mint kistermelői értékesítés erősségét). További négy említés
hangzott el a termelők közötti együttműködések fontosságáról.

3.3. A mezőgazdasági kistermelők lehetőségei a termelői értékesítő
szervezeteknél
A hét termelői szervezet (TÉSZ) vezetői szerint a TÉSZ-ek nem diszkriminálták
méretük alapján a kisméretű termelőket. A hangsúly nem az üzemméreten, vagy
a beszállított termékalap nagyságán volt, hanem a megbízhatóságon és a
szabályok betartásán. Valószínűsíthető, hogy a TÉSZ-tagok által előállított
termékmennyiség túlmutat a REL-csatornákban értékesíthető mennyiségen, és
emiatt a nagyon kisméretű („kispiaci”) termelők nem válnak TÉSZ-tagokká.

3.4. A piacokon értékesítő termelők elégedettségének vizsgálata területi
vonatkozásában
A termelőkkel végzett primer kutatásomnak alapvetően két célja volt. Egyrészt
felmérni azt, hogy a kistermelők mennyire elégedettek a mintaterületeken a
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különböző piacokkal, mint értékesítési csatornákkal. Ehhez egy területi
összehasonlító vizsgálatot végeztem. Összehasonlítottam a piacok különféle
jellemzőivel való termelői elégedettséget, valamint a szállítási költségek
megítélését. A másik fő célom az volt, hogy feltérképezzem a közvetlenül
értékesítő kistermelőket érintő legfőbb problémákat, és beazonosítsam a rájuk
vonatkozó lehetséges megoldási alternatívákat, a termelők véleményei alapján.
A vizsgálatban 9 termelői és 6 hagyományos piac (vásárcsarnokot is ideértve)
származott a budapesti térségből, 7 hagyományos piac pedig a gyöngyösiből.
Faktoranalízissel végzett vizsgálatom eredményei szerint szignifikáns különbség
elsősorban a piactípusok között volt megfigyelhető, és nem pusztán azok
elhelyezkedése között. A Gyöngyös és a Budapest térségében lévő hagyományos
piacokon (és vásárcsarnokokban árusító) termelők válaszai között nem találtam
statisztikailag szignifikáns különbségeket. Ilyen módon a kistermelői
értékesítésben tapasztalt területi különbségek a termelői piacok jelenlétéből
eredtek. Az eltéréseket elsősorban a „kiegészítő jellegű, járulékos tényezőkre”
adott válaszok okozták (jobb megközelíthetőség, jobb parkolási lehetőségek,
helypénz, bérleti díj nagysága, árusítók számára nyújtott szolgáltatások), de
szignifikáns különbségek voltak mérhetőek a „nyereséget közvetlenül
befolyásoló tényezők” között is (vásárlók száma, visszajáró vásárlók száma,
eladható termékmennyiség, alkalmazható eladási ár).

3.5. A termelők szállítási költségeinek vizsgálata
A Budapestre érkező termelők nagy szállítási távolságot is bevállaltak termékeik
értékesítéséért. (2. táblázat)
A megtett távolságot a Google Térkép alapján működő futas.net weboldal
segítségével mértem fel, ahol egységesen a leggyorsabban megtehető útvonal
alternatíva távolságát számítottam ki a termelés helye, valamint a vizsgált piac
(pontos) címe között.
A szállítási távolság kimondottan nagy volt a termelői piacok árusítói esetében,
ahol válaszadók 54%-a több, mint 40 kilométerről érkezett a piacokra árusítani.
Ez az arány a Budapest környéki hagyományos piacokon és vásárcsarnokban is
magas, 40%-os volt. (Megjegyzendő, hogy ezekbe az arányokba beletartoztak a
budapesti agglomerációban található piacok is, mint például Szentendre
hagyományos piaca, vagy a váci termelői piac.)
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2. táblázat: A termelők szállítási távolságai a felvételezés helye szerint
Szállítási távolság
(csak oda irányban; az
általam használt
módszertannal
számítva)
helyben értékesít
10 km alatt
10,1-20 km
21,1-40 km
40,1-100 km
100 km fölött

A válaszadók árusításának helyszínei
Budapest térsége – Budapest térsége – Gyöngyös
hagyományos
termelői
térsége piacok/
piacok/ökopiac
hagyományos
vásárcsarnokok
(n=69)
piacok (n=61)
(n=66)
2%
6%
3%
9%
6%
33%
27%
14%
28%
23%
20%
28%
32%
38%
8%
8%
16%
0%

Forrás: saját felmérés
Megkértem a termelőket, hogy értékeljék ötfokozatú skálán, hogy mennyire vélik
megterhelőnek az adott piacon történő értékesítéssel járó szállítási költségüket.
(1. ábra)

4,0

3,7
3,1

3,0
2,0

2,3

3,6

3,0

3,3

3,5

2,9

2,5

1,8

1,0
0,0
10 km és -20 km -30 km -40 km -50 km -60 km -70 km -80 km -90 km 90 km
alatta (N=43) (N=26) (N=19) (N=16) (N=15) (N=8) (N=3) (N=8) fölött
(N=28)
(N=18)

Szállítási távolság

1. ábra: A szállítási költségek szubjektív értékelése (válaszok átlaga 5-fokozatú
Likert-skálán)*
*Jelmagyarázat az „y” tengelyének skálás beosztásához:
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony, elhanyagolható költség;
Viszonylag alacsony, de nem elhanyagolható költség;
Közepes költség;
Viszonylag magas költség, de megtérül az értékesítés során;
Magas költség, hosszútávon nehezen fenntartható, vagy egyáltalán nem
tartható fenn

Forrás: saját felmérés
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Az érintett termelők véleménye alapján a „már közepesnek ítélt” 30-40
kilométeres szállítási távolsághoz átlagosan 3720 forint költség volt
hozzárendelhető. Szintén közepes költségnek volt még tekinthető a 60-70
kilométeres szállításhoz kapcsolódó, átlag 5860 forint is. Megjegyzendő, hogy
ezek az összegek a termelők durva, impulzusszerű becsléseiből származnak.
2018-ban aktuális nagyságrendet írnak le, függetlenül a szállításhoz használt
jármű típusától, és a területileg és időben is változékony üzemanyagáraktól.
3.5. A termelők fejlődőképességének vizsgálata területi és piactípusok
szerinti összehasonlításban
A professzionális, fejlődés- és jövő-orientált kistermelők elsősorban a budapesti
térségben értékesítettek. Mint ahogy a korábbi kimutatásból kiderült, a piacok
területi elhelyezkedése elsősorban azért fontos, mert Budapest térségében
koncentrálódtak a termelői piacok, és azok jellemzőiből eredt a nagyobb termelői
elégedettség.
Célkitűzéseik alapján döntöttem el azt, hogy kiket tekintek fejlődőképes
termelőnek:
1. csoport: Termelők, akik csökkenteni szeretnék a termelést, be akarják fejezni a
gazdálkodást, vagy tovább akarják örökíteni a gazdaságot (n=21);
2. csoport: Termelők, akik a gazdálkodás jelenlegi helyzetét akarják fenntartani
(n=56);
3. csoport: Termelők fejlődni, növekedni szeretnének, vagy más (pozitív)
változást akarnak megvalósítani (n=87);
4. csoport: Termelők, akik nem válaszoltak a kérdésre, vagy nincs konkrét
elképzelésük (n=49).
A fejlődőképes termelők legnagyobb részben a termelői piacok válaszadói közül
kerültek ki. A felmérés alapján, a Budapest környékén lévő termelői piacokon és
az egy ökopiacon lekérdezett válaszadók 57%-át ítéltem meg fejlődőképesnek. A
Budapest térségében található hagyományos piacokon és vásárcsarnokokban a
fejlődőképes termelők aránya ezzel szemben már csak 34%, a Gyöngyös környéki
hagyományos piacokon pedig 29% volt. Más arányosításban, a mintában szereplő
fejlődőképes termelők 49%-a származott a Budapest térségében lévő termelői
piacokról. Ez a felmérés beigazolja hipotézisemet, miszerint a „Budapest
térségében árusító termelők összességében professzionálisabbak, fejlődésorientáltabbak, és fejlődőképesebbek, mint a vizsgált vidéki területen.” Továbbá
az eredmények összefüggésben vannak a korábbi kimutatásommal, miszerint a
termelők elégedettségét (és a jelen felmérés alapján a sikerességét is) tekintve
alapvetően nincs különbség a Gyöngyös környéki és a Budapest környéki
hagyományos piacok, és vásárcsarnokok között.
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3.6. A termelők véleménye a kistermelői értékesítésről (problémák, kiutak)
Megkértem a termelőket, hogy egy nyitott kérdés során összegezzék azt, hogy
milyen fő problémákat tapasztalnak a kistermelői értékesítésben, és hogy milyen
megoldási javaslatokat látnak ezekre a problémákra. Több, mint négyszáz egyéni
információból 21 különböző válaszcsoportot hoztam létre. A legtöbb javaslat az
állami szerepkört érintette, összesen 71 ide tartozó véleménnyel. A termelők
például kis üzemméretre optimalizált és könnyebben hozzáférhető támogatásokat,
jogszabályi változtatásokat szerettek volna elsősorban. Előkerültek bizonyos
ágazatokra vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatos problémák is (pl. vágási
feltételek).
A második legtöbb javaslat – 31 véleménnyel- a marketing tevékenységek
végzésére irányult, amely a termékpromóción, és megismertetésen alapult. A
szakirodalmi áttekintés tapasztalatai és a fogyasztói felmérés eredményei is azt
mutatják, hogy a fogyasztók (főként) azért preferálják a kistermelői javakat, mert
jó minőségűnek ítélik meg őket, és szerepet játszanak nem anyagi hátterű
tényezők is (például helyi, vagy hazai termék vásárlására, helyi kistermelők
támogatására vonatkozó igény, környezettudatossági szándék). Ezeket a
jellemzőket, értékeket megfelelően kell kommunikálni a fogyasztók számára.
További igény mutatkozott többek között a több, illetve jobb értékesítőhelyek
kialakítása iránt, valamint a piacok infrastrukturális fejlesztésére. (Mások szerint
a piacok nyitásának koordinálására, szabályozására volt szükség). Problémát
okozott még például a termelők egymással és a kereskedőkkel folyatott versenye,
a mezőgazdasági munkaerőhiány, a nem megfelelő felvásárlás, valamint az
inputanyagok magas árai.
3.7. A kistermelői javak fogyasztói preferálása
A kimutatás eredményei alátámasztják a szakirodalomi áttekintésben (AUGEREGRANIER 2016) bemutatott tendenciát, miszerint a termelői értékesítésnek csak
mellékes szerep jutott a fogyasztók életében. A válaszadók harmada egy átlagos
hónapban legfeljebb 5000 forint értékben vásárolt csak helyi termelőktől.
További egyharmaduk vásárolt 5000 és 10000 forint között, ennél számottevőbb
keresletet csak a vásárlók fennmaradó része támasztott. Statisztikailag
szignifikáns összefüggések voltak megfigyelhetők a kistermelői javakra fordított
havi kiadások és az iskolai végzettség, életkor, és az anyagi helyzet, valamint a
termelői javak észlelt minőségi tulajdonságai és azok preferálása között. Az
életkort tekintve a kapcsolat negatív előjelű volt, vagyis a fiatalabb korú
válaszadók kevesebbet költöttek kistermelői javakra. A minta átlagában a
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fogyasztók összesen 20,7%-kal fizettek volna a többet a kistermelői javakért, egy
azonos minőségű, ipari körülmények között előállított termékhez képest.
A termékválasztás szempontjainak vizsgálatából is az a következtetés vonható le,
hogy bár a termékek ára és minősége egyaránt fontos volt minden csoport
számára, de a termelői javakra leginkább fogékony fogyasztói csoport kevésbé
volt árérzékeny. Általánosságban számukra volt a legfontosabb vásárlási
szempont a termékek előállítója, és (magyar, vagy helyi) származása, minősége,
egyedisége. A biotermékek iránti kimondott fogékonyság nem volt
megfigyelhető, de ez a tényező szintén a magasabb havi kiadásokkal rendelkező
fogyasztók számára volt a legfontosabb. A személyes kapcsolatok,
környezettudatosság, családi tradíciók befolyásoló hatása is a termelői javakra
fogékonyabb csoportok körében volt leginkább megfigyelhető. A különbségek
szignifikanciáját Khi-négyzet próbákkal, és Cramer-féle asszociációval
vizsgáltam. A reklámok befolyásának kivételével valamennyi tényező
statisztikailag szignifikáns módon összefüggésben állt a termelői javakra fordított
havi kiadásokkal. Ezek a kapcsolatok azonban a biotermékek iránti igény
kivételével nem tekinthetők erősnek, vagy meghatározónak.
3.8. A kistermelői marketing hatása a fogyasztók vásárlási magatartására
Felmérésemben a megkérdezettek közel fele problémának érezte azt, hogy nem
jut kellő információhoz a helyi termelők kínálatát illetően. Ez összefügg SZABÓ
és JUHÁSZ (2012) megállapításával, ami a piaci marketingtevékenységek
hiányára mutat rá.
Az információhiány természetesen akadályozhatja,
eltántoríthatja a fogyasztókat a vásárlásban, ugyanakkor indokolja a marketingtevékenységek fontosságát. A marketing tevékenységek növelése önmagában
még nem jelent garanciát a bevételek növekedésére. Az egyes kistermelői
marketing csatornák „hatékonysága” igen eltérő. Az hagyományosnak nevezhető
marketing-módok, mint az újsághirdetések, a televíziós-, és rádióhirdetések, a
szórólapok, plakátok, reklámajándékok bizonyultak a legkevésbé hatékonynak.
A leghatékonyabb marketingcsatornák azok voltak, amelyek a személyes
kapcsolatokon alapultak, azaz a rokonoktól, ismerősöktől való információszerzés,
illetve magukkal a termelőkkel való közvetlen kapcsolattartás. (2. ábra)
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Válaszadók száma
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142

101

207

484
328

Nem jellemző, nem befolyásol
Jellemző, de nem befolyásolja a vásárlási döntést
Befolyásolja a vásárlói döntést

2. ábra: Különböző marketing-csatornák fogyasztói megítélése
Forrás: saját felmérés
Faktor- és klaszterelemzéssel vizsgáltam a marketingre fogékony fogyasztói
csoportok létszámát és jellemzőit. A legnépesebb klasztert (azaz 581 főt)
befolyásolta a legkevésbé a kistermelői marketing. Nagyobb árérzékenység
jellemezte őket, és ők preferáltak legkevésbé a kistermelői javakat, továbbá ők
vásároltak kistermelőktől havi szinten a legkevesebbet. 358 fogyasztó volt
fogékony a személyes kapcsolatokon alapuló marketingre. Ők átlagosan 23-25%
prémiumot voltak hajlandóak kifizetni a kistermelői javakért és a legtöbben 510 000 Ft értékben vásároltak termelőktől egy hónapban. Közülük csak 132 fő
volt fogékony a tömegmarketing csatornákra is; 226 fogyasztót szinte csak a
személyes marketing-csatornák befolyásoltak.
3.9. A rövid ellátási láncok fenntarthatósági szempontú vizsgálata
A szakirodalmi áttekintésből vett tapasztalataim alapján összegyűjtöttem és
rendszereztem azokat az aspektusokat, amelyek teljesülésével fenntarthatónak
lehet tekinteni a (rövid) ellátási láncokat. (3. ábra)
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3. ábra: A rövid ellátási láncok fenntarthatóságot (és körkörös gazdaságot)
támogató lehetséges pozitív jellemzői
Forrás: saját összeállítás, „coggle.it” weboldal alkalmazásával
A modellben bemutatott fogalmak arra utalnak, hogy az emberek jóléte, (fizikai
és mentális) egészsége szorosan összefügg a környezetük, élőhelyük állapotával,
tisztaságával, szennyezettségével, az elfogyasztott táplálék minőségével,
valamint a társadalmi helyzetükkel, a közösségükkel való kapcsolatukkal. A
körkörös gazdasági modell és a fenntarthatóság alapvető célja az erőforrások
mérsékelt, kíméletes felhasználása, ezáltal pedig környezetterhelés csökkentése.
A fenntarthatóság megkívánja a termelők helyes hozzáállását; valamint a
fogyasztók élelmiszervásárlási döntéseinek, és fogyasztói szokásainak a
fenntarthatóság irányába történő elmozdulását. Ilyen fogyasztói magatartás lehet
például alacsony karbon-lábnyommal, vagy alacsony élelmiszer-mérfölddel
rendelkező termékek előnyben részesítése, az élelmiszerhulladékok elkerülésére,
hulladékkeletkezés csökkentésére irányuló magatartás. Ezek az aspektusok a
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REL-ek fenntarthatósági szempontból sikeres működését eredményezhetik,
természetesen a megfelelő gazdasági hatékonyság és jövedelmezőség esetében.
3.10. Új és újszerű tudományos eredmények, valamint a hipotézisvizsgálat
Vizsgálataim során az alábbi új, és újszerű tudományos eredményeket
fogalmaztam meg:
1. A vizsgált mintában kimutattam, hogy a termelők statisztikailag szignifikáns
módon elégedettebbek a magasabb fogyasztói árakkal működő termelői
piacokkal, mint a hagyományos piacokkal és vásárcsarnokokkal. Ez
megmutatkozott mind a bevételt meghatározó tényezők (pl. vásárlók száma),
mind pedig a vizsgált mellékes tényezők (pl. a parkolási lehetőségek)
értékelésénél. (Az eredményeket nem tekintem reprezentatívnak.)
Faktoranalízisem eredményei alapján a közvetlen, piaci kistermelői értékesítés
azokon a területeken volt sikeresebb, ahol ezek a termelői piacok megfelelően,
vagy kielégítően tudtak működni. A Budapest környéki mintaterület ilyen
szempontból messzemenően felülmúlta a Gyöngyös környékit. A
hagyományos piacok, vásárcsarnokok termelői értékelései között nem
jelentkezett szignifikáns területi különbség.
2. A mintám keretei között kimutattam, hogy az egyéni kistermelőknek a 30-70
kilométeres szállítási távolság jelentette a „közepes megterhelést.” Az ennél
messzebbről történő szállítás már rendkívül megterhelőnek minősült.

3. Statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott az, hogy a mintában szereplő
fejlődőképes termelők legnagyobb része a Budapest és környékén lévő
termelői piacokon (és ökopiacon) árusított. Ezeken a termelői piacokon a
válaszadók 57%-át ítéltem meg fejlődőképesnek a mintában. A Budapest
térségében található hagyományos piacokon és vásárcsarnokokban a
fejlődőképes termelők aránya ezzel szemben már csak 34%, a Gyöngyös
környéki hagyományos piacokon pedig 29% volt.
4. A leginkább jelentős marketingeszköz a termelőkkel való személyes
kapcsolattartás, amiben döntő szerepet kap a termékpromóció (például
kapcsolódó programokon való részvétel során). A személyes kontaktuson
alapuló marketingcsatornákra fogékony klaszterek a minta fogyasztóinak
egyharmad részét foglalták magukban. Esetükben ez a fogékonyság magasabb
fizetési hajlandósággal és szintén magasabb, termelői javakra fordított havi
kiadásokkal párosult. Ennek alapján a leghatékonyabb marketing csatornának
a termelőktől, illetve a rokonoktól való információszerzés bizonyult. Továbbá
statisztikailag szignifikáns összefüggés állt fenn a fogyasztók fizetési
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hajlandósága és a helyi termékek jó észlelt minőségi jellemzői között. A
harmadik leghatékonyabb marketing csatornának számított az internet és a
közösségi média. Ellenben a tömegmédia marketing eszközei kevésbé
minősültek hatékonynak.
5. Felállítottam egy modellt, a „fenntarthatóan működő rövid ellátási lánc”
állapotának leírására, szakirodalom-kutatás alapján, rendszerbe foglalva a
rövid ellátási láncok gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságát
meghatározó tényezőket. Strukturálja azokat a tényezőket, melyek
érvényesülése előrejelzi egy rövid ellátási lánc fenntarthatóságát mindhárom
fő aspektusból.

A kutatás alapján az alábbiakban ismertetem a hipotézisvizsgálat
eredményeit:

3. táblázat: A hipotézisvizsgálat eredményei
Hipotézis

Státusz

H1: Az egyénileg, közvetlenül értékesítő RÉL-termelőknek Budapest
térsége jövedelmezőbb felvevőpiacot jelent, mint Gyöngyös térsége.
H1.1: A termelői piacok szignifikánsan jobb értékesítési lehetőségeket
nyújtanak a termelők számára, mint a hagyományos piacok, vagy a
vásárcsarnokok.
H1.2: Budapesti (jövedelmező) piacok esetében a termelők akár a 70
kilométeres közúti távolságot is vállalják a piac és a gazdaságuk között.
H1.3: A Budapest térségében árusító termelők nagyobb arányban
professzionálisabbak, fejlődés-orientáltabbak és fejlődőképesebbek, mint
a vizsgált vidéki terület válaszadói.
H2: A termelő-fogyasztó kapcsolatokon és a termékpromóción alapuló
marketing-tevékenységek előrelépési lehetőségeket nyújthatnak a
közvetlen kistermelői értékesítésben..
H3: A helyi termékek észlelt jó minősége pozitív befolyással van a
vásárlók fizetési hajlandóságára, és növel(het)i a termelői javakra
fordított havi kiadásaikat.

Forrás: saját szerkesztés
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igazoltam
igazoltam
igazoltam
igazoltam

igazoltam

igazoltam

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A piacok elhelyezkedésének vizsgálata alapján az a következtetésem, hogy a
vidéki vásárlóközösség sokkal kevésbé képes fenntartani a prémium fogyasztói
árakat alkalmazó piacokat. Nincs tudomásom olyan kutatásról, amely
kimondottan a vidéki területen működő prémium-árkategóriás termelői piacok
iránti fogyasztói keresletet vizsgálná, illetve erre a kérdésre a kimutatásomból
nem kaphatunk választ.
A - Budapest környéki - termelői piacokon megkérdezett kistermelők
statisztikailag szignifikáns módon elégedettebbek voltak az értékesítési
lehetőségeikkel, mint a vásárcsarnokok és hagyományos piacok válaszadói függetlenül attól, hogy azok a hagyományos piacok, vagy vásárcsarnokok vidéki,
vagy a fővárosi mintaterületeken helyezkedtek el. Ebből az a következtetés
vonható le, hogy a közvetlen termelői értékesítés területi különbségei a termelői
piacok jelenlétének voltak betudhatók. A vidéki termelői piacok hiánya
kedvezőtlenül befolyásolja a RÉL-értékesítés vidéki helyzetét. A Budapest
környéki mintában a piacok, vásárcsarnokok árusítóinak 40%-a, termelői piacok
árusainak 56%-a, 40 kilométernél nagyobb távolságból érkezett árusítani a
piacokra. Eredményeim szerint (az általam használt számítási mód alapján)
legfeljebb 70 kilométernek tekinthető az a távolság a gazdaság és a piac között,
amit a kistermelők még „közepesnek” ítélnek meg a szállítás során. Ez a
„közepesnek ítélt távolság” pénzben kifejezve 3720 – 5860 forint szállítási
költséget jelentett az egyszeri értékesítés során, 2018-ban, függetlenül az eltérő
üzemanyagáraktól, a használt gépjármű típusától és annak fogyasztásától.
Az alábbiakban a kistermelők RÉL-értékesítésének javítására irányuló
javaslataimat foglalom össze a felmérésem, valamint a termelők egyéni
véleményei alapján:
 Javaslatom, hogy amennyiben meghatározó szempont a rövid
élelmiszerláncok létrehozásánál az, hogy a RÉL értékesítő pontokat a
termelőkhöz közel alakítsák ki, akkor a 70 kilométeres szállításai távolságot
nem ajánlatos meghaladni. (Továbbá célszerű szem előtt tartani az 52/2010.
évi FVM rendelet korlátozásait.)
 Piacok, vásárcsarnokok infrastrukturális fejlesztése, kellő mennyiségű
(díjtalan) parkolási lehetőség biztosításával, és az időjárási viszontagságok
elleni védekezéssel.
 Új piacok, termelői piacok koordinált, a terület keresletéhez igazodó nyitása.
 Összefogás általi (RÉL) értékesítés.
 Marketing tevékenységek végzése egyéni, termelői szinten, valamint a
piacvezetők által, továbbá az önkormányzatok esetleges szerepvállalásával.
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A kistermelői szakmát igen szerteágazó, általános, vagy ágazati problémák
érintik, és emiatt a felmerült megoldási javaslatok is változatosak voltak. Hozzá
kell tenni, hogy a megfelelő, igazságos szabályozási és támogatási rendszer
kialakítása a kormányzat felelőssége. A jelenlegi javaslataim a kistermelői oldal
érdekeit képviseli:





Kistermelők számára optimalizált támogatások létesítése.
Termelői adminisztratív terhek csökkentése.
Igény mutatkozott az értékesítés területi korlátozásának megszűntetésére.
Ágazat-specifikusan szintén igény mutatkozott a vágási feltételek enyhítésére,
a méhészeti végzettség feltételeinek szigorítására (főként méhegészségügyi
okokból kifolyólag).
 Fontos szerepük van az olyan támogatásoknak, melyek vonzóbbá teszik a
mezőgazdasági pályát, főként a fiatalabb nemzedék számára.
 Input-kiadások csökkentésére vonatkozó támogatások az elégtelen
tőkehátterű, fejleszteni szándékozó termelők számára.
A termelői értékesítés problémás aspektusait és a lehetséges megoldási javaslatait
illetően az állami szerepvállalással kapcsolatban született a legtöbb válasz. Az
állami szerepkört követően a legtöbb megoldási javaslat a marketing
tevékenységek
végzésére
irányult.
Ezeknek
a
tevékenységeknek
termékpromóción és megismertetésen kell alapulniuk. A szakirodalmi áttekintés
tapasztalatai és a fogyasztói felmérés eredményei is azt mutatják, hogy a
fogyasztók (főként) azért preferálják a kistermelői javakat, mert jó minőségűnek
ítélik meg őket. A szakirodalom szerint szerepet játszanak nem anyagi hátterű
tényezők is (például helyi, vagy hazai termék vásárlására, helyi kistermelők
támogatására vonatkozó igény, környezettudatossági szándék). A több, mint 1000
fővel végzett online fogyasztói felmérés eredményei szerint leghatékonyabb
marketingeszköznek a termelőkkel való személyes kapcsolattartás, valamint a
rokonoktól ismerősöktől szerzett információ bizonyult. Felértékelődött az internet
és a közösségi média szerepe is. A legkevésbé hatékony csatornáknak a
tömegmédia eszközei bizonyultak. Tény azonban, hogy a megkérdezett 1034
fogyasztó közül 581 fő minimálisan volt fogékony a kistermelői javakra, és
minimálisan befolyásolta őket az velük kapcsolatos marketing. Az ő
érdeklődésüket nehezen lehet motiválni. A kistermelői javak minőségi jellemzői
őket befolyásolták a legkevésbé.
A marketing tevékenységekben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon maga a
termékpromóció, ugyanis statisztikailag szignifikáns összefüggés volt
kimutatható a kistermelői javak észlelt pozitív minőségi jellemzői, valamint a
fogyasztók helyi termékekre fordított kiadásai és vásárlási hajlandósága között. A
szakirodalmi háttér alapján ugyan nem általánosítható a kistermelői javak
”felsőbbrendűsége” a termékminőség vonatkozásában, de tény, hogyha a
fogyasztók a helyi termékeket jó minőségűnek és egyedinek vélik, akkor az jó
eséllyel növeli a vásárlási hajlandóságukat.
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A kistermelői marketingtevékenységet illetően az alábbi javaslatim születtek:
 A kistermelői marketingnek esszenciális eleme kell, hogy a legyen a
termékpromóció, kiemelve a termékek előnyös jellemzőit (mint például a
frissességüket, helyi származásukat, egyediségüket stb.)
 Egyetértek BAKOS (2017) következtetéseivel, hogy fontos szerepe lehet a
fiatalokat célzó, marketing célú kampányoknak és programoknak.
 A kereslet növelésének szempontjából jogosnak és potenciálisan
eredményesnek ítélek meg valamennyi (nem kizárólag marketing célú)
kezdeményezést, amelynek során lehetőség van a termelők és fogyasztók
közötti bizalom és partnerkapcsolatok kialakítására. Ilyen rendezvények
lehetnek például a termékbemutatók, főzőbemutatók, kézműves foglalkozások
(nagyobb rendezvények, például fesztiválok, települési programok keretében,
vagy akár a gazdaságban megszervezve), továbbá a gazdálkodás bemutatása,
vagy más, kulturális programok. A programokat elsősorban interneten és a
közösségi médián keresztül érdemes reklámozni. Központi eleme a
termékpromóció, de olyan elemeket is érdemes lehet alkalmazni, amely
felkeltheti a fiatalok (kamaszkorúak, huszonévesek) érdeklődését.
Ajánlatosnak vélem a családközpontú programok szervezését is.
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